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Ledare Generalsekreteraren

Kämpa för universella
mänskliga rättigheter

noBeLpriset i Litteratur 2010 tilldelades den latinameri-
kanske författaren Mario Vargas Llosa ”för hans kartläggning 
av maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens 
motstånd, revolt och nederlag”. Mario Vargas Llosa är he-
dersordförande i PEN och ledamot av Kungliga Spanska Aka-
demien. Jag har nyligen läst en av hans romaner – Bockfes-
ten. Denna är en lysande beskrivning av hur människor 
förändras under diktatur och tyranni. Hans utgångspunkt är 
den dominikanske diktatorn Trujillo, som med oerhörd 
grymhet härskade i landet under mer än trettio år. Boken är 
tidlös i sin berättelse och visar hur moralen uppluckras och 
det mänskliga förfallet breder ut sig när individen utsätts för 
kontroll och därav känner osäkerhet och rädsla. Historien 
uppvisar alltför många exempel på onda och fåfänga tyran-
ner. Gemensamt för dessa herrar är att de genom kontroll, 
övervakning och tortyr håller medborgarna i skräck. Ingen 
vågar tala öppet. Ingen vågar ifrågasätta ledaren. Dessa sam-
hällen är normalt fattiga och korrupta. De uppmuntrar till 
angiveri. Barn anger sina föräldrar. Och som boken beskri-
ver; när rädslan är tillräckligt stor kan en far vara beredd att 
för att komma i åtnjutande av den store ”välgörarens” gunst, 
sälja det värdefullaste han har, en älskad dotter.

heMkoMMen FrÅn ett Besök pÅ kuBa känner jag igen be-
skrivningen av den dominikanske diktatorn och dennes 
samhälle. Kuba, som både under Batistas tid och Castros dik-
tatur levt under repression och förtryck. Under Castro, dess-
utom i mycket stor fattigdom. Människorna på Kuba är i lik-
het med Vargas huvudperson, alla offer för ofriheten och 
deras rädsla att inte vara diktatorn till lags är tydlig. Samma 

sak gäller i de nordafrikanska länder som nu genomgår en 
dramatisk förvandling, i bästa fall till det bättre. Sverige har 
på senare år kraftigt kritiserat Kuba för bristande efterlevnad 
av mänskliga rättigheter. Det är bra. Men vad var det som 
gjorde att vi samtidigt var beredda att med skattemedel bi-
dra till Libyens infrastruktur?

Sverige och EU har under lång tid bidragit med betydande 
finansiellt stöd till Libyen i syfte att hindra libyska flyktingar 
att komma till Europa. Sverige har, i likhet med Frankrike, 
på oklara grunder avvisat romer. Polisen har hindrat dem 
från att få ett offentligt biträde förordnat. Och detta trots att 
vissa efter att ha suttit i förvar flera dagar, uttryckte önske-
mål härom, något som man enligt lag är berättigad till. 

Har det blivit skillnad på folk och folk? Har också demo-
kratierna i väst övergivit grundläggande principer om män-
niskors lika värde till förmån för populistiskt motiverade lös-
ningar? Man undrar.

geneVekonVentionen liksom Europakonventionen om 
mänskliga rättigheter tillkom som resultat av de ohygglighe-
ter som utspelade sig under två världskrig. Idén är att dessa 
rättigheter ska vara universella. De utgör en lägsta gräns för 
skyddet för mänskliga rättigheter. Förbudet mot tortyr fram-
står därför som självklart. Men, i en nyligen genomförd un-
dersökning bland tonåringar i USA visade det sig att så 
många som 61 procent tyckte att det var godtagbart att utöva 
tortyr på fångarna i Guantanamo. Hela femtio procent tyck-
te det var helt i sin ordning att döda en tillfångatagen krigs-
fånge om denne dödat en amerikan och 41 procent fann det 
acceptabelt att tortera också amerikanska soldater som till-

ANNE
RAMBERG
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fångatas utomlands. Här tycks vi se en markant förskjutning 
av synen på de mest grundläggande mänskliga rättigheterna 
– till det sämre. Bortsett från själva felsynen att tortyr någon-
sin kan vara en effektiv förhörsmetod, är attitydförskjutning-
en synnerligen oroväckande. Har den nya generationen av 
amerikaner präglats av en administration som genom lan-
dets justitiedepartement utfärdade detaljerade föreskrifter 
hur tortyr skulle genomföras på Guantanamofångarna? 
Dessa fångar som enligt nyligen släppta Wikileaksdokument 
till en femtedel utgjordes av oskyldiga bönder och andra 
som av en tillfällighet uppehöll sig på fel plats vid fel tid-
punkt. Trots insikten härom underlät de amerikanska myn-
digheterna under flera år att släppa dessa individer. Hur är 
detta möjligt och vad är det som har gått förlorat? Det finns 
anledning att fundera över varför inte människor reagerar 
starkare på sådana övergrepp. På samma sätt är det oroande 
att många människor inte invänder när staten opåkallat be-
skär människors frihet.

i en rÄttsstat skaLL indiViden ÅtnJuta skydd mot sta-
tens maktutövning. Det följer av legalitetsprincipen, objekti-
vitetsprincipen och den numera inom EU allmänt accepte-
rade proportionalitetsprincipen. Den innebär att en 
myndighetsåtgärd ska vara ägnad att tillgodose det åsyftade 
ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och 
medföra fördelar som står i rimlig proportion till den skada 
den förorsakar. Den begränsning eller den inskränkning 
som en viss åtgärd innebär ska således motsvaras av nyttan 
av den tänkta åtgärden utan att framstå som orimlig. När det 
gäller brottsbekämpning är den återkommande frågan om 
var den rätta balanspunkten ska ligga, för att staten ska kun-
na bedriva en effektiv brottsbekämpning och samtidigt upp-
rätthålla mänskliga rättigheter och vedertagna rättssäker-
hetskrav.

Svaret beror givetvis på vilka intressen som ska skyddas i 
förhållande till de motstående intressen som hävdas. Yttran-
de- och pressfrihet liksom religionsfrihet står inte sällan mot 
statsintressen med det uppgivna kravet på ordning, säkerhet 
och stabilitet. Den yttersta gränsen går när en inskränkande 
åtgärd kan anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Är då nationella säkerhetsintressen viktigare än enskilda 
(soldaters) avslöjanden av krigsförbrytelser? Är Bradley 
Manning spion eller frihetshjälte? Förtjänar han hyllningar 
eller livstidsfängelse? Oavsett svaret är det förstås helt oför-
enligt med grundläggande mänskliga rättigheter att behand-
la Manning på det sätt som sker. Men också det är en fråga 
om balans och proportionalitet, i förhållande till skilda legi-
tima intressen. När det gäller Manning är balanspunkten 
dock för länge sedan passerad.

ett annat FÄrskt exeMpeL när olika legitima intressen 
står i konflikt med varandra är när svenska tullen nyligen i 
jakt på så kallade sexturister och pedofiler utan att konkret 
brottsmisstanke förelåg genomsökte hemvändande Thai-
landsturisters datorer i hopp om att finna barnporr. Här står 
intresset att bekämpa vidriga övergrepp mot barn mot 
grundläggande integritetsintressen, liksom mot risken för 
att förtrolig information lämnad till journalister och advoka-
ter avslöjas. Man räknar med att det finns cirka 100 personer 
som regelmässigt reser utomlands i akt och mening att för-

gripa sig sexuellt på barn. Är tullens åtgärd proportionell? 
Det kan på goda grunder diskuteras.

regeringen pLanerar att inFöra en ny nationell data-
bas i vården. Den ska sammanföra patientjournaler och upp-
gifter i de hundra register som i dag finns. Patientens lev-
nadsvanor ska registreras och rapporteras oavsett vad 
patienten söker för. En detaljerad bild av individen kommer 
finnas samlad. Denna skall kunna kopplas till andra register 
och övervakningsprogram. Att patienters integritet hotas är 
självklart. Står denna integritetsinskränkning och risken för 
missbruk verkligen i proportion till de förväntade vinster i 
vårdkvalitet med mera man eftersträvar? Det är mycket 
tveksamt.

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Är Bradley Manning spion eller frihetshjälte? 
Förtjänar han hyllningar eller livstidsfängelse? 
Oavsett svaret är det förstås helt oförenligt 
med grundläggande mänskliga rättigheter att  
behandla Manning på det sätt som sker.”

eu-koMMissionen har i dagarna föreslagit att det så kallade 
passagerarnamnregistret som ska registrera alla flygpassage-
rare som reser till och från EU ska vara enhetligt för alla 
medlemsländer och fritt kunna användas av alla. Förslaget 
har med rätta väckt kritik från Datainspektionen som ifråga-
sätter om det är proportionellt med hänsyn till syftet. Om 
man beaktar utvärderingen av hur Datalagringsdirektivet 
implementerats och tillämpats i skilda länder finns all anled-
ning att instämma i kritiken.

oVan nÄMnda FaLL är bara några av alla de exempel som 
kräver svåra men nödvändiga intresseavvägningar. Synen på 
var balanspunkten ska ligga kan förskjutas över tid. Den är 
avhängig av värderingar och attityder i samhället, som i sin 
tur påverkas av omständigheter utanför vår kontroll. Vi mås-
te dock kraftigt reagera när attityderna inte längre överens-
stämmer med grundläggande och vedertagna mänskliga rät-
tigheter. Nobelpristagarens skildring är en påminnelse om 
vad som händer i ett samhälle där människor blivit fråntag-
na sin integritet. Den demokratiska fernissan är tunn och 
kan lätt suddas ut. Trujillos och Castros samhällen är exem-
pel härpå. Historien förskräcker. Så låt oss kämpa för univer-
sella mänskliga rättigheter. Den kampen måste ständigt vin-
nas.
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Nyheter

Det dödliga våldet 
har minskat starkt
Morden har 
minskat med 
omkring 25 pro-
cent de senaste 
tjugo åren. 
Minskningen 
gäller framför 
allt de alkohol-
relaterade fal-
len. Det dödliga 
våldet mot barn har också 
minskat. Däremot har antalet 
mord och dråp med koppling 
till kriminella konflikter ökat. 
Det visar en ny rapport från 
Brottsförebyggande rådet, Brå.

I början av 1990-talet upp-
levde Sverige toppen på en ök-
ning av det dödliga våldet som 
pågått sedan 1950-talet. Men 
sedan dess har ökningen inte 
bara avstannat – det går till och 
med att se en tydlig minskning. 
Det säger Sven Granath, utre-
dare på Brå. Även det dödliga 
våldet mot barn har minskat 
med hälften eller 4–5 fall per år. 

En delförklaring till minsk-
ningen av det dödliga våldet 
kan vara att akutsjukvården nu 
räddar fler svårt skadade än ti-
digare till livet. Antalet fall av 
dödligt våld brukar ligga runt 
90–100 offer per år i Sverige.
Det dödliga våldets utveckling 

(Brå-rapport 2011:5)

Enhetligare arbetssätt 
vid inbrott efterlyses
Rikspolisstyrelsen har genom-
fört en inspektion av polismyn-
digheternas hantering av ären-
den om inbrott med särskild 
inriktning på bostadsinbrott. 
Bakgrunden är bland annat de 
svårigheter som finns att klara 
upp bostadsinbrott.

Rapporten från inspektionen 
efterlyser ett enhetligare ar-
betssätt mellan polismyndighe-
terna för att öka uppklaringen. 
Inspektionsgruppen anser ock-
så att särskilda satsningar bör 
göras vid respektive polismyn-
dighet när det gäller arbetet 
med tillgreppsbrott. Inspek-
tionsgruppen vill dessutom se 
ökade spåranalyser från brotts-
platser, aktiv godsspaning vid 
varje polismyndighet samt fler 
resurser.

Polismyndigheternas arbete 
med tillgrepp genom inbrott 

med särskild inriktning 
på bostadsinbrott. 

Inspektionsrapport 2011:1

Advokatsamfundet har länge varit kritiskt till beräkningsmodellen
för timkostnadsnormen.

Beräkningsmodell för 
timkostnad ses över
Modellen för hur ersättningen 
till rättsliga biträden beräknas 
ska ses över. grunderna för 
beräkning av timkostnads-
normen har i princip inte änd-
rats sedan 1995, trots stora 
förändringar av biträdenas 
villkor.

Regeringen har givit Statskontoret 
uppdrag att överväga om beräk-
ningsmodellen för timkostnads-
normen inom rättshjälpsområdet 
bör förändras. Övervägandena 
ska i första hand omfatta hur de 
rättsliga biträdenas kostnader bör 
beaktas och hur den nedlagda ti-
den bör ersättas. Statskontoret får 
också överväga andra frågor som 
rör timkostnadsnormens beräk-
ningsmodell, om Statskontoret 
anser att det behövs. Om Stats-
kontoret gör bedömningen att be-
räkningsmodellen bör förändras, 
ska förslag till en ny beräknings-
modell lämnas.

Statskontoret ska redovisa upp-
draget till Justitiedepartementet 
senast den 31 december 2011.

I uppdragsbeskrivningen till 
Statskontoret konstaterar reger-
ingen att beräkningsmodellen för 
timkostnadsnormen i huvudsak 
inte har varit föremål för övervä-
ganden sedan 1995, trots att sam-
hällsutvecklingen har förändrat 
villkoren för de rättsliga biträde-
na.

Timkostnadsnormen styr er-
sättningen till bland andra rätts-
hjälpsbiträden, offentliga försva-
rare och målsägandebiträden. 
Den fastställs varje år av regering-
en utifrån ett beräkningsunderlag 
från Domstolsverket.

adVokatsaMFundet har  
länge varit mycket kritiskt till 
beräkningsmodellen för timkost-
nadsnormen. Enligt samfundet 
ligger normens nivå för lågt jäm-
fört med rättsbiträdenas verkliga 

kostnader, och den tid biträdena 
antas kunna debitera är satt för 
högt. Enligt Advokatsamfun-
det medför detta att tillräckligt 
många jurister inte rekryteras 
till det humanjuridiska området 
– och det får till följd att behovet 
av rättsliga biträden kan bli svårt 
att fylla i framtiden.

Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg anser att 
beslutet om översyn av timkost-
nadsnormen framför allt har stor 
betydelse för att garantera den en-
skildes rättssäkerhet. Enligt Anne 
Ramberg är risken stor att det 
uppstår brist på humanjurister, 
om inte biträdenas ersättningsni- f
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våer ligger på en rimlig nivå. Och 
då drabbas den enskilde, som inte 
kan få kvalificerad juridisk hjälp 
med att ta tillvara sina intressen i 
rättsliga angelägenheter.

– Det är glädjande att beräk-
ningsmodellen äntligen blir före-
mål för en översyn, även om det 
borde ha skett för länge sedan, 
säger Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg, 
och fortsätter:

– Förhoppningsvis leder Stats-
kontorets överväganden till att 
timkostnadsnormen bringas till 
en nivå som i vart fall motsvarar 
lönen för rådmän och åklagare. 

                                                                  MA
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Nyheter

Synnerligen ömmande 
omständigheter kartlagt
Undantagsregeln om synnerli-
gen ömmande omständigheter 
tillämpas i stort sett som lag-
stiftaren avsett av Migrations-
verket och migrationsdomsto-
larna. Det konstaterar 
utredaren hovrättsrådet Eva 
Lönqvist, som den andra maj 
överlämnade sin kartläggning 
till regeringen. 

Kartläggning omfattar till-
lämpningen av undantagsbe-
stämmelsen om synnerligen 
ömmande omständigheter som 
grund för uppehållstillstånd (5 
kap. 6 § utlänningslagen) hos 
Migrationsverket och migra-
tionsdomstolarna samt vägle-
dande domar av Migrations-
överdomstolen.  (Ds 2011:14)

Gillberg får ny prövning 
i Europadomstolen
Europadomstolen ska ta upp 
professor Christopher Gillbergs 
anmälan mot Sverige till ny 
prövning. Domstolen har beslu-
tat att hänskjuta målet till avgö-
rande av domstolen i stor sam-
mansättning, det vill säga med 
17 domare.

I november 2010 kom en 
oenig kammare i domstolen 
fram till att Sverige inte brutit 
mot Europakonventionen som 
Gillberg påstod. Gillberg döm-
des av svenska domstolar för 
tjänstefel för att han i strid med 
domstolsbeslut hade vägrat 
lämna ut sitt forskningsmate-
rial, som han hade samlat in un-
der löfte om sekretess.

Förhandling i Europadomsto-
len är planerad till hösten 2011.

En fjärde migrations-
domstol ska utredas 
Regeringen vill inrätta en fjärde 
migrationsdomstol. Domstols-
verket ska senast den 1 decem-
ber i år lämna förslag till var den 
nya domstolen bör placeras 
geografiskt.

Att skapa en ny migrations-
domstol var en åtgärd som in-
gick i ramöverenskommelsen 
om asyl- och migrationspoliti-
ken mellan regeringspartierna 
och Miljöpartiet i början av 
mars. Tillströmningen av mål till 
dagens tre migrationsdomsto-
lar har varit större än väntat. 
Dessutom är fördelningen av 
migrationsmål mellan domsto-
larna ojämn.

advokatsamfundets disciplin-
förfarande kränkte inte en 
varnad advokats rättigheter. 
det kommer Jk fram i ett be-
slut.

En advokat fick en varning av 
Advokatsamfundets disciplin-
nämnd 2007. Advokaten kla-
gade hos Justitiekanslern på 
disciplinnämndens handlägg-
ning och hävdade att Advokat-
samfundets verksamhet inte 
uppfyller de krav som Europa-
konventionen ställer på förfa-
randet. Advokaten kritiserade 
disciplinnämnden för att ingen 
muntlig förhandling hölls, för 

Advokatvarning uppfyller 
Europakonventionens krav

att det saknas klara bevisregler 
i disciplinförfarandet och för att 
det inte finns någon rätt för en 
advokat som får en disciplinpå-
följd att överklaga beslutet.

JK uppfattar klagomålet som 
att advokaten anser att han har 
fått sina rättigheter enligt artikel 
6.1 i Europakonventionen kränk-
ta.

i sitt BesLut kommer JK fram till 
att Advokatsamfundets disciplin-
förfarande inte gällde advokatens 
civila rättigheter enligt artikel 6.1 i 
Europakonventionen, eftersom 
hans rätt att utöva sitt yrke inte 
stod på spel. Uteslutning ur Advo-

katsamfundet var över huvud ta-
get inte aktuellt i ärendet. Där-
med finns det inte något skäl att 
kritisera disciplinnämnden från 
Europakonventionens perspek-
tiv, enligt JK.

Enligt 43 § i Advokatsamfun-
dets stadgar ska muntlig förhand-
ling hållas i ett disciplinärende 
om uteslutning kan komma på 
fråga. Och 8 kap. 8 § rättegångs-
balken föreskriver att den som 
har uteslutits ur Advokatsamfun-
det får överklaga till Högsta dom-
stolen. Därmed tillförsäkras den 
uteslutne rätt till både domstols-
prövning och muntlig förhand-
ling, skriver JK.

VÅrBudgeten

rättsväsendet prioriteras i 
vårbudgeten. regeringen pla-
nerar också att satsa på ökad 
effektivitet i rättssystemet.

Rättsväsendet ska prioriteras i 
2012 års budget. Det lovar reger-
ingen i årets vårbudget. Regering-
en avser också att återkomma 
med åtgärder för att förbättra ef-
fektivitet och resultat i rättsväsen-
det i budgetpropositionen för 
2013.

Satsningarna på rättsväsendet 
beräknas öka utgifterna på områ-
det med sammanlagt en miljard 
kronor för 2011 och 2012 jämfört 
med 2010. Men regeringen speci-
ficerar inte i budgeten i vilka delar 
av rättsväsendet satsningarna ska 
ske.  I propositionen nämner re-
geringen också ramöverenskom-
melsen med Miljöpartiet om asyl- 
och migrationspolitiken. Om det 

ekonomiska läget tillåter är reger-
ingens ambition att rätten till sub-
ventionerad hälso- och sjukvård 
ska utvidgas för vissa grupper 
som i dag saknar tillgång till det, 
och att barn som vistats i landet 
ska få ökad rätt att gå i skola. Mig-

Regeringen prioriterar
rättsväsendet

rationsverket har enligt höstbud-
geten tillförts tillfälliga medel för 
att det ökade antalet asylsökande 
inte ska leda till förlängda hand-
läggningstider i asylärendena.

Den ekonomiska vårpropositio-
nen för 2011 (prop. 2010/2011:100)

Justitieminister Beatrice Ask (M) har anledning att vara nöjd eftersom rätts-
väsendet prioriteras i vårbudgeten.
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Ny lag om medling
Nya regler om medling och för-
likning i syfte att öka parters 
möjligheter att lösa tvister på 
frivillig väg föreslås i en propo-
sition. De nya reglerna innebär 
att en medlingsöverenskom-
melse ska kunna förklaras verk-
ställbar av tingsrätt. Parterna 
ska också kunna delta i medling 
utan att riskera att talefrister 
och preskriptionstider löper ut 
under pågående medling. 

Förslagen föreslås träda i 
kraft den 1 augusti 2011.
Prop. 2010/11:128 Medling och 
förlikning – ökade möjligheter 

att komma överens

”Inget behov av ökad 
reglering för börsbolag”
Det finns i dagsläget inga be-
hov av ytterligare reglering av 
europeiska börsbolag. Det an-
ser Advokatsamfundet, som i 
sitt remissvar säger nej till för-
slagen i Europeiska kommissio-
nens grönbok om bolagsstyr-
ning i EU.

I sitt remissvar skriver Advo-
katsamfundet bland annat att: 
”Kommissionen har i Grönbo-
ken inte presenterat något un-
derlag avseende behovet av ny 
reglering. Kommissionen har 
inte heller visat eller gjort san-
nolikt att nyttan av eventuell ny 
reglering överstiger kostnader-
na för ytterligare regler.”

”Förstärk rättighets-
skyddet i Sverige!”
Advokatsamfundet har yttrat 
sig över slutbetänkandet från 
Delegationen för mänskliga rät-
tigheter i Sverige – Ny struktur 
för skydd av mänskliga rättig-
heter (SOU 2010:70).

I remissvaret framhåller Ad-
vokatsamfundet att rättighets-
skyddet i Sverige behöver för-
stärkas avsevärt. Samfundet 
anser inte att lagstiftningen på 
området har varit tillräckligt 
omfattande eller tillräckligt 
snabb. Samfundet gör en ingå-
ende analys av rättstillämp-
ningen och kommer fram till att 
den inte har fungerat tillfreds-
ställande.

penningtVÄttsregistret är en 
värdefull informationskälla för att 
upptäcka kriminell verksamhet. 
Men det skulle kunna utnyttjas 
bättre, bedömer Brottsförebyg-
gande rådet (Brå) i rapporten Pen-
ningtvätt – rapportering och han-
tering av misstänkta 
transaktioner.

Varje år får Finanspolisen in om-
kring 10 000 rapporter om miss-
tänkta transaktioner av penning-
tvätt från banker, växlingskontor 
och andra verksamheter som han-

terar kontanter. Penningtvättsre-
gistret innehåller unikt material 
som gör det möjligt att upptäcka 
brott som annars skulle undgå 
rättsväsendet. Informationen kan 
vara till stor nytta för Skatteverket, 
Ekobrottsmyndigheten, Tullverket 
och andra polismyndigheter.

Men enligt Daniel Vesterhav, 
utredare på Brå, utnyttjas inte 
penningtvättsregistrets fulla po-
tential i dag. Förklaringen är bland 
annat att finanspolisen i dag får 
lägga mycket av sina resurser på 

att biträda andra myndigheter och 
att den finansiella underrättelse-
tjänsten är splittrad.

Brå föreslår med utgångspunkt 
från detta att en nationell myndig-
hetsgemensam finansiell under-
rättelsetjänst ska inrättas, där alla 
berörda myndigheter är represen-
terade och skriver underrättelse-
rapporter utifrån den information 
som finns i penningtvättsregistret.

Penningtvätt – rapportering 
och hantering av misstänkta 

transaktioner

”Penningtvättsregistret kan utnyttjas bättre”

det är skäligt att överskrida 
brottmålstaxan när ett mål-
sägandebiträde har biträtt 
åtta målsägande. det kommer 
högsta domstolen fram till i 
ett beslut.

Advokaten biträdde åtta måls-
ägande i ett brottmål om dråp. I 
hovrätten begärde han 11 619 kro-
nor för arbete och tidsspillan, va-
rav 8 280 kronor för arbete.

Hovrätten tolkade Domstols-
verkets föreskrifter så, att brott-
målstaxan för ersättning till mål-
sägandebiträden får överskridas 
bara om den skäliga ersättningen i 
målet är högre än en viss gräns, i 
det här målet 8 815 kronor. Efter-
som advokatens ersättningsyr-
kande inte översteg det beloppet, 
skulle brottmålstaxan tillämpas. 
Hovrätten noterade att ersättning 
för en timmes tidsspillan ingår i 
taxan och beviljade advokaten 
8 256 kronor i total ersättning.

Men Högsta domstolen konsta-
terar att 1 § första stycket i Dom-
stolsverkets föreskrifter om brott-
målstaxa anger att taxan gäller vid 
ersättning till målsägandebiträde 
som biträder en målsägande. HD 
menar att ordalydelsen talar mot 
att tillämpa taxan när biträdet bi-

Skäligt att överskrida 
brottmålstaxan 

träder åtta målsägande, finner att 
det belopp som advokaten har 
begärt är skäligt och beviljar ho-
nom ersättning med 8 280 kronor 
för arbete och 1 015 kronor för 

tidsspillan jämte moms med 2 323 
kronor.

Högsta domstolens beslut i mål 
nr Ö 5038-09

                                              MA/UB

Högsta domstolen finner att det belopp som advokaten har begärt 
är skäligt.
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Vill du ha prövningstillstånd? 
akta dig för att åberopa be-
visning! det var justitierådet 
stefan Lindskogs råd vid ad-
vokat i framtidens lunchsemi-
narium.

Vid Advokat i framtidens lunch-
seminarium den 23 mars var jus-
titierådet Stefan Lindskog gäst. 
Han talade under rubriken ”Advo-
kat i Högsta domstolen”.

Advokatsamfundets tidigare 
ordförande, numera justitierådet 
Stefan Lindskog talade först uti-
från sina erfarenheter som verk-
sam advokat om hur det är att 
processa i Högsta domstolen, och 
förklarade att han som ombud 
alltid kände sig mycket välkom-
men när han kom till HD för hu-
vudförhandling. Justitieråden 
lyssnade verkligen:

–  Jag har aldrig varit med om 
att domare tar en på så stort all-
var som i Högsta domstolen, min-
des Stefan Lindskog.

Första gången Lindskog fram-
trädde som ombud inför HD var 
han lite nervös, berättade han, 
men det kom han över fort tack 
vare den behagliga atmosfären i 
domstolen.

Så berättade Stefan Lindskog 
om hur det var att komma till HD 
som nytt justitieråd på nyåret 
2008 och om det särskilda cere-
moniel från slutet av 1700-talet 
som fortfarande används för att 
ta emot en ny ledamot av dom-
stolen. Han konstaterade att han 
är den 306:e ledamoten av HD 
sedan domstolen inrättades år 
1789 – men bara den 10:e advoka-
ten som har utsetts till justitieråd. 
Flera av advokaterna har dessut-

om också varit professorer, lik-
som Lindskog själv. En förklaring 
är att det tidigare fanns en be-
stämmelse om att ett justitieråd 
måste vara ”förfaren i domar-
värv” – och det var inte de flesta 
advokater. Enligt nuvarande reg-
ler räcker det att man är lagfaren.

Av dagens sexton HD-ledamö-
ter är det fyra som har varit advo-
kater. Det är unikt många, och 
Stefan Lindskog tror att justitierå-
dens bakgrund kan ha betydelse 
eftersom de högsta instanserna 
börjar få en starkare ställning i 
samhället.

nÄr steFan Lindskog kom till 
HD som ny ledamot fäste han sig 
starkt vid den gedigna kvaliteten i 
organisationen, särskilt hos revi-
sionssekreterarna (numera justi-
tiesekreterare). De 30 justitiese-
kreterarna utför ett högklassigt 

arbete med att förbereda de 
5 000 överklaganden och 1 000 
ansökningar på extraordinära 
grunder som avgörs av de fjorton 
dömande justitieråden varje år, 
sade Lindskog. Alla de ärenden 
som behandlas resulterar i 100–
120 prejudikat per år.

Efter att ha talat om det löpan-
de arbetet i HD avslutade Stefan 
Lindskog med en rad mycket 
praktiskt inriktade råd om vad ett 
ombud bör tänka på för att öka 
chanserna att få prövningstill-
stånd i HD. Viktigast är att lyfta 
fram och fokusera på en enda 
prejudikatfråga, att absolut inte 
argumentera för att man har rätt 
– och att undvika att åberopa be-
visning.

– Att åberopa bevisning i sin 
överklagandeinlaga är som att be 
om ”ej pt”! sade Stefan Lindskog 
tillspetsat. MA

Advokat i Högsta domstolen 
– från två perspektiv

adVokat i FraMtiden

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

Stefan Lindskog var gäst vid Advokat i framtidens lunch den 23 mars.

Tingsrätterna ska bli 
av med ärenden
Handläggningen av vissa ären-
detyper ska flyttas från tings-
rätt till förvaltningsmyndighet. 
Det föreslår regeringen i en  
lagrådsremiss. Reformen ska 
genomföras som ett led i arbe-
tet med att renodla domstolar-
nas verksamhet till dömande 
uppgifter. Sammantaget mot-
svarar överflyttningen cirka  
26 000 inkomna ärenden per 
år. Den enskildes rätt till dom-
stolsprövning ska garanteras 
genom möjligheten att över-
klaga förvaltningsmyndighe-
tens beslut.

Lagändringarna föreslås trä-
da i kraft den 1 oktober 2011.

Utlänningar blir skyldiga 
lämna fingeravtryck
Regeringen föreslår nya be-
stämmelser om bland annat 
skyldighet för utlänningar att 
låta sig fotograferas och lämna 
fingeravtryck. Genom förslaget 
implementeras en EU-förord-
ning som innebär att uppehålls-
tillstånd till medborgare i tredje 
land ska utfärdas som en sepa-
rat handling – ett uppehållstill-
ståndskort. Uppehållstillstånds-
kortet ska innehålla ett 
lagringsmedium med innehava-
rens ansiktsbild och fingerav-
tryck, ”biometriska känneteck-
en”. Förslaget bygger på 
ramöverenskommelsen mellan 
regeringen och Miljöpartiet om 
asyl- och migrationspolitiken.

Lagändringarna föreslås trä-
da i kraft den 1 juli 2011.
Prop. 2010/11:123 Biometriska 

kännetecken i uppehålls-
tillståndskort

Användningen av 
straffrätten utreds
Hovrättslagmannen Mari Hei-
denborg ska på regeringens 
uppdrag ta ställning till några 
principiella frågor på straffrät-
tens område. Utredaren ska 
bland annat analysera och ta 
ställning till vilka kriterier som 
bör gälla för kriminalisering av 
ett beteende. Med kriterierna 
som grund ska utredaren un-
dersöka om det går att vara 
mer återhållsam med använd-
ningen av straffrätt på olika 
områden.

Dir. 2011:31 Användningen 
av straffrätt

Skäligt att överskrida 
brottmålstaxan 
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Reportage Rakel

Rakel inspirerade 
Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel genomfördes för femte gången i april. 
Över tvåhundra kvinnliga jurister från hela rättsväsendet deltog i konferensen som hölls på Grand 
Hôtel i Stockholm. Temat för årets konferens var ”Att vara kvinna och chef – spännande, stimulerande, 
utvecklande”. Deltagarna fick lyssna på flera föredrag som spände från djupt allvar till skratt.

Justitierådet och högsta domsto-
lens ordförande Marianne Lundius 
visar vägar för kvinnor att nå fram-
gång inom yrket och chefsposterna.

Inledningstalare på Rakelkonferensen 
var justitierådet och Högsta domstolens 
ordförande Marianne Lundius. Hon be-
rättade om sin yrkeskarriär och delade 
med sig av de goda råd som hon brukade 
ge till unga kvinnliga jurister på advokat-
byrån där hon tidigare var verksam. Hon 
betonade hur viktigt det är skapa kon-
takter, delta i nätverk och våga visa sin 
kompetens (läs tipslistan intill).

– Gradera inte ner ditt arbete för det 
gör inte dina manliga kolleger. Tvärtom 
ska du inskärpa att kvinnor oftast arbe-
tar effektivare under den tid som de har 
till sitt förfogande, sa Lundius som beto-
nade den debiterbara tidens betydelse 
för lönesättning och delägarskap.

andeLen kVinnor

Marianne Lundius konstaterade att för 
att kvinnor ska ta sig fram till chefsposi-
tionerna eller delägarskap krävs en till-
räckligt stor bas av dugliga kvinnor som 
kan kandidera till chefspositionerna.

– Och det måste det finnas i dag med 
tanke på alla kvinnliga jurister som ut-
examineras. Det är dock nedslående få 
kvinnliga delägare på de affärsjuridiska 
byråerna, menade hon.

Även inom domarkåren är det en liten 
andel kvinnliga chefer. Förhållandet 
inom näringslivet är också dystert om än 
inte lika nedslående som inom den af-
färsjuridiska branschen.

– Förhoppningsvis är det bara en 
tidsfråga innan vi ser en större andel  

kvinnor på chefsbefattningsnivå, sa 
Lundius.

att Vara cheF

Den som är lockad av en chefskarriär 
måste inse att det inte är fråga om att 
sträva efter en estrad för ett eget förhär-
ligande, utan det är, enligt Lundius, frå-
ga om att ta ansvar för en organisation 
med alla dess anställda och dess funk-
tion i samhället. Det är viktigt att ha en 
uppfattning om vad man vill åstadkom-
ma.

text ulrika brandberg, tom knutson och kristin persson foto carl Johan erikson

– Man måste alltid ha en ambition att 
utveckla och förbättra organisationen. 
Ett förvaltande innebär en deklinering, 
sa Lundius.

Som chef måste man vinna de anställ-
das förtroende och tillit för att kunna ge-
nomföra förändringar.

– Man spelar inte en chefsroll utan 
man måste bottna i sig själv och den per-
son man är för att kunna inge förtroen-
de, sa hon och tillade:

– Det är viktigt att vara öppen, kunna 
lyssna och respektera andras synpunk-
ter, men man måste också kunna fatta 
beslut.

Dessa kommer inte att falla alla på läp-
pen, men kan lättare fördras om alla har 
fått säga sin mening och blivit lyssnade 
till. En chef måste se sina medarbetare 
och uppmärksamma deras arbete och 
deras betydelse för organisationen.

– En chef som inte har några motstån-
dare alls har varit en dålig chef och inte 
vågat fatta erforderliga beslut av rädsla 
för att stöta sig med någon. Chefen och 
dennes förhållningssätt har stor bety-
delse för trivseln på arbetsplatsen, po-
ängterade Marianne Lundius och tillade 
att det är viktigt att våga ändra ett felak-
tigt beslut och att kunna erkänna att ett 
beslut som man fattat inte var bra.

Som chef för Högsta domstolen har 
Marianne Lundius arbetat för att effekti-
visera prejudikatbildning och skapa 
större öppenhet i HD:s verksamhet såväl 
inom domstolen som utåt.

– Spännande och roligt! Det är en för-
mån att få arbeta i HD. Visserligen är det 
mycket arbete och vedermödor men det 
har det varit värt, sammanfattade Lun-
dius sin första tid i HD. n

Omkring 220 
personer från 
advokatkåren, 
domstolarna, för-
valtningen, Åkla-
garmyndigheten 
och polisen deltog 
i årets Rakelkon-
ferens den 5 april. 
Inledningstalare 
var justitierådet 
och Högsta dom-
stolens ordfö-
rande Marianne 
Lundius. 
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Marianne Lundius råd till kvinnliga bi-
trädande jurister:
•  Skapa kontakter och bygg nätverk, 

delta i seminarier och konferenser för 
att underlätta extern ackvisition.

•  Bygg upp internackvisitionen genom 
att specialisera dig på något som inte 
någon annan kan eller gör. Gör dig 
synlig i organisationen.

•  Bli inte ett ”backoffice” utan kräv att 
få självständigt ansvar. Till en början 
med mindre ärenden och sedan med 
större ärenden.

•  Försök att finna den ”goda” delägaren 
att samarbeta med som ger ”cred” 
externt och internt för det arbete du 
presterar.

•  Utveckla delegationsförmåga, var inte 
”duktig flicka” som gör allt själv, utan 
utnyttja sekreterare och andra jurister.

•  Ta inte på dig huvudansvar för ”soft 
core”-uppgifter, som att ordna kon-
ferenser och att ordna presenter. Alla 
tycker att det är trevligt men man 
får inte några epåletter för sådana 
uppgifter.

•  Var alltid tillgänglig på telefon och 
e-post.

•  Sätt upp all tid som du funderar på en 
klients ärende oavsett om du är hem-
ma eller på kontoret. Reducera inte 
tiden för att du tycker att du borde 
kunna ett visst område bättre.

•  Gradera inte ner ditt arbete för 
det gör inte dina manliga kolleger. 
Tvärtom ska du inskärpa att kvinnor 
oftast arbetar effektivare under den 
tid som de har till sitt förfogande. Den 
debiterbara tiden har betydelse för 
lönesättning och delägarskap.

•  Upprätthåll kontakt med byrån även 
under föräldraledighet.

•  Lär dig av de manliga kollegerna hur 
man ” märkvärdigfierar” det man har 
gjort.

•  Gör ett proffsbokslut varje år över vad 
du har lärt dig, vilka viktigare ärenden 
du har deltagit i, vilka kontakter som 
du har skapat.

•  Var lojal mot dina kvinnliga kolleger. 
Man ska vara medsyster och inte mot-
syster.

•  En sekreterare ska vara en god assis-
tent och inte en väninna.

•  Rationalisera hemmet och hushål-
let, med exempelvis veckomatsedel, 
veckohandla mat, handla kläder till 
barnen på internet.

•  Rationalisera däremot INTE bort tiden 
med barnen. En mamma mår inte 
bättre än det av hennes barn som mår 
sämst. Delegera hushållsuppgifter till 
man och barn om de är stora nog. Och 
nu för tiden kan man även delegera 
till RUT.

•  Gå med bestämda steg med portföl-
jen i handen när du lämnar kontoret, 
som om du var på väg till ett samman-
träde även om du ”bara” ska hämta 
barnen.

Lundius rÅd

nÄsta sida
Mer från Rakelkonferensen.
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att leda konstnärer kräver både 
tydlighet och känsla för människor. 
det berättade kungliga operans 
första kvinnliga vd någonsin, Bir-
gitta svendén. hon har själv gått 
den långa vägen via sångarkarriär 
till ledarskapet.

Bakgrund som sångerska på Operan och 
frilansande sångerska har förmodligen 
gjort det lättare att få personalens förtro-
ende, konstaterade Birgitta Svendén i 
sitt uppskattade föredrag. Samtidigt har 
den nya positionen som chef inneburit 
ett brott med det rent konstnärliga tän-
kandet, som inte alltid varit lätt, förkla-
rade hon.

– När jag sitter med vår styrelse, där 
många kommer från näringslivet, är det 
ingen mening med att tala om hur bra 
gårdagens föreställning var. Där gäller 
varför vår budget är dålig och hur pu-
bliksiffrorna ser ut, om vi är lönsamma 
och effektiva, sa Birgitta Svendén.

en Viktig skoLa för att klara omställ-
ningen var de tre åren som rektor för 
Operahögskolan. När Birgitta Svendén 
sedan blev erbjuden tjänsten som konst-
närlig ledare på Operan tackade hon ef-
ter mycket funderande ja. Samtidigt på-
gick rekryteringen av en vd till Operan. 
Men den tilltänkte kandidaten hoppade 
av i sista stund.

– I det läget fanns inte mycket att välja 
på. Någon måste ta ansvar för national-
operan. Jag antog tjänsten och började 
som operachef och vd den första febru-
ari 2010, berättade Birgitta Svendén.

charlotte erkhammar, vice kon-
cernchef för kreab gavin anderson 
Worldwide, förläste under rubri-
ken: kommunikation: nödvändigt 
– eller ett nödvändigt ont?

Charlotte har över 30 års erfarenhet av 
strategisk kommunikationsrådgivning 
för några av Sveriges största organisatio-

Den nya operachefen tillträdde i fast 
förvissning att allt var planerat för det 
kommande året. Operan skulle stänga 
under hela säsongen och i stället spela i 
Gasklockan. Dessutom var turnéer och 
samarbeten inplanerade. Men bara två 
veckor efter tillträdet beslutade styrel-
sen i stället att Operan skulle prestera ett 
helt vanligt spelår. Detta hände i en värld 
där god framförhållning är helt avgöran-
de och där allt planeras i flera år fram-
över. Birgitta Svendén fick två månader 
på sig att snabbt se över vilka resurser 
som fanns och besluta om en färdrikt-
ning. 

– Då sätts man på ganska hårda prov 
som ny ledare, konstaterade hon, och 

ner och företag.  Kommunikationen har 
förändrats under hennes tid. Tidigare 
hade radions Dagens Eko tre nyhets-
sändningar per dag och man kunde sys-
tematiskt planera kommunikationen. I 
dag får alla budskap samtidigt och direkt. 

Internet har inneburit en enorm skill-
nad, menade Erkhammar som referera-
de till rubriken i  Anne Rambergs ledar-

prisade sina medarbetares lojalitet i den 
svåra situationen.

Upplevelsen har gjort Birgitta Sven-
dén övertygad om att den viktigaste 
egenskapen hos en chef är tydlighet. 

– Det var avgörande att jag trodde på 
den färdriktning jag fastslog. Finns det 
tvekan sprider sig den inom organisatio-
nen och skapar misstänksamhet, sa 
hon.

Som ledare måste Birgitta Svendén 
fatta svåra beslut. Ofta måste hon exem-
pelvis vägra sina anställda tjänstledigt, 
trots att hon själv var tjänstledig stora de-
lar av sin tid som sångare på Operan. 
Pensioneringen av sångare och dansare 
är också en mycket känslig fråga. Tidiga-

artikel i tidskriften Advokaten nr 2 som 
löd ”Om informationssamhällets magis-
ka kraft”. Enligt Erkhammar har inter-
net en stor makt,  vilket kan ses nu senast 
i den dramatiska utveckliningen i norra 
Afrika. Internet har även  suddat ut grän-
serna för lokalt och internationellt. 

Utvecklingen på medieområdet har 
lett till att det finns fler felaktigheter i me-

Fler felaktigheter i medierna i dag än tidigare

På årets Rakelkon-
ferens arrangera-
des tre parallella 
seminarier samt 
två huvudsemi-
narier. Birgitta 
Svendén talade 
vid ett av huvud-
seminarierna.

Tydlighet och 
medmänsklighet 
viktigt för att leda 
konstnärer
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utvecklingen har gjort att gräns-
sättandet i sig är en viktig yrkes-
kompetens i fria och krävande 
yrken. och hur väl man sätter upp 
sina gränser påverkar faktiskt 
hälsan, visar forskning om dagens 
gränslösa arbetsliv.

– I dag är det möjligt att arbeta i stort sett 
var som helst, när som helst och med 
vem som helst, sa fil. dr. Christin Mell-
ner, forskare vid psykologiska institutio-
nen vid Stockholms universitet, vid ett 
av seminarierna på Rakelkonferensen.

Christin Mellner har medverkat i 
forskningsprojektet ”Det gränslösa ar-
betet”. Forskarna i projektet har stude-
rat förutsättningarna i dagens arbetsliv 
och hur individen hanterar dem. Forsk-
ningen visar att det, från 1990-talets bör-
jan, har skett stora förändringar, som i 
sin tur ställer nya krav på de anställda.

– Tidigare hade arbetet väldigt tydliga 
ramar och gränser, inte minst i tid och 
rum, förklarade Christin Mellner.

Med ny koMMunikationsteknoLogi, 
som mobiltelefonen, och tilltagande in-
ternationell konkurrens har detta för-
ändrats. Företagen har organiserat om 
och slimmat sina organisationer för att 
bli mer kostnadseffektiva och flexibla. 
Organisationerna har blivit plattare. 
Samtidigt har ansvaret för det arbete 
som ska utföras förskjutits från cheferna 
till de enskilda anställda. 

Resultatet blir vad forskarna kallar det 
gränslösa arbetet. Frånvaron av yttre 

gränser innebär där att enskilda indivi-
der måste sätta upp sina gränser.

Forskningen visar att olika personer 
hanterar detta gränssättande på olika 
sätt. Medan vissa personer – en majoritet 
i studien – väljer att försöka separera ar-
bete och fritid, accepterar en mindre 
grupp att de båda 
världarna flyter 
ihop. 

De flesta tycks 
alltså vilja hålla ar-
bete och fritid åt-
skilda. Problemet 
är att det inte alltid 
går. I Christin Mell-
ners studie ansåg 
mer än hälften av 
de tillfrågade per-
sonerna att de 
misslyckades med 
separera arbete 
och fritid. Miss-
lyckandet påverka-
de gruppen på fle-
ra sätt. De hade exempelvis sämre 
självskattad hälsa, mer stressrelaterade 
psykiska besvär och fler tecken på ut-
brändhet. Kvinnor misslyckades oftare 
än män och gifta eller sammanboende 
personer med barn misslyckades oftare 
än barnlösa. 

Sämst i studien mådde personer som 
försökt skilja på arbete och fritid men 
misslyckats. Bäst mådde i stället de som 
valt strategin att integrera arbete och fri-
tid, och som tyckte att de lyckades med 
det. n

re kunde sångare gå i pension vid 56 års 
ålder och dansare vid 41. Idag förutsätts 
alla arbeta fram till 65 års ålder.

– En del av mitt uppdrag är att för-
handla med dessa människor för att få 
dem att gå frivilligt. Det är en delikat syss-
la, särskilt som man vet att den tjänste-
pension de kommer att få är så låg att när 
de väl blir 65 har de en inkomst under 
existensminimum. Ändå måste jag göra 
det, eftersom mitt uppdrag är att leve-
rera excellens på scenen varje kväll, sa 
Birgitta Svendén, och fortsatte:

– Här tror jag att det viktigaste är att 
hålla kvar sin medmänsklighet och inse 
att det är en människa i väldigt utsatt läge 
jag har framför mig. n

dierna i dag än tidigare. Det som står i 
tidningar innehåller ofta flera fel på 
grund av att man inte hinner göra re-
search. Informationen justeras i stället i 
efterhand. Morgontidningar innehåller 
i dag inte främst nyheter utan analyser 
av olika händelser, menade hon. 

Mötet mellan medier och jurister 
innebär inte sällan en krock. Jurister vill 

ha med detaljer medan medierna vill 
förenkla och skapa budskap.

charLotte erkhaMMars rÅd var att 
inte planera för långt i förtid, det blir näs-
tan aldrig som man tänkt sig. Det är även 
viktigt att ”kunna sin profession”. Man 
ska kunna sin verktygslåda. 

Charlotte Erkhammar har inte upp-

levt att det är ett problem att vara kvinna 
och chef i Europa. I vissa kulturer tror de 
att hon kommer som assistent. Hon tror 
att det finns vissa fördelar med att vara 
kvinna. Eftersom hon ofta är ensam 
kvinna lyssnar de andra på henne för att 
de vaknar till. Hon tänker aldrig på att 
hon är ensam kvinna och märker då ald-
rig om det skulle vara några problem. n

nÄsta sida
Mer från Rakel-
konferensen.

Utvecklingen har 
visserligen gått 
framåt för kvin-
norna i rättsväsen-
det och advokat-
kåren – men det 
har inte gått fort. 
Det konstaterade 
Advokatsamfun-
dets generalsekre-
terare Anne Ram-
berg. Hon hälsade 
de övervägande 
kvinnliga delta-
garna välkomna 
till Rakelkonferen-
sen och berättade 
om några tidiga 
kvinnliga förebil-
der.

Gränslöst arbete kräver nya strategier

•  uppluckrade ramar i tid och rum för arbetet, med stort eget ansvar för individen
•  abstrakta uppgifter där individen själv förväntas identifiera, formulera och lösa pro-

blemet
•  komplexitet och hög kompetens
•  överspridning mellan arbete och privatliv, när ständig nåbarhet kräver att individen 

sätter upp sina egna gränser.

det grÄnsLösa arBetet kÄnnetecknas aV …

Forskaren Christin 
Mellner presen-
terade forskning 
om det gränslösa 
arbetet.
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under rubriken ”i mänskliga rät-
tigheternas tjänst – perspektiv från 
haag – sarajevo – Lund” berättade 
direktören för raoul Wallenberg-
institutet Marie tuma om sina er-
farenheter av mål som rör krigsför-
brytelser i Bosnien-hercegovina.

Under åren 2001–2006 var Marie åkla-
gare vid den internationella krigsförbry-
tartribunalen för forna Jugoslavien 
(ICTY) i Haag. Hon har också arbetat 
med överföring av fall från ICTY till dom-
stolar på Balkan och varit internationell 
domare vid Stadsdomstolen i Bosnien-
Hercegovina i Sarajevo.

Som åklagare i internationella krigsför-
brytartribunalen kom Marie Tuma från 
en svensk miljö till en multikulturell mil-
jö. Hennes uppgift var att leda ett team 
med internationella åklagare och utreda-
re med målet att åtala Jugoslaviens och 
Serbiens ledare Slobodan Milosevic. 

Att arbeta för Haagtribunalen blev en 
ögonöppnare för Marie för hur det kan 
vara att arbeta i ett internationellt sam-
manhang. Marie upplevde inte någon 
som helst skillnad i behandlingen av 
män och kvinnor. 

– Jag blev förvånad eftersom jag hade 
räknat med svårigheter; det hade jag 
med mig från Sverige. Att det kunde vara 
svårt att få teamet att följa. Men det som 
gällde var kompetens och saklighet. Jag 
till och med beundrades över att jag som 
ensamstående kvinna med två barn kla-
rade detta, sa hon och tillade att det var 
inte alls hennes erfarenhet från Sverige 
tidigare.

Utvärdering ger beröm
220 deltagare gav årets Rakel-konfe-
rens 5 av 6 i helhetsbetyg.

Från Advokatsamfundets utvärdering  
kan man läsa:  

”Bra blandning och väldigt färgstarka, 
intressanta kvinnor.”

” Inspirerande, kunniga, förebilder.”
” Fantastisk konferens! Jag kände mig 

verkligen peppad och på bra humör när 
jag gick därifrån.”  

Marie Tuma 
har tidigare 
tjänstgjort som 
åklagare i Sve-
rige. Sedan no-
vember 2010 är 
hon direktör för 
Raoul Wallen-
berg-institutet.

Krigsförbry-
tartribunalen i 
Haags uppgift 
är att åtala och 
rannsaka miss-
tänkta krigsför-
brytare från det 
forna Jugosla-
vien. Slobodan 
Milosevic åtala-
des av tribuna-
len hösten 2001 
för bland annat 
krigsförbrytelser 
och brott mot 
mänskligheten. 
Han dog 2006 
innan rättegång-
en var avslutad.

Bakgrund

Att arbeta för mänskliga rättigheter 

Arbetet för tribunalen innebar myck-
et arbete och lite tid till vila och åter-
hämtning. 

– Det gällde att återvända till sig själv 
och intala sig själv att jag fixar detta. Med 
stolthet, kraft, energi och lite jäklar 
anamma så klarar man ofta mer än vad 
man tror!

År 2006 FLyttade Marie till Bosnien- 
Hercegovina. Där blev hon domare för 
stadsdomstolen i Sarajevo. Hon berätta-
de om flera av de vedervärdiga brott som 
begicks under kriget och hur det var att 

arbeta med denna typ av mål som inter-
nationell domare.

– Mina erfarenheter som domare och 
åklagare i krigsmål är hur viktigt det är 
att skydda civila i krig, sa hon.

Sedan hösten 2010 är Marie Tuma di-
rektör för Raoul Wallenberg-institutet i 
Lund, som är en oberoende akademisk 
institution vid Lunds universitet med 
forskning och utbildning. Institutet har 
lokalkontor i Peking, Istanbul, Jakarta 
och Nairobi.  Hennes vision är att institu-
tet mer ska arbeta med fred och säker-
hetsfrågor. n

Raoul Wallenberg-institutets direktör Marie Tuma talade om sina erfarenheter i arbetet 
för mänskliga rättigheter.

Bland Rakeldeltagarna fanns storhildorna Kerstin Skarp och Eva-
Maj Mühlenbock (längst till höger på denna bild).

I mitten storhildan Inger Söderholm.

Trendspanaren och etnografen Ida Hult 
berättade rappt, roligt och relevant om 
mänskligt beteende på och utanför job-
bet. 
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Brott när Wienadvokat 
vägrades pension
Österrike bröt mot Europakon-
ventionen då en före detta ad-
vokat vägrades ålderspension 
från Wiens advokatsamfunds 
pensionsfond trots att han 
hade betalat in de obligatoriska 
avgifterna till pensionsfonden 
under hela sitt yrkesverksamma 
liv som advokat. Det kommer 
Europadomstolen fram till i en 
dom.

Den kla-
gande blev 
advokat i 
Wien 1964 
och var 
verksam 
fram till årsskiftet 1995/1996, 
då disciplinnämnden i Wiens 
advokatsamfund förklarade att 
han hade förlorat sin rätt att ut-
öva advokatyrket på grund av 
att ett konkursförfarande hade 
inletts mot honom.

År 1997 ansökte klaganden 
om ålderspension från pen-
sionsfonden. Men Wiens advo-
katsamfund vägrade honom 
pension eftersom han hade 
mist rätten att utöva advokatyr-
ket innan han nådde pensions-
åldern 65 år.

Europadomstolen konstate-
rade att pensionsfonden var av-
sedd att ge advokater ett skydd 
motsvarande den statliga soci-
alförsäkringen. 

Europadomstolens dom 
den 3 mars 2011 

(ansökan nr 57028/00)

Iran avrättar 
ungdomsbrottslingar
Vid en offentlig avrättning i den 
iranska staden Bandar Abbas 
den 20 april hängdes tre män. 
Två av dem 
avrättades 
för brott de 
begått när 
de bara var 
17 år gamla. 
Enligt Amnesty International är 
Iran det enda landet i världen 
som avrättat ungdomsbrotts-
lingar i år.

Enligt officiella källor har 
minst 135 människor avrättats i 
Iran i år. 

Antalet befaras i verkligheten 
vara avsevärt högre. 

Avrättningarna genomförs 
med hjälp av en kran som lyfter 
upp den dödsdömda i en snara 
runt halsen.

EU-kommissionen överväger 
att ändra datalagringsdirektivet
eu-kommissionen överväger 
strängare regler för lagring 
och användning av trafikdata 
från telefoner och e-post. 
enligt kommissionen innebär 
datalagringen ett betydande 
ingrepp i den personliga inte-
griteten.

Kommissionens slutsatser bygger 
på en utvärdering av datalag-
ringsdirektivet, presenterad den 
18 april. 

Enligt rapporten anser de fles-
ta EU-länder att datalagringsbe-
stämmelserna är viktiga för att 
bekämpa brott. Men tio länder 
rapporterar att de har kunnat 
lösa allvarliga brott i många fall 
med hjälp av historiska trafikdata 
som har lagrats trots att krav på 
lagring enligt direktivet inte 
fanns.

I rapporten konstaterar kom-
missionen att lagring av uppgifter 
om dator- och telefontrafik inne-
bär ett betydande ingrepp i den 
personliga integriteten. Visserli-
gen finns det inte några konkreta 
exempel på allvarligare ingrepp, 
men rapporten drar ändå slutsat-
sen att det krävs ytterligare säker-
hetsåtgärder för att minska risken 
för brott mot datasäkerheten. 
Därför ska kommissionen över-
väga strängare regler för att lagra 
och använda trafikuppgifter.

Rapporten visar att de tillåtna 
lagringstiderna för trafikdata va-
rierar mellan sex månader och två 
år i medlemsländerna, och att de 
skäl som ger myndigheter rätt att 
använda uppgifterna skiljer sig 
kraftigt mellan länderna. I många 
länder är det inte bara polis och 
åklagare som får ta del av uppgif-
terna. I fjorton länder får säker-
hets- och underrättelsetjänster 
begära ut uppgifter. I sex länder 
kan skatte- och tullmyndigheter 
göra det, och i tre länder får gräns-
polisen ta del av uppgifterna. Inte 
heller finns det krav på domstols-
beslut i alla medlemsländer för att 
teleoperatörerna ska lämna ut 
uppgifter. ”I två medlemsstater 

tycks det enda villkoret vara att 
begäran görs skriftligen”, skriver 
kommissionen i rapporten.

Kommissionen vill harmonise-
ra lagringstiderna och om möjligt 
göra dem kortare, se till att obe-
roende övervakningsorgan finns i 
alla medlemsländer, begränsa 
antalet myndigheter som får till-
gång till uppgifterna och begrän-
sa de kategorier data som ska lag-
ras.

Dessutom vill kommissionen 
säkerställa att proportionalitets-
principen respekteras i framtida 
förslag om datalagring och inte 
går längre än nödvändigt för att 
bekämpa allvarlig brottslighet 
och terrorism.

Reding vill begränsa europeiska arresteringsordern 
eu-LÄnderna borde se till att 
åklagarna inte använder den eu-
ropeiska arresteringsordern för 
småbrott. Det tycker EU-kommis-
sionären Viviane Reding i en rap-
port som togs upp av EU-kommis-
sionen den 11 april.

Enligt rapporten utfärdar 
många av medlemsstaterna euro-
peiska arresteringsordrar utan att 
kontrollera proportionaliteten. 
Att personer begärs utlämnade 
för småbrott, som innehav av 

små mängder narkotika och små-
stölder, leder dels till att systemet 
går trögare, dels till att 
tilltron till arrersterings-
ordern riskerar att mins-
ka.

Rapporten vill att 
medlemsländerna ska 
hålla sig till de riktlinjer 
om proportionalitet som 
EU:s ministerråd har ut-
färdat. Sedan riktlinjerna ändra-
des 2010 förordar riktlinjerna 

mindre ingripande alternativ till 
arresteringsordern, till exempel 

att använda Schengen-
informationssystemet för 
att utreda en misstänkts 
hemort.

Den europeiska arres-
teringsordern började 
användas 2004. Sedan 
dess har antalet arreste-
ringsordrar ökat snabbt 

– de utfärdas i mer än 1 000 fall 
varje månad.

Viviane Reding.

EU-kommissionen konstaterar att lagring av uppgifter om dator- och tele-
fontrafik innebär ett betydande ingrepp i den personliga integriteten.
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Gästkrönika

det Finns en Bortre grÄns För Vad Vi ska 

och Bör göra

För att uppfylla vårt uppdrag måste det okända göras syn-
ligt. Hot måste upptäckas i tid och brott förebyggas innan de 
orsakat skada. Det är en svår utmaning. Sanningen är att 
nästan allt går att stoppa – men till vilket pris och med vilka 
konsekvenser? Det är en politisk fråga i vilken utsträckning 
vi ska vara beredda att inskränka våra fri- och rättigheter för 
att motverka terroristbrott. Min åsikt är dock tydlig. Vi kan 
aldrig gå så långt så att principerna i en demokratisk rättsstat 
urholkas.

En levande debatt är viktig för att dra gränsen. Men debat-
ten bör inte ta sin utgångspunkt i ett enskilt ärende eftersom 
det då är lätt att hitta skäl för att ändamålen helgar medlen. 
Diskussionen bör i stället vara principiell och föras med viss 
distans till dagsaktuella händelser.  

det Finaste uppdraget …

Jag tycker att jag har det finaste uppdraget i Sverige. Det kan 
låta högtravande men faktum är att Säkerhetspolisens upp-
gift är att skydda vår demokrati. Den ska kunna fortsätta att 
fungera på det sättet vi valt, med öppenhet och frihet, med 
folkvalda som oavsett politisk färg kan fortsätta promenera 
gatan fram på ett säkert sätt. Vi som land ska kunna fortsätta 
ha vår politiska, ekonomiska och militära frihet och inte falla 
offer för främmande makters underrättelseverksamhet och 
påverkansförsök. Vi ska inte drabbas av terrorattentat. Det 
skulle nog inte beskrivas som ett drömjobb av de allra flesta 
utan som ett slags mission impossible. Och det är klart att jag 
också tycker att det är en tuff uppgift. Men det är spännande 
och en ynnest.

Vårt uppdrag är att alltid
förebygga och förhindra

Jag satt i p1-studion i Radiohuset och terrordådet på 
Drottninggatan hade nyss inträffat. Det var förstås också där-
för jag blev intervjuad. Tidigare hade jag varit där och argu-
menterat för att Säkerhetspolisen bör ha möjlighet till signal-
spaning.

Nu fann jag mig i stället i en situation där jag fick plädera 
för ett öppet Sverige med tolerans och yttrandefrihet oavsett 
ideologi. Vi kom in i ett långt resonemang om varför vi inte 
ska ha exakt koll på vem som tycker vad. Varför vi inte bör ge 
staten extraordinära befogenheter och börja med hårdare 
tag.

Vad hade hänt?

FörÄndring i ett sLag

Efter dådet mitt i julhandeln ropade journalister: varför viss-
te ni inte? Politiker fordrade: nu får ni visa vad ni kan och 
lösa det snabbt! 

De krävde, helt förståeligt, svar på hur det kunde hända. 
Men helt plötsligt fick jag spela på en annan planhalva och 

vara den som inte argumenterade för skärpta lagar, möjlig-
het till bevakning och mer befogenheter och resurser.

Helt plötsligt hade jag som chef för landets säkerhetstjänst 
rollen att bringa ljus på hur smal lina vi har att balansera på 
när vi som säkerhetstjänst ska skydda demokratin och med-
borgarna men samtidigt inte övervaka minsta hörn i vårt 
land.

Plötsligt var det ”min tid i rampljuset”, om än av en myck-
et tråkig anledning. Hur talar man då så att de som lyssnar 
förstår det dilemma som ligger i att samtidigt vakta och vär-
na? Vakta vår suveränitet och intressen och värna om vårt 
öppna och fria sätt att leva?

GästkRöNiköR
ANdERs dANiElssoN
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… Men sVÅra BedöMningar och diLeMMan 

Är Bara FörnaMnet!  

Vårt uppdrag är att bedöma och reducera hot och sårbarhe-
ter. Att bedöma en sårbarhet innebär, kraftigt förenklat, ex-
empelvis att se om en myndighets IT-miljö står pall mot data-
intrång. Att bedöma ett hot kan vara att spana och samla in 
information. En typisk sårbarhetsreduktion är att skydda våra 
ministrar. Exempel på hotreduktion är när vi inte tillåter ett 
annat lands underrättelseofficer vara kvar i Sverige när vi upp-
täcker att den i själva verket är en agent (med ont uppsåt), el-
ler när vi röjer ett terroristbrott under planeringsstadiet.  

Varje dag ska vi göra den där balansakten jag pratade om. 
Det är naturligtvis svårt, för när ska vi till exempel anse att vi 
spanat färdigt på ett objekt vi bevakar och samlar in informa-
tion kring? Behöver vi fler bevis? Vilka ideologiska nätverk 
bör vi titta närmare på? Hur mycket skydd ska vår statsmi-
nister ha en vanlig tisdag? I vilken grad bör vi övervaka data-
trafiken på Facebook?

Vi måste finnas med tidigt och är beroende av tips och in-
formation från andra. Brottet kan begås på andra platser än i 
Sverige och det finns ofta en internationell koppling, särskilt 
i terroristfall. Hur långt vågar man låta det gå? Hela tiden be-
dömning och balansgång.

arBete sker i det tysta - ÄVen FraMgÅngsrikt 

arBete Är heMLigt!

Noggrannhet, uthållighet och gott omdöme är viktiga egen-
skaper hos oss. Vi agerar aldrig godtyckligt utan allt vi gör 
sker för att vi bedömer det nödvändigt. Vi fokuserar mycket 
på att förebygga och avslöja eller avbryta, snarare än utreda 
när brott väl begåtts. Det ger resultat i det tysta som vi inte 
alltid kan berätta om. Min personal får sällan applåder. Det 
kan vara jobbigt.

Men det hemliga skimret eller ryktet om ”agentlivet” är 
inte en black om foten, tror jag. Jag har precis som vissa an-
dra haft ett ungdomligt drag som fascineras av det, även om 
jag inte riktigt förstod vad en underrättelseorganisation gör. 
Ännu mindre har jag förstått varför det är så hemligt.

Nu vet jag. Mycket måste vara hemligt. Men vi gör inte sa-
ker ”i smyg” och där ser jag en viktig skillnad. Allt vi gör har 
ett syfte, en uppdragsgivare och sker inom lagens ramar. 
Och självklart är vi inte ofelbara. Vi tar till oss kritik och när 
vi begått misstag rättar vi till dem. Man ska också komma 
ihåg att vi granskas, precis som alla myndigheter.

Men mycket är samtidigt okontroversiellt att berätta om 
och det måste vi göra mer. Omvärlden vill efter höstens olika 

”Helt plötsligt hade jag som chef för landets säkerhets-
tjänst rollen att bringa ljus på hur smal lina vi har att 
balansera på när vi som säkerhetstjänst ska skydda 
demokratin och medborgarna men samtidigt inte 
övervaka minsta hörn i vårt land.”

Anders Danielsson 

generaldirektör och säkerhetspolischef

terroristhändelser höra inte bara att vi arbetar med att mot-
verka terrorism utan även hur vi gör det. Mer ljus har satts 
på vilka verktyg vi har att tillgå och politiker och journalister 
undrar vilka våra utmaningar och hinder är och hur vi tack-
lar dem. Vi blir också mer och mer efterfrågade som exper-
ter i olika frågor.

nÄr Vi tar nÅgon har Vi MissLyckats

Säkerhetspolisen är en polismyndighet och då och då måste 
vi inleda en förundersökning. Då har vi misslyckats, som jag 
ser det. För vårt uppdrag är att alltid förebygga och förhin-
dra. Sett ur den synvinkeln var det som hände den 11 decem-
ber ett misslyckande. 

Å andra sidan visar det på det nyckfulla och oförutsägbara 
i ett av våra mest prioriterade uppdrag; att förebygga och 
motverka terrorism. Och jag säger det som jag sade där i stu-
dion i december: vi på Säkerhetspolisen kan alltid bli mer 
precisa i våra analyser och ännu bättre på att uppnå våra mål 
men ett Sverige där någon vet precis allt som är på väg att 
hända vill vi inte ha.

p.s. 

Det finns en film som heter De andras liv, som alla borde se. 
Den handlar om Stasi innan murens fall. Se den och rys och 
var tacksam över att vi lever i ett öppet land! Fick jag som jag 
ville skulle den skickas med i det brev som alla får när de ska 
börja hos oss och där jag skriver: grattis, du ska börja på Sä-
kerhetspolisen!
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Fokus Styrelseuppdrag

Advokater i bolagsstyrelser

Ett stort antal svenska advokater är verksamma som styrelseledamöter.  
Advokaterna är efterfrågade både för sitt kunnande och för vissa typiska 
advokategenskaper.  Här ger några av de advokater med störst styrelse

– en givande

text ulrika brandberg och tom knutson  foto scanpix

balansgång
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Fokus Styrelseuppdrag

erfarenhet sin syn på att arbeta i styrelser. Bland annat berättar de om hur 
det går att förena advokatrollen med styrelsearbete. En fråga som stundtals 
väcker delade åsikter inom advokatleden.

text ulrika brandberg och tom knutson  foto scanpix

balansgång
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land styrelseledamöterna i landets företag 
finns ett stort antal advokater. De sitter i 
allt från stora börsbolag till ägarledda fa-
miljeföretag. Advokaterna är efter-
frågade både för sitt kunnande och för 

vissa typiska advokategenskaper: inte-
gritet, att våga ställa obekväma frågor och 

förmåga att upptäcka och analysera risker.
Traditionellt sett har advokaterna varit efterfrå-

gade som styrelseledamöter. Men sedan ett antal år tycks det 
ha blivit allt glesare med advokater i storbolagens styrelser. 
Dessutom går meningarna isär om det lämpliga i att kombi-
nera advokatrollen med styrelsearbete.

Frågan om det går att förena advokatens roll som rådgivare 
med uppdrag i en bolagsstyrelse har stötts och blötts i advo-
katkretsar. Åsikterna är starka och går isär. Medan kritikerna 
ser styrelsearbetet som ett 
hot mot advokatens viktiga 
oberoende, talar föresprå-
karna om vad advokater kan 
bidra med till företagen. 

Advokat Claes Peyron, 
ordförande i disciplin-
nämnden under 16 år, hör 
till dem som inte ser någon 
krock alls mellan rollerna. 

– För mig är det ett full-
ständigt naturligt advokat-
uppdrag att sitta i en bolags- 
eller stiftelsestyrelse. Jag 
tycker att man ska lyfta fram 
att man kan tillföra styrelsen 
kompetens. Det finns inte 
något hinder för att man ska 
ta styrelseuppdrag, så länge 
man är varsam så att man känner igen sin sysslomannaroll 
och inte blir någon sorts redskap för ägaren, säger Peyron. 

Advokat Leif Ljungholm, just nu styrelseordförande i HQ 
AB, är mer tveksam. Uppdraget i HQ är hans första i ett finans-
bolags styrelse, men han har tidigare varit konkursförvaltare 
respektive av Finansinspektionen utsett allmänt ombud i fi-
nansbolagskonkurser.

– Min principiella inställning är att man fullgör rollen väl så 
bra som rådgivare till bolagen. När du sitter i styrelsen kan 
det uppkomma konflikt mellan olika aktieägares intressen. 
Ofta sitter styrelseledamoten på någon aktieägares mandat. 
Är du ”bara” ombud är din rådgivning självklart inriktad på 
vad som är bäst för klienten, alltså klientbolaget, säger Leif 
Ljungholm, som diplomatiskt konstaterar att styrelseupp-
draget nog passar olika bra för olika advokater.

tiLLFör Mycket

Uppfattningarna skiftar alltså. Men faktum är att många ad-

vokater har styrelseuppdrag, även om den allmänna upp-
fattningen är att det var vanligare för tio eller tjugo år sedan. 

Det är svårt att säga exakt hur vanligt det är med advokater 
i bolagsstyrelser. I landets tio största företag finns i dag inga 
advokater i styrelserna. Inte heller i landets fyra största ban-
ker. I mindre och medelstora bolag tycks advokater vara mer 
populära styrelseledamöter, och en Googlesökning på orden 
”advokat” och ”bolagsstyrelse” ger många träffar där advo-
kater nämns som styrelseledamöter. För många av dem 
handlar det säkert om enstaka uppdrag i små familjeföretag, 
som vill ha med sina ”husadvokater”. Andra lägger en stor 
del av sin tid på styrelsearbete.

Bertil Villard är en av dem. Han uppger att styrelseuppdra-
gen i dag tar ungefär 60 procent av hans arbetstid, och att 
många ser honom som styrelseproffs mer än advokat. Bertil 
Villard är inte så intresserad av etiketten, men konstaterar att 

styrelsearbetet komplette-
rar hans rådgivarverksam-
het inom transaktionsområ-
det på ett utmärkt sätt.

– Vi affärsadvokater jagar 
och jagas och ska vara till-
gängliga dygnet runt. Då kan 
det vara bra mellan varven 
att ha kalenderstyrda upp-
drag, säger Bertil Villard. 

Hans satsning på styrelse-
arbete har alltså växt dels ur 
behovet av balans i arbetet, 
dels ur intresset för företag 
och företagande. Bertil Vil-
lard insåg också tidigt att det 
skulle bli svårt att i längden 
orka med transaktionsjuri-
diken, med sina krav på 

ständig tillgänglighet. Styrelseuppdragen går lättare att pla-
nera och ställer andra krav. Dessutom tillför de praktiska er-
farenheter som är till nytta i den allmänna rådgivningen till 
styrelse och ägare ibland insikter i governancefrågor, menar 
Bertil Villard. 

saMMa erFarenhet

Justitierådet och förre advokaten Stefan Lindskog, med 
många styrelseuppdrag bakom sig, har samma erfarenhet. 

– Jag har lärt mig olika branscher, hur verksamheter går till 
och hur man organiserar sig. Inte minst har jag tagit med mig 
organisationskunskap till andra sammanhang att använda i 
samband med drift av byrån eller andra företagsklienter, sä-
ger han.

Advokat Maria Ingelsson tycker att hon blivit en bättre råd-
givare av sina styrelseerfarenheter. 

– Jag har fått en bättre förståelse av vad det är för typ av 
människor i styrelserummet, och kan fokusera på de frågor 

Fokus Styrelseuppdrag

”För mig är det ett fullständigt 
naturligt advokatuppdrag att 
sitta i en bolags- eller stiftelse-

styrelse. Jag tycker att man ska 
lyfta fram att man kan tillföra 
styrelsen kompetens. Det finns 

inte något hinder för att man ska 
ta styrelseuppdrag, så länge man 

är varsam så att man känner 
igen sin sysslomannaroll.”

Claes Peyron

Advokat Claes Peyron 
har haft minst 70 till 
80 olika styrelseupp-
drag under sin advo-
katkarriär. Han tycker 
att styrelseuppdragen 
för internationella 
koncerners svenska 
dotterbolag, T E 
Nestlé Total och Lego, 
har varit intressan-
tast därför att de har 
gett utblickar utanför 
Sverige.
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de vill ha svar på i min rådgivning, i stället för den där jättein-
tressanta juridiska knäckfrågan. Jag blir mycket mer affärsin-
riktad i min rådgivning, säger hon.

iFrÅgasÄtter och hÅLLer ordning

Vägen till styrelsepositionen följer ofta ett visst mönster. 
Kontakter och rekommendationer från kolleger som sitter i 
bolagsstyrelser eller arbetar som rådgivare åt ett företag 
tycks vara det vanligaste.

Maria Ingelsson fick sitt första styrelseuppdrag som biträ-
dande jurist, efter rekommendationer från en kollega. Bak-
om beslutet att ta uppdraget låg ett starkt intresse för företa-
gande. I dag sitter hon i fem olika styrelser, och är ordförande 
i en av dem. 

Men det finns också andra vägar. Rollen som styrelsesekre-
terare läggs ibland ut på advokater. Enligt Bertil Villard är sty-
relsesekreterarrollen en utmärkt skola för senare styrelse-
uppdrag. 

– Man lär sig enormt mycket om företaget och företagets 
hela liv. Men man får också erfarenhet av bra och dåligt sty-
relsearbete, säger han. 

Vad kan då advokaterna specifikt bidra med till bolagssty-
relser, som många gånger domineras av människor med dju-
pa kunskaper i den bransch företaget verkar i? Mycket, anser 
bland andra Claes Peyron. 

– Vi har först och främst juridiska kunskaper att bidra med, 
men också kunskaper om hur andra har gjort och om det har 
gått bra eller inte. Vi får ju en inblick i många olika verksam-
heter. Och den erfarenheten tar man med sig till styrelsebor-
det, säger han.

Även Maria Ingelsson betonar att hon som affärsjuridisk 
rådgivare får erfarenheter av många speciella händelser i fö-
retagens liv. 

– Ett företag upplever kanske ett förvärv på fem år, medan 
jag som rådgivare ser det nästan varje vecka, säger hon.

De allmänna bolagsrättsliga kunskaper, som kan skapa 

Fokus Styrelseuppdrag

»

Advokaterna är 
efterfrågade i 
styrelser både för 
sitt kunnande och 
för vissa typiska 
advokategenskaper, 
som oberoende och 
integritet.



24 Advokaten Nr 4 • 2011

Fokus Styrelseuppdrag

trygghet i arbetet, är ett an-
nat viktigt bidrag, anser Ma-
ria Ingelsson.

– Jag är sekreterare i flera 
av mina styrelser och för-
väntas kunna formalian. Det 
kan vara allt från att proto-
kollen förs på ett riktigt sätt 
till att de ber mig läsa ige-
nom kallelsen till en bolags-
stämma, förklarar hon.

Advokater och jurister är typiskt sett orädda och diskus-
sionslystna, menar Ingelsson. Stefan Lindskog är inne på 
samma linje när han beskriver sin roll i de styrelser där han 
suttit. 

– Jag har alltid sett som min främsta uppgift att ifrågasätta 
saker och varna för juridiska farligheter. I styrelser behöver 
man ofta någon som står starkt oberoende och kan ha kritis-
ka synpunkter. En intiutiv känsla för juridiska farligheter är 

också viktigt. Kan man dess-
utom bidra affärsmässigt 
och på andra sätt så är det 
väl bra. Men det viktigaste är 
oberoendet och ifrågasät-
tandet, säger han.

För Stefan Lindskog är 
oberoendet och förmågan 
till kritiskt tänkande alltså 
viktiga egenskaper för advo-
kater i bolagsstyrelser. Det 

gör att styrelseuppdraget särskilt passar för erfarna advoka-
ter.

– Ser man till den klassiska advokatrollen i styrelsen så är 
det något man ska ägna sig åt när man har nått en hygglig 
mognad. Det är inte något man ska stå efter när man är ung, 
säger han, och tillägger att det krävs att man ”har kommit i 
viss position vad gäller oberoende”, inte minst ekonomiskt.

Särskilt viktiga i styrelserna kan advokater kanske vara un-

”Jag har alltid sett som min 
främsta uppgift att ifrågasätta 
saker och varna för juridiska 

farligheter. I styrelser behöver 
man ofta någon som står 

starkt oberoende och kan 
ha kritiska synpunkter. En 

intiutiv känsla för juridiska 
farligheter är också viktigt”

Stefan Lindskog

Justitierådet Stefan 
Lindskog hade under 
sin tid som advokat ett 
flertal styrelseuppdrag 
inom finans- och rederi-
branschen, de viktigaste 
alla inom Stena-sfären. 
Som justitieråd har han 
lämnat alla uppdrag, 
utom dem i bolag han 
själv äger.

Advokatbyrån Kaiding är Norrlands största advokatbyrå med ca 
50 medarbetare. Vi finns representerade med erfarna jurister på 
sju orter i norra Norrland. Vi söker nya medarbetare, som erbjuds 
ett stimulerande och omväxlande arbete. Du bör vara initiativrik, 
kreativ och med god förmåga att möta människor. Vi ser gärna att 
Du är tingsmeriterad eller har annan adekvat arbetslivserfarenhet.  
Biträdande jurister/advokater söks till:
•  Luleå
 Kontakt: peter.olofsson@kaiding.se, 0920-20 12 00
 Adress: Box 112, 971 04 Luleå
•  Kalix/Haparanda
 Kontakt: jens.arnhof@kaiding.se, 0923-665 70
 Adress: Box 2, 952 21 Kalix
•  Gällivare/Kiruna
 Kontakt: magnus.muchler@kaiding.se, 0970-77 23 70
 Adress: Box 174, 982 22 Gällivare
 
Välkommen med Din ansökan senast den 30 maj 2011 till Advokat-
byrån Kaiding, enligt adresser ovan. För ytterligare information kon-
takta resp kontor eller besök gärna vår hemsida www.kaiding.se

Advokatbyrån Kaiding
söker 

biträdande jurister/advokater

IURA 
Despacho Jurídico S.L.P.

är en spansk advokatbyrå med ett 30-tal med-
arbetare med verksamhet på Costa del Sol. 
Advokatbyrån söker nu en svensk advokat med 
placering på byråns skandinaviska avdelning i 
Nueva Andalucía, Marbella (Málaga). Kontoret 
förestås av advokaten Göran Rise som varit  
verksam på Costa del Sol i tolv år. 
Sökanden skall behärska förutom svenska i tal 
och skrift även spanska och engelska. 

Intresseanmälan görs till e-post g.rise@iura.es. 
Förfrågningar besvaras per e-post. 

www.iura.es
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»

der perioder av stora förändringar, som en expansiv tillväxt-
fas eller en kris. Bertil Villard tror också att advokater spelar 
en särskilt viktig roll i företag inom hårt reglerade branscher, 
som bank- och finanssektorn.

inte För pengarna

En styrelseplats kan ses som en fjäder i hatten och som ett 
bevis på att man som advokat är känd för att utföra ett gott 
arbete. Däremot är det inte i första hand ett uppdrag man 
tar för pengarna. Ekonomiskt kan det vara en ren förlust för 
den framgångsrika affärsadvokaten att ägna sig åt styrelse-
arbete. 

– Styrelsearvodena är inte i närheten av vad jag får in på 
vanlig rådgivning. Mina styrelseuppdrag går till stor del ut 
över fritid och helger, säger Maria Ingelsson.

Bertil Villard konstaterar att bolagsstyrelsernas ansvar och 
arbetsinsats ökat ordentligt på senare år. För tio till femton år 
sedan skulle kanske hans nuvarande styrelseengagemang ha 
upptagit 20-25 procent av arbetstiden. I dag kräver de mer än 

hälften av tiden. Arvodena har inte alls ökat i samma omfatt-
ning. För sitt ordförandeuppdrag i Lernia får han till exempel 
175 000 kronor om året. 

– Det går an när bolaget är i normal fas. Men i faser av likvi-
ditetsproblematik, förändringsarbete, uppköp eller andra 
stora ägarförändringar, då är det en kolossal arbetsinsats, sä-
ger Bertil Villard, som periodvis får lägga hela sin arbetstid på 
styrelserna.

De förhållandevis låga arvodena kan göra det svårt för ad-
vokater att ta styrelseuppdrag, särskilt för dem som arbetar 
på mindre advokstbyråer med stora krav på debiterade tim-
mar, menar Bertil Villard. Själv arbetar han på Vinge, en av 
de största advokatbyråerna.

– Det är kanske få förunnat att kunna arbeta med det här. I 
mitt fall har firman kommit fram till att det är värdefullt att 
någon har den här profilen, konstaterar Villard.

Advokat Mikael Ekdahl på storbyrån Mannheimer Swart-
ling har en annan bild av verkligheten:

– De arvoden jag får för styrelsearbetet motsvarar i huvud-

 Advokat Leif Ljungholm valdes till styrelseordföran-
de vid börsnoterade bolaget HQ AB:s extrastämma i 
september 2010. Uppdraget är process- och kon-

kursspecialisten Ljungholms första styrelsepost i ett affärs-
drivande företag börsnoterat finansbolag. Men så är situa-
tionen i HQ också unik i näringslivet. 

– Uppdraget till styrelsen var att utreda de händelser och 
förhållanden som gjorde att Finansinspektionen drog in alla 
tillstånd till HQ bank. Om vi i den utredningen kom fram till 
att det begåtts fel av styrelse, revisorer eller andra då skulle 
vi också presentera grund för bolagets skadeståndstalan, för-
klarar Leif Ljungholm.

Vid årsstämman i maj kommer Leif Ljungholm och hans 
styrelsekolleger att föreslå att HQ väcker skadeståndstalan 
mot den gamla styrelsen, vd och revisorn. Skadeståndet bör, 
enligt styrelsen, ligga på cirka 1 miljard kronor.  n

Som styrelseordförande i krisdrabbade bola-
get HQ AB har Leif Ljungholm ett ovanligt 
uppdrag: att utreda vad som lett fram till 
krisen och att presentera skadeståndstalan.

Ordförande med uppdrag 
att kräva skadestånd

Advokat Leif Ljung-
holm är styrelseordfö-
rande i krisbolaget HQ 
AB, med uppgift att 
utreda de händelser 
och förhållanden som 
gjorde att Finansin-
spektionen drog in 
alla tillstånd till HQ 
Bank. Om styrelsen i 
den utredningen kom-
mer fram till att det 
begåtts fel av styrelse, 
revisorer eller andra 
då ska den också 
presentera grund för 
skadeståndstalan.
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sak vad jag skulle ha fått för mer traditionellt advokatarbete i 
samma omfattning, säger han.

De olika uppfattningarna om arvodet kan förstås spegla att 
ersättningarna varierar i olika bolag. Men kanske uppfattas 
också arvodena olika beroende på olika byråers ersättnings-
system. Hur man hanterar styrelsearvoden skiljer sig nämli-
gen åt mellan olika byråer.

På Mannheimer Swartling 
räknas styrelsearvodena en-
ligt Mikael Ekdahl in i den to-
tala arvodespott som förde-
las mellan delägarna enligt 
principen true partnership.

En vanligare modell är 
förmodligen att styrelse ar-
vodena går direkt till advo-
katen, som sedan redovisar 
dem till sin byrå. Så gör både 
Maria Ingelsson och Bertil 
Villard. Styrelseintäkterna 
påverkar sedan den vinstan-
del som delägaren får i slutet 
av varje år. 

risk För diLeMMa

Det är alltså knappast styrelsearvodena i sig som lockar ad-
vokater att ta styrelseuppdrag. Men kanske kan styrelsear-
betet löna sig på andra sätt. En vanlig uppfattning, som kan-
ske är en nidbild, är att advokater satsar på styrelsearbete 
för att på det viset generera nya uppdrag till sin byrå, inte 
minst från de ”egna” bolagen.

Bertil Villard tror att styrelsearbetet kan ge långsiktiga vin-
ster i form av att byrån blir synlig och känd i näringslivskret-

sar. Däremot är han oerhört tveksam till att som styrelseleda-
mot lägga ut uppdrag på sin egen byrå.

– Om man går in i en styrelse för att få uppdrag till firman 
tycker jag att man ska tänka över det hela. Det tycker jag är en 
konfliktsituation som är så pass stor att jag som ägare till det 
bolaget skulle vara tveksam till om den personen är lämplig 
att sitta i styrelsen, säger Villard. 

Enligt Advokatsamfun-
dets vägledande regler om 
god advokatsed och de be-
slut och uttalanden som dis-
ciplinnämnden och styrel-
sen kommit med, är det inte 
i sig olämpligt att en advokat 
företräder ett bolag där han 
eller hon sitter i styrelsen.* 
Frågan om eventuellt jäv 
måste i stället prövas från 
gång till gång. Bertil Villard 
är förvånad över och kritisk 
mot bristen på ställningsta-
gande.

– Det är väl inte helt klart 
hur jävsreglerna ser ut i alla 

sina delar när man är styrelseledamot och firman har ett upp-
drag för mot- eller medparten till det bolag man faktiskt sitter 
i. Det är en komplicerad situation, säger han, och tillägger att 
den enklaste lösningen då är att avstå från advokatuppdraget. 

Bertil Villard företräder aldrig ”sina” bolag som rådgivare. 
Det händer att bolagen anlitar hans byrå, men det är undan-
tagsvis och prövas alltid noga av styrelsen.

Maria Ingelsson är också noga med att skilja på sina roller 
som styrelseledamot och rådgivare.

rämst ett brett kunnande om frågor som rör lag och 
ordning, vilka regler och lagar som gäller. Advokater 
har givetvis helt andra kunskaper än vad vi företaga-

re i allmänhet har – och deras expertis har vi stor använd-
ning för, säger Rafael Löfstedt, vd och delägare i Villa Anna, 
hotell och restaurang med guldkant i Uppsalas anrika dom-
kyrkokvarter.

• Vilket är det viktigaste bidraget?
– Deras juridiska kunskaper överlag, själva lagboken är ju 
stor och omfattande och innehållet är rätt svårt att ta till sig 
för de flesta. 

• Finns det vissa situationer där advokater är extra 
bra att ha i styrelsen?
– För oss inom hotell och restaurang är det framför allt i av-
talssituationer, när vi ska skriva avtal med leverantörer etce-
tera. Vid eventuella oegentligheter och tvister är det självfal-
let också bra att ha en advokat i styrelsen att rådfråga.  

• Söker ni någon speciell inriktning på den advokat 
som ska sitta i styrelsen?
– Nej, det har vi inte gjort, men det är nog lämpligt med en 
affärsjuridisk kompetens. Någon med en övergripande hel-
hetssyn och erfarenhet från olika företag med förståelse för 

Vad tillför advokater allmänt         till bolagsstyrelser?

– F

”Om man går in i en styrelse 
för att få uppdrag till firman 
tycker jag att man ska tänka 

över det hela. Det tycker jag är 
en konfliktsituation som är så 
pass stor att jag som ägare till 

det bolaget skulle vara tveksam 
till om den personen är lämplig 

att sitta i styrelsen”
Bertil Villard

Advokat Bertil Villard 
lägger i dag ungefär 
60 procent av sin 
arbetstid på sina sju 
styrelseuppdrag. Han 
är styrelseordförande 
i tre av bolagen, AMF 
Pensionsförsäk-
ring AB, Lernia AB 
och Burgundy AB. 
Bertil Villard är också 
styrelseordförande i 
advokatfirman Vinge.

»
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våra villkor. Har man en advokat som styrelseledamot vet 
de ofta hur man ska gå vidare med olika frågor på bästa sätt.

• Finns det problem eller nackdelar med att ha en 
advokat i styrelsen?
– Nej, och jag har verkligen tänkt efter, men jag kan inte se 
några negativa effekter med det för bolaget – tvärtom.

• Skulle ert bolag anlita advokater från samma byrå 
som styrelseledamoten arbetar på?
– Jag förstår att det kan vara känsligt ibland. Men i vårt  
fall har vi ett sådant förtroende för dem att vi självklart  

skulle göra det. Jag ser inga svårigheter, utan bedömer att 
advokaterna är så proffsiga i sin yrkesroll att de kan vara 
objektiva.

• Flera intervjupersoner vi talat med upplever att 
det blivit mindre vanligt med advokater i bolags-
styrelser under de senaste åren. Delar du den upp-
fattningen?
– Ärligt talat så vet jag inte. Men andra småföretagare jag 
pratat med anser att det är bra med en advokat som styrel-
seledamot. Och jag har inte fått uppfattningen att det skulle 
vara mindre vanligt i dag. n

Vad tillför advokater allmänt         till bolagsstyrelser?

Rafael Löfstedt, vd 
och delägare i Villa 
Anna.

* Det vägledande ut-
talandet som antogs 
2004 säger bland an-
nat att det inte finns 
något principiellt 
hinder mot att en ad-
vokat utför uppdrag 
åt ett aktiebolag där 
advokaten själv sitter 
i styrelsen. I konkreta 
fall kan det dock hän-
da att det är oförenligt 
med god advokatsed 
att en advokat är sty-
relseledamot i ett ak-
tiebolag och samtidigt 
har klientuppdrag för 
aktiebolaget. I sådana 
fall är utgångspunkten 
att andra advokater 
på samma byrå eller i 
byrågemenskap med 
advokaten också är 
förhindrade att ha kli-
entuppdrag för aktie-
bolaget. Hela det väg-
ledande uttalandet 
finns på Advokatsam-
fundets webbplats.

»

Det är knappast 
styrelsearvodena 
i sig som lockar 
advokater att ta 
styrelseuppdrag. 
Men kanske kan 
styrelsearbetet löna 
sig på andra sätt.
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– Jag ger inte juridisk rådgivning till mina företag, utan jag 
separerar det helt. Det har hänt att Lindahl har gett juridisk 
rådgivning, men då har jag varit väldigt noga med att betona 
att det är ett juridiskt uppdrag till Lindahl och inte till mig, 
förklarar hon.

Även Leif Ljungholm ser faror i att lämna uppdrag till den 
egna byrån.

– Risken är att styrelseadvokaten hamnar i dilemmat att 
sitta och granska vad en kollega på den egna byrån har gjort, 
säger han. 

oLÄMpLigt att FöretrÄda sig sJÄLV

Att hålla ett visst avstånd till de bolag där man sitter i styrel-
sen kan alltså vara ett sätt att undvika jävssituationer. Men 
alla delar inte uppfattningen att det är nödvändigt. Mikael 
Ekdahl ser det som helt naturligt att hans byrå också tar 
uppdrag för de bolag där han sitter i styrelsen.

– Vi arbetar i olika utsträckning för alla de bolag där jag är 
engagerad i styrelsen. Det är ju faktiskt vanligen som en följd 
av mitt och mina kollegers arbete med bolagen som jag så 
småningom blir ombedd att delta även i styrelsearbetet, sä-
ger han.

Claes Peyron har själv företrätt bolag där han suttit i styrel-
sen, och ser inget problem i det så länge man, som alltid, föl-
jer de advokatetiska reglerna och gör en bedömning från fall 
till fall. Han pekar dock på en situation där det är olämpligt 
att arbeta som advokat för bolag där man sitter i styrelsen.

– Advokater ska inte företräda sig själva. Ibland kan man 
vara så nära ett bolag att det kolliderar, inte etiskt men lämp-
lighetsmässigt, med den regeln. Så för egen del har jag varit 
mycket återhållsam med att ta tvister för bolag som jag sitter 
i styrelsen för. Däremot har jag inte sett några bekymmer 
med vanliga affärsjuridiska uppdrag som förhandlingar 
kring företagsköp, säger Peyron.

Däremot kan de dubbla rollerna som styrelseledamot och 

rådgivare ibland krocka med den etiska kod som finns för bo-
lagsstyrning, påpekar Claes Peyron.

– Enligt bolagsstyrningskoden ska ett visst antal styrelsele-
damöter vara oberoende. Om man har ett bolag som stor kli-
ent så kan man kanske inte sitta i styrelsen på ett oberoende 
mandat, säger Peyron.

osÄker FraMtid

Oavsett den etiska balansgången har det funnits, och finns 
fortfarande en efterfrågan på advokater som kan sitta i bo-
lagsstyrelser. Men i de allra största bolagen tycks advokater i 
dag inte vara lika eftertraktade som de varit.

– När jag ser kallelserna till stämmorna är det mer och mer 
sällan jag känner igen några advokatnamn bland dem som 
föreslås till styrelsen. För femton år sedan kände jag ofta igen 
namnen, men i dag är det sällsynt, säger Claes Peyron.

Peyron tror att en del av förklaringen är att storbolagen har 
kvalificerade bolagsjurister som kan köpa advokattjänster 
och stå för det bolagsrättsliga kunnandet, och att man därför 
inte behöver advokaternas kompetens på samma sätt som 
mindre bolag. Där har advokater dock en ljus framtid som 
styrelseledamöter, konstaterar han.

– De ägarledda är ofta i behov av någon som är självständig 
i ordets egentliga bemärkelse, som står fullständigt fri, säger 
Claes Peyron.

Maria Ingelsson, som är relativt ny i styrelsesammanhang, 
ser flera förklaringar till att hon själv tillfrågats om styrelse-
uppdrag.

– Jag tror att det är i första hand för att jag är advokat, men 
ibland också för att jag är kvinna. Det har hänt att jag har bli-
vit tillfrågad och de har sagt uttryckligen att de letar efter en 
kvinna, för att de jobbar med könsbalansen i styrelsen, för-
klarar Ingelsson. Jag är bekväm med det, men skulle inte ac-
ceptera ett uppdrag om jag inte var trygg i att jag var minst 
lika kompetent som övriga kandidater.

Advokat Mikael 
Ekdahl är styrelse-
ordförande i Bong, 
vice ordförande i 
Melker Schörling AB 
och styrelseledamot i 
AarhusKarlshamn. Han 
har också styrelseupp-
drag i icke börsno-
terade bolag, samt 
flera uppdrag som 
styrelsesekreterare.

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66

Hemsida:  www.elt.se 
E-post:  info@elt.se

Auktoriserade översättningar
av juridiska och 
finansiella texter
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Hon tror att de andra styrelseledamöterna upplever det 
som en trygghet att ha med en advokat i styrelsen. Men hon 
tror också att det kan finnas ekonomiska skäl att ta in advoka-
ter i styrelserna.

– Kanske blir det mer och mer attraktivt med advokater i 
bolagsstyrelser i takt med att vi blir dyrare. Inte minst små 
bolag ser förstås en poäng med att slippa betala för advoka-
ter, säger hon, men betonar samtidigt att hon alltid gör klart 
att hon inte inom ramen för styrelseuppdraget kan agera ju-
ridisk rådgivare åt de bolag 
där hon har en styrelseposi-
tion. 

Bertil Villard tror på en 
ökad efterfrågan på advoka-
ter i styrelser. Dessutom 
upplever han att allt fler bo-
lag fått upp ögonen för vil-
ken nytta advokater kan 
göra som sekreterare i sty-
relser, en position som kan 
förenas med rollen som sty-
relseledamot, eller ligga ut-
anför den. Som styrelsese-
kreterare kan man debitera 
sitt arbete på sedvanligt 
advokatvis, vilket gör upp-
draget intressant. Svårare 
rent ekonomiskt kan det vara med vanliga styrelse- 
poster.

– Ersättningsfrågorna kommer naturligtvis att ha betydel-
se för utvecklingen av advokater i bolagsstyrelser. I-dag kan 
bara stora firmor bekosta att bygga en sådan långsiktig kun-
skap som vi gör genom styrelsearbetet. Det är inte självklart 
att byrån tycker sig ha råd med en partner som lägger ner så 
mycket tid på styrelsearbete, säger Bertill Villard.

spÄnnande resa

Styrelseposter tillsätts sällan efter formella kriterier, och 
aldrig efter ansökningsförfaranden. Vem som tillfrågas be-
ror i stor utsträckning på kontakter och hur känd man är i 
näringslivskretsar. Stefan Lindskog tror att utvecklingen av 
advokatyrket i sig kan bidra till att färre advokater får styrel-
seuppdrag – både för att advokaterna själva blir mer okända 
och för att rollen förändrats från ensamarbete till lagarbete.

– Advokater är inte samma individualister i dag som de var 
förr. För den enskilda advo-
katen som var van att upp-
träda själv, ha det kritiska 
ögat, våga vara lite obekväm 
och ifrågasättande var det 
mycket mer naturligt att sit-
ta i en bolagsstyrelse än för 
dagens teamarbetare, fast-
slår Lindskog.

Mikael Ekdahl hör till de 
advokater som, det nya ar-
betssättet till trots, gjort sig 
ett namn som styrelse-
ledamot. Även han ser en 
risk för att yngre advokater 
inte riktigt kommer att pas-
sa in i bolagsstyrelser, efter-
som de tidigt blir allt mer 

specialiserade.
– För att fungera i styrelserummet måste du ha ett brett 

kunnande som även innefattar företagsekonomi, säger han.
Han vill ändå rekommendera sina yngre kolleger att pröva 

på styrelsearbete. 
– Jag hoppas att fler advokater i framtiden ska få uppleva 

samma spännande resa i företagsvärlden som jag fått vara 
med om. n

”Advokater är inte samma 
individualister i dag som de var 

förr. För den enskilda advokaten 
som var van att uppträda själv, 
ha det kritiska ögat, våga vara 

lite obekväm och ifrågasättande 
var det mycket mer naturligt att 

sitta i en bolagsstyrelse än för 
dagens teamarbetare ”

Stefan Lindskog

Kvinnliga 
advokater 
efterfrågade 
i bolagsstyrelser 
– vänd!

Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag 

som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den 

stora fördelen med ett lagerbolag är att samma 

dag du köper lagerbolaget kan du komma igång 

med verksamheten.

Forma Bolagstjänster AB är ett företag i Forma Gruppen.

LagerboLag • Likvidation  
SnabbavveckLing • FuSion & FiSSion  

boLagSJuridik • SkatteJuridik

• kompletta handlingar
• Leverans inom 2 timmar
• Bolagspärm
• Hjälp med firmanamnet

www.formabolag.se

Box 1030, 85111 Sundsvall.   Tel: 060-17 55 60, 060-17 55 63.   Fax: 060-17 11 35

www.formabolag.se
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 Ett ökat fokus på mångfalden i 
näringslivet, och kanske även 
hot om kvotering i bolagssty-

relser, har fått många företag att söka 
aktivt efter kvinnor till bolagsstyrel-
serna. Inte sällan hörs dock klagomål 
över att det saknas kompetenta kvin-
nor som kan väljas in i styrelserna.

Dåvarande styrelseordföranden i 
Advokatfirman Lindahl, Anna Ro-
mell Stenmark, tröttnade på klago-
målen. År 2006 drog hon igång pro-
jektet Kvinnlig styrelsekompetens, 
med målet att visa att det visst fanns 
kompetenta kvinnor att välja på. 

Tretton kvinnliga advokater med 
intresse för styrelsearbete kom med i 
projektet, som erbjuder både utbild-
ning i styrelsearbetet och mentorer. 
Under de gångna fem åren har nya 
kvinnor kommit till när andra lämnat 
projektet. Flera av deltagarna har fått styrelseposter, medan 
andra har gett sig in i företag som styrelsesekreterare. 

Advokat Maria Ingelsson, vid Lindahls Uppsalakontor är 
en av deltagarna i Kvinnlig styrelsekompetens. 2007 fick hon 
sitt första styrelseuppdrag, och i dag har hon sammanlagt 
fem styrelseposter. 

Intresset för företagande fanns re-
dan före projektet, berättar Maria 
Ingelsson, och det har bara ökat med 
utbildning och erfarenhet.

– Jag tror att det är en ganska natur-
lig utveckling när man blir mer senior 
som affärsjurist. Affärerna kommer 
mer och mer i fokus. I början är det 
väldigt mycket teori och juridik, men 
ju mer senior du blir desto närmare 
kommer du affärerna. Du träffar före-
tagarna och diskuterar affärerna på 
ett mer strategiskt plan, än bara de av-
tal som ska skrivas. 

Första ordFörandeposten

I början av året fick Maria Ingelsson 
sin första ordförandepost, i Upp-
landsbanken, där hon suttit i styrel-
sen under en tid. 

– Jag tycker att det ska bli roligt att 
pröva på ordföranderollen. Jag tycker om att leda möten och 
att skapa en möteskultur där alla kommer till tals, och där alla 
törs komma till tals, och fundera på hur man gör det på bästa 
sätt. Det är både hårda och mjuka frågor, det gillar jag. Jag ser 
det som en utveckling av mitt styrelsearbete och tror att jag 
kan lära mig mycket av det. n

Advokat Maria Ingelsson hade tidigt ett intresse för företagande. Ett 
projekt på advokatbyrån för att lyfta fram kvinnlig styrelsekompetens 
gav hjälp på traven, och i dag sitter hon i flera bolagsstyrelser.

Kvinnliga advokater 
efterfrågade i bolagsstyrelser

Kvinnlig styrelse-
kompetens är ett 
utbildnings- och 
mentorsprogram 
inom advokatfir-
man Lindahl. Pro-
jektet startades 
2006, med syftet 
att lyfta fram kvin-
nor med intresse 
för arbete i bolags-
styrelser. 

kVinnLig 
styreLse- 
koMpetens

Advokat Maria Ingels-
son utsågs nyligen till 
styrelseordförande i 
Upplandsbanken. Har 
därutöver fyra styrel-
seposter, bland annat 
i restaurang- och 
hotellföretaget Villa 
Anna AB.
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Snabbavveckling har varit det enkla sättet att avveckla vilande bolag sedan vi skapade 
tjänsten på 1990-talet. Nu förenklar vi ytterligare bl a genom att antalet handlingar vid 
överlåtelsen blir rejält färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert.

Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Snabbavveckling - nu ÄNNU enklare

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
031-17 12 25

EXKLUSIV LEVERANTÖR AV 
SVENSK FÖRFATTNINGS-
SAMLING
Thomson Reuters har i mer än ett decennium haft 
förtroendet att publicera SFS, vilket är ett officiellt 
uppdrag av staten. 
Sedan 2010 är vi dessutom den enda leverantören
på marknaden.

Beställ årets upplaga på thomsonreuters.se/sfs

NY
UPPLAGA

thomsonreuters.se

THOMSON REUTERS PROFESSIONAL AB • Hälsingegatan 43, Box 6430, 113 82 Stockholm
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Praktisk juridik 

EU-förslag om makars förmögenhetsförhållanden

det gäller familjerättsliga frågor var ett 
hinder för människors fria rörlighet 
inom EU. Mot den bakgrunden har 
inom EU utvecklats en stor aktivitet på 
familjerättsområdet under det senaste 
decenniet:

– EU-förordningen om domstolars 
behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar i äktenskaps-
mål och mål om föräldraansvar (EG) nr 
2201/2003 , Bryssel  II bis.

– EU-förordningen om underhålls-
förpliktelser (EG) nr 4/2009.

– EU-förordningen om tillämplig lag i 
mål om äktenskapsskillnad (EG) nr 
1259/2010, Rom III.  Förordningen är 
ett utökat samarbete mellan 14 EU-län-
der. Sverige står utanför.

– EU-kommissionens förslag till för-
ordning om arv och testamente 
14.10.2009, COM( 2009) 154. Förslaget 
ligger hos Ministerrådet och parlamen-
tet. Det kan komma att antas under 
2011 och träda i kraft 1.1.2013. (Se arti-
kel i Advokaten nr 9/2009 sid. 36f.)

– EU-kommissionens förslag till för-
ordning om makars förmögenhetsför-
hållanden 16.3.2011, COM (2011)  126.

Efter en omfattande studie av EU-
ländernas lagstiftning i fråga om ma-

 D
et har blivit allt vanligare att 
människor av olika nationalite-
ter gifter sig med varandra. 

Många makar flyttar till ett annat land 
för att arbeta, för att njuta av ett bättre 
klimat, för att få bättre livsvillkor eller 
för att fly från förtryck.  Ännu flera ma-
kar äger tillgångar i utlandet, t.ex. ett 
sommarhus, ett bankkonto, en värde-
pappersdepå eller t.o.m. ett företag.

Av EU:s 122 miljoner äktenskap är 16 
miljoner ”internationella” i den me-
ningen att de på ett eller annat sätt har 
internationella anknytningar. År 2007 
upplöstes inom EU inte mindre än 
640 000 internationella äktenskap ge-
nom dödsfall ( 500 000) eller skilsmäs-
sa (140 000). I Sverige var samma år 
drygt 20 procent av de ingångna äkten-
skapen och nästan 30 procent av skils-
mässorna internationella.

När ”internationella” äktenskap 
upplöses uppstår ofta stora juridiska 
problem. Vilket lands domstol skall 
makarna vända sig till? Vilken lag skall 
tillämpas? Gäller ett domstolsbeslut i 
ett land även för tillgångar i andra län-
der? 

Redan vid EU-toppmötet i Wien 1998 
fastslogs att bristen på reglering när 

Advokat Ulf Bergquist skriver om de viktigaste delarna 
i det nyligen presenterade EU-förslaget om makars förmögenhetsförhållanden. 

kars förmögenhetsförhållanden (AS-
SER-UCL 2003) utgav kommissionen 
2006 en grönbok som beskrev proble-
men med den nuvarande bristen på 
gemensamma IP-regler på området 
samt ställde ett antal frågor om hur ge-
mensamma IP-regler borde utformas. 
Justitiedepartementen och internatio-
nella organisationer svarade i en om-
fattande remissrunda. Därefter tillsatte 
kommissionen en expertgrupp som 
fick i uppdrag att utarbeta ett förslag. 
Detta förslag antogs 16 mars 2011 av 
kommissionen och skickades till Minis-
terrådet och EU-parlamentet för be-
slut. Innan ett sådant beslut antas kan 
det ta två–tre år. Därefter lär det ta yt-
terligare ett år före ikraftträdande. Nya 
regler kan troligen komma att gälla 
från och med 1.1.2015. Eftersom såväl 
Ministerrådet som parlamentet antagit 
resolutioner där man efterfrågat en 
förordning om makars förmögenhets-
förhållanden, kommer den att med 
största sannolikhet att antas. Eventu-
ellt kommer dock Storbritannien att 
ställa sig utanför.

Förordningen koMMer att BLi till-
lämplig på makars förmögenhetsför-

08-527 640 00     -     info@delgivningsservice.se     -     www.delgivningsservice.se

sds.annons.indd   1 2011-02-11   11:33:51
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gande värderingar, finns en paragraf 
om ordre public. Svensk domstol behö-
ver således inte känna sig bunden av 
en sharia-regel, som behandlar män 
och kvinnor olika.

detta kapiteL Betraktar Jag som 
enormt viktigt, eftersom jag i mitt ar-
bete nästan dagligen träffar på proble-
met att beslut i ett land inte erkänns i 
andra länder, inte ens inom EU (dock 
inom Norden).

Huvudregel blir att domstolsbeslut i 
ett EU-land skall erkännas och kunna 
verkställas i alla andra EU-länder. (Fö-
rebild för reglernas utformning är de 
nuvarande reglerna i EU-förordningen 
om domstolars behörighet och om er-
kännande och verkställighet av domar 
på privaträttens område (EG) nr 
44/2001, Bryssel I.) Med domstolsbe-
slut likställes beslut av bodelningsför-
rättare.

Endast i några mycket speciella fall 
skall erkännande kunna vägras t. ex. 
med hänvisning till ordre public. Efter-
som detta gäller beslut inom EU-länder 
med liknande grundläggande värde-
ringar kommer i praktiken ordre pu-
blic -förbehållet knappast att bli till-
lämpligt. n

Ulf Bergquist är 
såväl svensk advo-
kat som tysk 
rechtsanwalt. han 
har 2008-2010 va-
rit ledamot av eu-
kommissionens ex-
pertgrupp för 
makars förmögen-
hetsförhållanden.

EU-förslag om makars förmögenhetsförhållanden

Praktisk juridik 

hållanden såväl under äktenskapet 
som vid dess upplösning på grund av 
äktenskapsskillnad eller ena makens 
död. Den kommer även att omfatta 
samkönade äktenskap, däremot inte 
samboförhållanden. 

Vissa frågor undantas uttryckligen 
från förordningen, bland annat skatte-
frågor, underhållsfrågor (som omfattas 
av EU-förordningen 4/2009), gåvor 
mellan makar (som omfattas av EU-för-
ordningen om tillämplig lag för avtals-
förpliktelser (EG) nr 593/2008, Rom I), 
samt arvsfrågor (som omfattas av den 
kommande EU-förordningen om arv 
och testamente).

Viktigt att notera är att förordningen 
bara gäller internationella privaträtts-
liga regler, således ej materiella regler.

Behörig doMstoL Vid ena makens 
död blir samma domstol som enligt 
den kommande arvsförordningen är 
behörig att handlägga arvsfrågorna. 
Detta är i normalfallet domstolen på 
den ort där den avlidne hade sitt hem-
vist.

Behörig domstol vid äktenskapsskill-
nad blir samma domstol som handläg-
ger själva äktenskapsskillnadsfrågan 
(enligt EU-förordningen (EG) nr 
2201/2003, Bryssel II bis), dock under 
den viktiga förutsättningen att båda 
makar godtar detta. Om makarna inte 
kan godta nyssnämnda domstol, fast-
ställs behörig domstol genom en lista 
av olika alternativ. Förstahandsalterna-
tivet är domstolen där makarna har 
gemensamt hemvist. Om förstahands-
alternativet inte är tillämpligt går man 
vidare till andrahandsalternativet och 

så vidare. Makarna kan också enas om 
att behörig domstol skall vara domstol 
i det EU-land vars lag som makarna 
valt som tillämplig lag (se nedan).

grundregeLn Är att saMMa lag blir 
tillämplig på all makarnas egendom 
oavsett var den är belägen och oavsett 
om det är fast eller lös egendom. 

Makarna kommer att kunna ingå ett 
avtal om vilken lag som skall vara till-
lämplig på deras förmögenhetsförhål-
landen. Makarnas lagval begränsas 
dock till länder som de har en nära an-
knytning till. Makarna måste välja sam-
ma lag för all egendom. De kan således 
inte välja svensk lag för en fastighet i 
Sverige och spansk lag för en fastighet i 
Spanien. Lagvalet får ändras under äk-
tenskapets gång, men en sådan änd-
ring får inte retrospektiv verkan annat 
än om makarna uttryckligen förordnat 
om detta.

Om makarna inte upprättat ett lag-
valsavtal tillämpas lagen i det land där 
makarna tog sitt första gemensamma 
hemvist efter det att de gift sig. Detta är 
i realiteten förordningens portalregel. 
Tillämplig lag ändras inte om de flyttar 
till ett annat land (s.k. petrifierat sys-
tem). 

Reglerna om tillämplig lag gäller 
även för länder utanför EU. Till exem-
pel skall iransk lag tillämpas för makar 
som tog sitt första gemensamma hem-
vist i Iran, även om de senare flyttat till 
Sverige och bott många år här. Självfal-
let har de dock rätt att i ett lagvalsavtal 
välja svensk lag. För att en domstol inte 
skall behöva tillämpa en lagregel, som 
strider mot domstolslandets grundläg-

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR 
engelska till svenska
JAN RUNESTEN
jur. kand, auktoriserad translator
Telefon: 08/560 359 17
E-post: jan.runesten@anglia.se

www.anglia.se

svenska till engelska
DAVID KENDALL
MSc, auktoriserad translator
Telefon: 08/550 880 01
E-post: david.kendall@anglia.se

§
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Nu kan du göra personliga anteckningar 
och överstrykningar i Nya Karnov. 

Läs mer på thomsonreuters.se/nyakarnov

HUR MÅNGA
TÄNKER DU

KOMMENTERA? KOMMENTERA? 

VÅRA FÖRFATTARE 
 HAR KOMMENTERAT 

 1.150 FÖRFATTNINGAR
I NYA KARNOV. 
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Aktuellt

advokat pär remnelid, delägare 
advokatfirman Vinge, har utsetts 
till hedersmedlem i Lahore high 
court Bar association för sina in-
satser mot förtrycket av advokater 
och domare i pakistan.

 
Blev du överraskad av utmärkel-
sen?

– Jag blev väldigt förvånad och kände 
mig stolt, glad och rörd. Jag inbjöds till 
deras årsmöte men uppmanades senare 

”internationella föreningar 
får större genomslag”

MÅnadens adVokat pär remnelid

att inte åka på grund av olika attentat i La-
hore.
Vad utsattes juristerna för?

– Undantagstillstånd infördes i Pakis-
tan 2007 och konstitutionen respektera-
des inte. Flera av landets domare avsat-
tes och placerades på godtyckliga 
grunder i husarrest. Protesterande advo-
kater möttes med brutalt våld och fängs-
lades utan att deras mänskliga och pro-
cessuella rättigheter tillvaratogs.
Varför engagerade du dig?

– Som president för Association Inter-
nationale Des Jeunes Avocats, AIJA, en 
internationell organisation för unga ju-
rister, skrev jag till Pakistans regering. Vi 
krävde att förtrycket skulle upphöra och 
undantagstillståndet hävas. Brevet skick-
ades även till lokala advokatsamfund i 
Pakistan med vilka vi senare utvecklade 
ett samarbete.
Vilken roll kan AIJA och liknande 
organisationer ha för att främja 
rättsäkerheten i oroliga delar av 
världen?

– Jag tror att såväl nationella som inter-
nationella organisationer fyller en viktig 
funktion. De håller ögonen på vad som 
sker. AIJA sänder ibland observatörer till 
rättegångar och händelser i olika länder. 
Om internationella organisationer beva-
kar utvecklingen får detta stor spridning. 
Detta kan leda till både mer protester och 
mer påtryckning av dem som inte res-
pekterar lag och ordning.

– En organisation som AIJA kan göra 
nytta på två sätt. Dels medverka till att 
förändra de faktiska förhållandena, dels 
visa de som blir utsatta för övergrepp att 
de är inte ensamma; de kan känna sig 
styrkta av att det finns andra som följer 
händelseutvecklingen.
Hur ser situationen ut för rättsvä-
sendet i Pakistan i dag?

– Det har blivit betydligt bättre. Domar-
na har återinsatts och som jag förstår det 
är problemen borta, men Pakistan är 
fortfarande ett oroligt land, vilket dock är 
en annan sak.

– Advokater fick tidigare inte utöva sitt 
yrke, vilket ledde till att hjälporganisatio-
nerna skickade hem personal eftersom 
det inte gick att få tag på en advokat. I dag 
när advokater åter kan praktisera fritt 
har de mänskliga rättigheterna givetvis 
förbättrats.
Vad kan svenska advokater som 
vill främja internationell rättssä-
kerhet göra?

– Ett sätt kan vara att engagera sig i Sve-
riges advokatsamfund eller någon inter-
nationell förening. Nästan alla advokat-
samfund och juristföreningar har en 
avdelning för mänskliga rättigheter. Att 
ingå i en internationell förening innebär 
ofta att det man gör får större genomslags-
kraft.

– Att visa samhällsansvar kan också 
vara att bedriva pro bono-verksamhet 
för exempelvis organisationer som Räd-
da barnen och Världsnaturfonden som 
vi gjort här på Vinge.  PJ

”I dag när 
advokater åter 
kan praktisera 
fritt har de 
mänskliga 
rättigheterna 
givetvis 
förbättrats.”
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Aktuellt

advokater och biträdande jurister 
har ett stressigt yrke. och kvinn-
liga advokater och jurister är mer 
stressade än män. Fast med ett 
medvetet förhållningssätt kan man 
minska stressen i arbetet.

Det var budskapet vid april månads Hil-
darylunch i Stockholm, som gästades 
av psykologerna Tasha Landberg och 
Jens Näsström. De är specialiserade på 
att utbilda advokater och jurister i 
stresshantering och klientpsykologi. 

De båda psykologerna genomförde 
2006 en studie av stress inom advokat-
yrket tillsammans med Advokatsamfun-
det. Studien visade bland annat att advo-
kater måste hantera många stress - 
faktorer i sitt yrke, och att kvinnliga ad-
vokater generellt är mer stressade än 
manliga. 

Jens Näsström och Tasha Landberg 
presenterade olika faktorer som kan för-
klara stressen, både yttre krav i själva ar-
betet och inre krav i form av exempelvis 
perfektionism och ett stort personligt 
engagemang. Tasha Landberg betonade 
att dessa drag många gånger är en förut-
sättning för och en fördel i advokatyrket, 
men att de också ökar risken för stressre-
laterade hälsoproblem. 

– Som de säger på engelska: You must 
be on fire to burn out! sammanfattade 

hårt och stressigt arbete kräver 
eftertanke och återhämtning

hon det faktum att ju mer högpresteran-
de och engagerad man är, desto större är 
också risken för utbrändhet.

intresset För Föredraget, som fått 
rubriken ”Fakta och myter – Stress bland 
högpresterande kvinnor”, var mycket 
stort och 80 kvinnliga jurister hade an-
mält sig till lunchen. Många av dem skrat-
tade igenkännande åt beskrivningen av 
personlighetstyperna ”perfektionisten” 
och ”prestationsprinsessan”. Tasha 
Landberg konstaterade att det förmodli-
gen fanns rätt många av båda sorterna i 
salen, förutom hon själv alltså.

Deltagarna fick också några tips och 
idéer om hur man kan förebygga och 
lindra stress, både på individnivå och 
inom ramen för advokatbyrån och advo-
katkåren som helhet. Det handlar bland 
annat om att analysera sina egna förut-
sättningar och försöka organisera sitt ar-
bete efter den egna arbetssituationen. 
Handledning för advokater och stress-
hanteringstekniker kan göra stor skill-
nad. Men också återhämtningen är avgö-
rande för att man ska må bra. Och 
återhämtning förutsätter att man kan 
stänga av arbetet helt under en period.

– Ju mindre ledig tid man har, desto 
viktigare att man håller den ren för vila 
och återhämtning, avslutade Jens Näs-
ström. UB

hiLdary månadsmöte april

Tasha Landberg och Jens Näsström presenterade olika faktorer 
som kan förklara stress inom advokatyrket.
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Migrationsverket har tagit fram 
ett informationsmaterial som 
vänder sig till asylsökande barn 
— en specialskriven Bamsetid-
ning för de yngre och broschy-
rer för de äldre. Samtidigt lan-
seras särskilda sidor för barn på 
verkets webbplats.

Broschyrerna innehåller en 
kort handledning för vuxna. Allt 
material innehåller dessutom 
förklaringar av svåra ord. Bam-
ses specialtidning om att söka 
asyl finns på svenska men är 
också översatt till fem språk 

och riktar sig till barn som är 
5–12 år.

För lite äldre barn finns det 
två broschyrer som förklarar 
hur det går till att söka asyl. Den 
ena är till för ensamkommande 
barn och den andra för barn 
som söker asyl tillsammans 
med vårdnadshavare. Broschy-
rerna finns på flera olika språk.

Bamsetidning för asylsökande barn

LÄs Mer

www.migrationsverket.se

Juridik kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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Välkommen till årets Advokat- 
och Odylgolf som går av sta-
peln på Vidbynäs Golf Club den 
2–3 september. Vidbynäs Golf 
Club ligger knappt en mil väster 
om Södertälje och i omedelbar 
anslutning till europaväg 20.

Advokatgolfen startade 1969 
och har genom åren lockat 
många deltagare. Förra året av-
gjordes tävlingen på Vara-Bjer-
torps golfbana vid Bjertorps 
slott i Västergötland och i år är 
det alltså Vidbynäs Golf Club i 
hjärtat av Södermanland som 
står som värd för arrange-
manget.

Advokatgolfen spelas som 
vanligt över två 18-hålsronder. 
Odylklassen spelas över 18 hål. 
Samtliga ronder spelas på Vid-
bynäs South Course som är en 

av Sveriges högst rankade ba-
nor och här finns de bästa 
greenområden landet har att 
erbjuda.

Vi hoppas på ett stort delta-
garantal och en trevlig samvaro 
både på och utanför golfbanan.

Varmt välkomna!
Christer Wahlgren 
& Staffan Bergfeldt

Aktuellt

Ny länspolismästare vid 

Polismyndigheten i Jönköpings län

Regeringen har utsett Håkan Sandahl till länspolismästare vid Polis-
myndigheten i Jönköpings län. Håkan Sandahl är i dag polismästare 
vid Polismyndigheten i Västra Götalands län.

Håkan Sandahl förordnas att vara chef för Polismyndigheten un-
der tiden den 14 april 2011 tills vidare, dock längst till och med den 
31 mars 2017.

välkommen till 
advokatgolfen 2011

Vidbynäs Golf Club den 2–3 september:

OBS! Det är begränsat 
med platser så det är 
först till kvarn som gäller. 
Sista anmälningsdagen är 
30 juni.
LäS MER 
advokatsamfundet.se 
(inloggning krävs)

bolagsstiftarna ab | box 12086, 402 41 göteborg | tel 031-704 10 50 | fax 031-14 84 10 | e-post bolags@stiftarna.com

A� erwork, skriva ett anställningsavtal, göra en o� ert, skriva ett turn key-kontrakt, hämta 
tidigare på dagis, läsa Advokaten, ett spinningpass, gå på bio eller seminarium, se en fotbollsmatch, 

läsa en förundersökning, ringa mamma, äta en sjurätters, ta en välförtjänt tupplur.

Vårt namn är Bolagssti� arna. Två timmar är allt vi behöver för att bilda ett bolag eller ge dig en 
avvecklingso� ert. Vår � nansiella styrka och långa erfarenhet gör oss till en gedigen samarbetspartner. 

Läs mer på bolagssti� arna.com
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Aktuellt Juridiska biblioteket

LÄs Mer

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

kontakta Juridiska BiBLioteket

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

ny Litteratur i urVaL

Tryckår: 2011 om inte annat 
anges.
Bengtsson, Bertil: Skade-

ståndslagen : en kommentar 
/ Bertil Bengtsson, Erland 
Strömbäck (4. uppl.  Nor-
stedts juridik. 484 s. Nor-
stedts gula bibliotek)

Brath, Henning: Voldsofferer-
statningsloven : med kom-
mentarer (Oslo : Gyldendal 
Akademisk. 331 s.)        

Bring, Ove: Sverige och folk-
rätten / Ove Bring, Said 
Mahmoudi, Pål Wrange 
(4. uppl. Norstedts juridik.  
333 s.)

The conscience of Europe : 50 
years of the European Court 
of Human Rights (Stras-
bourg : Council of Europe, 
2010. 224 s.)

Eriksen, Bjørn: Saksbehand-
lingsregler ved oppsigelse 

og avskjed (Oslo : Gyldendal 
Akademisk. 280 s.)       

Göransson, Håkan Gabinus: 
Diskrimineringslagen / Hå-
kan Gabinus Göransson et al. 
(2. uppl.  Norstedts juridik. 
233 s.)         

Højesteret : 350 år / Per Magid 
(red.) (København : Gylden-
dal. 476 s.)

Inger, Göran: Svensk rättshis-
toria (5. uppl. Malmö : Liber. 
447 s.)

Johansson, Svante: Svensk as-
sociationsrätt i huvuddrag / 
Svante Johansson (10. uppl. 
Norstedts juridik. 414 s. In-
stitutet för rättsvetenskaplig 
forskning ; 80)

Liber amicorum Ditlev Tamm 
: law, history and culture / 
Per Andersen et al., eds. (Co-
penhagen : DJØF Publishing. 
887 s.)

Lunde, Tore: Markedsførings-
loven : med kommentarer 

/ Tore Lunde et al. ( Oslo : 
Gyldendal Akademisk, 2010. 
315 s.)

Den nordiska välfärden och 
marknaden : nordiska 
erfarenheter av tjänster av 
allmänt intresse i en EU-
rättslig kontext / red. Tom 
Madell et al. (Iustus, 2010. 
399 s. Skrifter från Juridiska 
institutionen vid Umeå uni-
versitet ; 23)

Party autonomy : civil proce-
dural views on party auto-
nomy, Franz Klein, EU law 
and more / editor Mattias 
Dahlberg (Iustus. 148 s. De 
lege ; 2010)

Privat sakförsäkring / Ulrika Et-
sare et al. (2. uppl. Student-
litteratur, 2010. 295 s.)        

Ryding-Berg, Stefan: Skydds-
lagen : en kommentar 
(3. uppl. Norstedts juridik. 
106 s.)

Sefastsson, Trond: Om Skat-

teverket kommer (Saltsjö- 
Duvnäs : Efron & Dotter. 
200 s.)

Sjötrafikföreskrifter m.m. 2011 
/ med kommentarer av Hugo 
Tiberg (Jure. 127 s. Sjöfar-
tens handböcker)

Skatteprosess / Ole Gjems-On-
stad og Hugo P. Matre, red. 
(Oslo : Gyldendal Akade-
misk. 316 s.)

Tiberg, Hugo: Marine intoxica-
tion in Swedish case law 
(Jure. 68 s.)

LÄstips

Titel: Socialförsäkrings-
balken : en kommentar 
Författare: Lars-Göran 
Hessmark, huvudredaktör
Förlag: Norstedts juridik
Kommentar till socialför-
säkringsbalken (SFB) som 1 
januari 2011 ersatte ett tret-

tiotal lagar på socialförsäkringsområdet. 
Syftet med den nya balken är bland annat 
att få en sammanhållen och mer lättill-
gänglig lagstiftning. Långa paragrafer har 
delats upp och språket har moderniserats. 
Inga större materiella ändringar är gjorda.

Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H, 
och lagkommentaren har fått samma in-
delning, varje volym omfattar en avdelning 
i balken. Sex av de åtta volymerna är redan 
utgivna, resterande två kommer lite senare. 

I anslutning till de nya paragraferna i 
balken anges ”nycklar” med motsvarighet i 
föregående lagar. Vidare hänvisar förfat-
tarna i referenserna till förarbeten, rättsfall 
och litteratur.

Titel: Skadeståndslagen 
Författare: Bertil Bengts-
son, Erland Strömbäck
Förlag: Norstedts juridik 
Boken är en utförlig kom-
mentar till skadeståndsla-
gen och de skadestånds-
rättsliga grundprinciperna. 

Denna fjärde upplaga har kompletterats 
med redogörelser för ny domstols- och 
försäkringspraxis (speciell fokus på ut-
vecklingen av ny ersättningsrättslig praxis) 
liksom ny lagstiftning fram till årsskiftet 
2010/11. I kommentaren har också beaktats 

ny litteratur samt festskrifts- och tidskrifts-
artiklar. Boken vänder sig till alla som syss-
lar med ersättningsrättsliga frågor.   

 

ny Bok oM sVeriges Första 
kVinnLiga Juris doktor

Forskaren Elsa Eschelsson : en modern 
civilist i tiden, Eva-Maria Svensson
Elsa Eschelsson var den första kvinna som 
disputerade i juridik i Sverige år 1897 med 
avhandlingen ”Om begreppet gåfva enligt 
svensk rätt”. Hon blev docent samma år 
och var produktiv som forskare och rätts-
vetenskaplig författare av både monogra-
fier, artiklar och läroböcker, främst inom 
det förmögenhetsrättsliga området.

Förhoppningen om att utnämnas till 
professor infriades aldrig – kvinnor tilläts 
inte söka professurer. Först 1923 undanröj-
des de formella hindren för kvinnor att bli 
professorer. Hon dog 1911, 49 år gammal. 

Boken som fokuserar på Elsa Eschels-
sons rättsvetenskapliga författarskap är 
utgiven av Kvinnliga akademikers förening.

aVhandLing oM FörÄLdra-
penningen och eu-rÄtten

Fri rörlighet för familjer : en normativ 
analys av föräldrapenningen och EU-rätt-
en av Emma Holm, Juristförlaget i Lund
Den fria rörligheten för personer är en 
grundläggande princip inom EU. Avhand-
lingen undersöker den svenska föräldra-
penningen i relation till EU:s principer om 
fri rörlighet, speciellt lagstiftningen om 
samordning av sociala förmåner  (för-
ordning 1408/71 och dess efterföljare 
883/2004). Förordningarna innehåller 
koordineringsprinciper som ska se till att 

migrerande personer och deras familjer 
inte förlorar sociala trygghetsförmåner, 
såsom föräldrapenning, då de flyttar till ett 
annat EU-land.

I Sverige har särskilda tillämpningspro-
blem uppkommit i förhållande till föräld-
rapenningen, när familjer flyttar till eller 
från Sverige under föräldraledigheten eller 
när familjer bor och arbetar i olika länder, 
varav Sverige är det ena landet – problem 
som har en negativ inverkan på den fria 
rörligheten för familjerna. 

I boken görs en grundlig analys av EU-
domstolens omfattande praxis på detta 
område.

eu:s oFFicieLLa e-tidning (eut) 
FÅr rÄttsLig status

EU-kommissionen har föreslagit att den 
elektroniska utgåvan av EU:s officiella 
tidning får rättslig status. För närvarande 
räknas papperstidningen som den enda 
officiella versionen. Förslaget kommer att 
underlätta tillgången till EU-lagstiftningen 
på nätet och följer utvecklingen bland 
medlemsstaterna där allt fler väljer att pu-
blicera sina författningar i elektronisk form. 

Förslaget som kräver godkännande av 
Europaparlamentet innan det kan träda i 
kraft, ingår i kommissionens arbete med 
att tillhandahålla en förbättrad tillgång till 
EU-lagstiftningen genom den förstärkta 
EUR-Lex-portalen som ska lanseras i bör-
jan av 2012. 
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5 
 Fråga om jäv. Ingen åtgärd.

discipLinÄrende beslut 2011

Bakgrund

B har sedan maj 2010 företrätt X i 
olika aktiebolagsrättsliga fråge-
ställningar som varit förknippade 
med X:s ägande av aktier i P AB 
(”Bolaget”). Numera företräder B 
även Y i ärenden mot Bolaget. I 
Bolaget finns det knappt trettio 
aktieägare. A företräder cirka två 
tredjedelar av det totala antalet 
aktieägare (”Majoritetsaktieägar-
na”). A fick uppdraget att biträda 
Majoritetsaktieägarna för att vid-
ta rättsliga åtgärder mot bl.a. Y 
den 25 maj 2010. Samma datum 
uppdrog Majoritetsaktieägarna åt 
A att vara ombud för dem på års-
stämman den 23 juni 2010. Där-
utöver har A sedan hösten 2009 
biträtt Bolaget i allmänna aktiebo-
lagsrättsliga ärenden. 

anMÄLan

Anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 6 september 
2010, avser att A gjort sig skyldig 
till jäv genom att företräda Majo-
ritetsaktieägarna samtidigt eller i 
nära anslutning till att annan ad-
vokat vid samma byrå företräder 
Bolaget. A har även gjort sig skyl-
dig till jäv genom att vid årsstäm-
man lämna råd till Bolaget samti-
digt som hon där deltog som 
ombud för Majoritetsaktieägarna.

B har till stöd för sin anmälan 
anfört bl.a. följande.

Hon har tidigare, inför Bolagets 

årsstämma den 23 juni 2010, 
framställt en invändning om jäv 
direkt mot A men A valde att 
stanna kvar i uppdraget. 

Bakgrunden i ärendet är i kort-
het följande. Både X och Y är ak-
tieägare i Bolaget och tidigare var 
de även anställda i Bolaget. Samt-
liga övriga aktieägare i Bolaget är 
fortfarande anställda i Bolaget. 
Tillsammans har X och Y 18,75 % 
av det totala antalet aktier i Bola-
get. Fram tills för ett par veckor 
sedan fanns det dock ytterligare 
en person, Z, som var ägare i Bo-
laget utan att vara anställd. Under 
våren har A enligt fullmakt för en 
majoritet av aktieägarna bland 
annat med undantag för de tre 
ovan nämnda drivit processer 
hos Kronofogdemyndigheten 
mot Y och Z med yrkande om att 
de båda skulle vara skyldiga att 
hembjuda sina aktier till övriga 
aktieägare. Z upplevde förfaran-
det mycket olustigt och valde där-
för att frivilligt efterkomma begä-
ran och har således nu avyttrat 
sina aktier. Gentemot Y valde kro-
nofogdemyndigheten att avvisa 
Majoritetsaktieägarnas krav.

Den 3 juni 2010 fick X en kal-
lelse av Bolagets styrelse till års-
stämma den 23 juni 2010. Kallel-
sen kom i ett kuvert från 
Advokatfirman Q samt innehöll 
uppgift om att advokat C skulle 
vara sekreterare på stämman. 

Mot bakgrund av den tvist som 
vid denna tid pågick mellan Majo-
ritetsaktieägarna och Y, fann X 
det mycket märkligt att Advokat-
firman Q där A arbetar, framstod 
som ”hjärnan” bakom kallelsen 
och dess innehåll. Således fram-
stod det i denna del som om Ad-
vokatfirman Q företräder både 
Bolaget och Majoritetsägarna. Ef-
tersom kallelsen dessutom inne-
höll ett förslag om riktad nyemis-
sion till Majoritetsägarna 
framstod det som mycket olämp-
ligt att C skulle agera som sekrete-
rare på stämman. Ett påpekande 
om saken gjordes till C som se-
dermera valde att inte komma till 
stämman. Närvarande på års-
stämman fanns istället en annan 
advokat, D, vid R Advokatbyrå.

Vid årsstämman infann sig, på 
hennes inrådan, Y, trots att han 
inte hade erhållit någon kallelse 
till årsstämman. Y är som rättmä-
tig ägare korrekt införd i aktiebo-
ken och har därför enligt 7 kap. 2 
§ aktiebolagslagen (2005:551) rätt 
att delta vid bolagsstämman. Vid 
Y:s entré på stämman uppstod 
stort tumult och styrelsens ordfö-
rande menade på att Y skulle av-
visas, om inte frivilligt så med po-
lishjälp. Eftersom hon motsatte 
sig att Y skulle tvingas att lämna 
rummet valde styrelsens ordfö-
rande att lämna rummet för att 
samråda med A. A var enligt full-
makt närvarande på stämman för 
Majoritetsägarna och inte för Bo-
laget. Vid frågan om vem som är 
Bolagets ombud fick hon svaret 
att Bolaget tidigare i tvist mot Y 
företrätts av advokat E vid Advo-
katfirman Q.

Vid årsstämman beslutade Ma-

joritetsägarna genom A att rösta 
för ett beslut om riktad nyemis-
sion som i korthet innebär att det 
kommer ske en viktig maktför-
skjutning mellan X och Y, å ena 
sidan, och Majoritetsaktieägarna 
å andra sidan. Efter emissionen 
kommer Y:s och X:s gemensam-
ma ägande vara mindre än 10 %, 
vilket ännu inte är fallet, och vi-
dare kommer värdet på aktierna 
urholkas för Y och X genom att 
emissionen sker till flagrant un-
derpris. En stämning har i dagar-
na ingivits till tingsrätten i Var-
berg där X stämt Bolaget under 
yrkande om att beslutet om rik-
tad emission vid stämman den 23 
juni 2010 skall ogiltigförklaras.

Redan det förhållandet att A 
syns ha svårt att hålla reda på 
vem som egentligen är hennes 
huvudman pekar på det olämp-
liga i förhållandet att samma ad-
vokat eller flera advokater på 
samma byrå företräder både Bo-
laget och dess ägare. Särskilt 
olämpligt blir detta när det finns 
en minoritetsgrupp som inte alls 
har samma intressen som majori-
tetsgruppen. Som styrelse i ett 
bolag har man att legalt företräda 
och representera bolaget och inte 
dess ägare. Detta innebär strikt 
juridiskt att man skall ha bolagets 
bästa för ögonen och därmed i 
förlängningen se till samtliga ak-
tieägares intresse.

adVokatens yttrande

A har i yttrande den 29 septem-
ber 2010 anfört bl.a. följande.

X och Y var tidigare styrelsele-
damöter i Bolaget. X avgick ur 
styrelsen den 13 november 2008 
och Y avsattes som styrelseleda-
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mot den 8 december 2008. Ingen 
jurist på Advokatfirman Q, har 
företrätt Bolaget eller någon av 
dess aktieägare under den tid 
som Y och X varit styrelseleda-
möter i Bolaget. Ingen jurist på Q 
har heller haft uppdrag som sty-
relseledamot i Bolaget.

Y var anställd som VD i Bolaget 
under cirka nio månader. Han 
avskedades av styrelsen den 21 
november 2008 p.g.a. avtals-
brott. Y stämde därefter Bolaget 
den 20 mars 2009 med krav på 
ersättning m.m. Styrelsen anlita-
de därvid advokat E på Q för att 
företräda Bolaget. Parterna träf-
fade förlikning vid tingsrätten 
den 1 september 2009 och målet 
avskrevs samma dag. Avskriv-
ningsbeslutet vann laga kraft den 
22 september 2009. Y har under 
sin tid som VD för Bolaget köpt 
sammanlagt 150 styck aktier vid 
olika tillfällen från aktieägare, 
som valt att sluta sin anställning 
hos Bolaget. Bolaget har en hem-
budsklausul i bolagsordningen 
och trots påstötning, har Y vägrat 
att hembjuda de aktier som han 
har köpt. Hon har därför fått i 
uppdrag av 22 aktieägare, som 
tillsammans representerar 975 
styck aktier (ca 82 procent av ak-
tiekapitalet), Majoritetsaktieägar-
na, att vidta rättsliga åtgärder för 
att förmå Y att fullgöra sin hem-
budsskyldighet. Hon har också 
biträtt Majoritetsaktieägarna för 
att förmå Z att fullgöra sin hem-
budsskyldighet. Såvitt får förstås, 
företräder dock inte B Z.

Uppdraget att biträda Majori-
tetsaktieägarna för att vidta rätts-
liga åtgärder mot Y och mot Z er-
höll hon den 25 maj 2010. Samma 

datum uppdrog Majoritetsaktieä-
garna åt henne att vara ombud 
för dem på årsstämman den 23 
juni 2010. Därutöver har hon se-
dan hösten 2009 biträtt Bolaget i 
allmänna aktiebolagsrättsliga 
ärenden. 

Kallelsen till årsstämman inne-
höll uppgift om att valberedning-
en föreslog advokat C på Q som 
protokollförare på årsstämman. 
Inför årsstämman aviserade B i 
brev daterat den 18 juni 2010, att 
hon ansåg att det förelåg advo-
katjäv i att företräda både Bolaget 
och Majoritetsaktieägarna. För att 
undvika jävsdiskussioner på själ-
va årsstämman, åtog sig inte ad-
vokat C uppdraget som sekrete-
rare. Årsstämman utsåg istället 
advokat D.

B har därefter, i brev daterat 
den 29 juni 2010, begärt att A och 
hennes medarbetare på Q skall 
avsäga sig alla uppdrag för Bola-
get och aktieägarna, i tvist röran-
de årsstämman och avseende 
uppdrag rörande tvist om hem-
bud mot Y. Hon har i brev daterat 
den 2 juli 2010 klargjort att hon 
inte avser att avträda som ombud 
för Majoritetsaktieägarna.

Vid årsstämman inställde sig 
bl.a. de båda externa styrelsele-
damöterna som valdes till ordfö-
rande för stämman och rösträk-
nare. Advokat D valdes till 
sekreterare. Hon inställde sig 
som ombud för Majoritetsaktie-
ägarna. B inställde sig som om-
bud för X. Y inställde sig utan om-
bud i egenskap av aktieägare. 
Som ombud för Majoritetsaktieä-
garna framhöll hon att han inte 
hade rätt att rösta för de 150 ak-
tier som han var registrerad för, 

eftersom hans aktier är passivise-
rade under hembudstiden. Fråga 
uppkom därefter om Y hade rätt 
att vara med på årsstämman så-
som utomstående. Hon hävdade 
med stöd av aktiebolagslagen  
7 kap. 6 §, att Y endast hade rätt 
att närvara vid årsstämman om 
samtliga närvarande aktieägare 
samtyckte härtill och hon klar-
gjorde att hon som ombud för 
majoriteten, motsatte sig hans 
närvaro. Ordföranden bad därför 
Y att lämna lokalerna. Y vägrade 
att gå. Efter en stunds väntan och 
eftersom Y inte ville avvika frivil-
ligt, fanns ingen annan utväg än 
att be om hjälp av polis. När ord-
föranden lämnade möteslokalen 
för att ringa polis, följde hon med 
för att försäkra sig om att beslutet 
om att avhysa Y blev verkställt. 
Inte för att lämna några råd. Det 
eventuella stöd som styrelsen 
kunde behöva under årsstäm-
man lämnades av advokat D. När 
hon hade försäkrat sig om att po-
lishjälp hade tillkallats gick hon 
tillbaka till möteslokalen, varvid 
B uppgav att Y, vid sidan om en 
biträdande jurist, skulle vara hen-
nes biträde. Hon motsatte sig inte 
detta och Y var därför närvaran-
de under hela årsstämman.

Hon och hennes medarbetare 
på Q, har aldrig erhållit något 
uppdrag från X, Z eller Y avseen-
de Bolagets förvaltning. Inte hel-
ler har någon jurist på Q erhållit 
något uppdrag eller företrätt X, Z 
eller Y personligen eller i deras 
egenskap av aktieägare. Det har 
heller aldrig förelegat någon per-
sonlig relation eller något förtro-
endeförhållande mellan jurister-
na på Q å ena sidan och X, Z eller 

Y å andra sidan, som skulle kun-
na ha skapat en lojalitet mot dem. 
Majoritetsaktieägarna har upp-
dragit åt styrelsen att anlita hen-
ne som ombud för Bolaget i olika 
juridiska angelägenheter. Hon 
har svårt att se att styrelsen skulle 
vara tvingad att ta hänsyn till mi-
noritetens vilja i detta avseende, 
för att inte riskera att förbigå lik-
hetsprincipen. Detta förhållande 
blir särskilt påtagligt när det upp-
står en tvist mellan Bolaget och 
minoritetsaktieägarna. Om sam-
tycke skulle krävas av alla aktie-
ägare för att inte förbigå likhets-
principen skulle Bolaget inte 
kunna gå i svaromål i en tvist mel-
lan Bolaget och minoritetsaktie-
ägare. Styrelsen torde således ha 
skyldighet att följa Majoritetsak-
tieägarnas vilja.

ytterLigare skriFtVÄxLing 

Ytterligare skriftväxling har före-
kommit i ärendet.

nÄMndens BedöMning och 

BesLut

Av utredningen i ärendet framgår 
att tvist mellan Y och bolaget fö-
relåg när As kollega först anlita-
des av bolaget och att de uppdrag 
som A därefter haft för bolaget 
och majoritetsaktieägarna i hu-
vudsak rört tvister mot minori-
tetsaktieägarna. Mot denna bak-
grund har uppdragen för bolaget 
inte skapat någon lojalitet mot 
minoritetsaktieägarna. A har där-
för varit oförhindrad att utföra 
uppdragen. Anmälan föranleder 
därför ingen åtgärd. n
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Samfundet

6 
 Advokat borde ha förvissat sig om att ett överklagande 
till kammarrätten hade inkommit. Varning.

discipLinÄrende beslut 2011

anMÄLan

X har i en anmälningsskrift, som 
inkom till Advokatsamfundet den 
2 november 2010, i huvudsak an-
fört följande.

I en tvist med försäkringskas-
san angående livränta 2006 anli-
tade hon A för att överklaga för-
säkringskassans beslut till 
länsrätten. Försäkringskassan 
överklagade länsrättens dom till 
kammarrätten. I kammarrätten 
förlorade hon målet. I kammar-
rätten företräddes hon inte av ad-
vokat. I november 2007 kontak-
tade hon A igen för att få hjälp 
med en överklagan till Regerings-
rätten. 

När drygt ett år hade gått kon-
taktade hon A för att höra hur det 
gått med ärendet. A:s svar var att 
det kan ta lång tid.

I mars 2010 kom hon i kontakt 
med Centrum för rättvisa. Hon 
fick då veta att hon kunde begära 
skadestånd hos justitiekanslern 
eftersom hennes fall ännu inte 
tagits upp i domstolen. 

Hon försökte få kontakt med A 
mellan den 8-18 mars angående 
målnummer, men fick ingen re-
spons. Hon kontaktade då själv 
kammarrätten för att få hjälp 
med målnummer och fick då veta 
att målet avslutades den 5 okto-
ber 2007 och att någon överkla-
gan inte inkommit.

Hon kontaktade A via mail och 
frågar om denne skickade in 
överklagan. A svarade att det var 
gjort och att de har som rutin att 
kontrollera att överklagan inkom-
mit och att de noterar detta i ak-
ten. 

A ringde henne dagen efter och 
talar om att det inte finns någon 
notering om överklagan i akten. 
A antog att överklagan kommit 
bort i postgången. 

Efter några dagar försöker hon 
åter få kontakt med A för att dis-

kutera möjligheten att begära 
återställande av försutten tid. 
Först i slutet av april fick han kon-
takt med A efter många telefon-
samtal och mail. De bestämde då 
att A åter skulle sända in överkla-
gan och begära återställande av 
försutten tid.

Efter drygt två månader kon-
taktade hon A för att höra om  
det hänt något, men fick då veta 
att A inte har skickat in överkla-
gan. A föreslog istället att hon 
skall börja om på nytt med för-
säkringskassan, vilket hon avböj-
de. A nämnde då att det finns en 
försäkring som denne kan använ-
da sig av.

Först i slutet av augusti träffa-
des de för att bestämma hur de 
ska fortsätta. A skulle upprätta en 
skrivelse som hon skulle få ta del 
av innan den gick vidare till för-
säkringsbolaget. A medgav att 
han inte skött sitt uppdrag. 

I november hade hon fortfa-
rande inte hört något från A.

adVokatens yttrande

A har i yttrande över anmälan an-
fört bland annat följande.

X:s beskrivning av bakgrunden 
är i huvudsak korrekt, med föl-
jande kompletteringar. 

Han fick kontakt med X under 
2006 vid en advokatjour som han 
vid den tiden arrangerade till-
sammans med P kommun. X ville 
diskutera ett ärende hos försäk-
ringskassan, där hon nekats liv-
ränta på grund av arbetsskada. 

X överklagade försäkringskas-
sans beslut själv, men han biträd-
de henne som ombud vid den 
muntliga förhandlingen i länsrät-
ten i november 2006. 

X vann framgång i länsrätten 
på så sätt att en del av arbetsska-
dan accepterades på sätt att hon 
beviljades livränta på grund av de 
psykiska besvär hon drabbats av i 

sitt arbete. I en annan del avslogs 
hennes begäran.

Försäkringskassan överklagade 
domen till kammarrätten, varvid 
han kontaktades av X och hjälpte 
henne med ett utkast till yttrande 
till kammarrätten samt ett eget 
överklagade av den del av länsrät-
tens beslut som inte bifallits. I öv-
rigt biträdde han inte henne i 
kammarrätten, främst med an-
ledning av kostnadsskäl.

Kammarrätten meddelade 
prövningstillstånd för både X och 
försäkringskassan, och biföll i 
dom i oktober 2007 försäkrings-
kassans överklagande, men av-
slog X:s.

Han blev då återigen kontaktad 
av X och de träffades den 15 no-
vember 2007 för att diskutera 
kammarrättens dom. De kom 
fram till att pröva med ett över-
klagande till Regeringsrätten och 
vid mötet skrev han ett sådant 
överklagande och X underteck-
nade en fullmakt. Efter mötet 
postade han själv överklagandet 
till kammarrätten. Senare har det 
visat sig att överklagandet sanno-
likt inte inkommit till kammarrät-
ten. Den rutin han alltid använ-
der när han postar ett 
överklagande är att han eller nå-
gon annan på byrån ringer dom-
stolen i fråga och kontrollerar att 
överklagandet inkommit samt 
gör en anteckning om detta på 
kopian av överklagandet eller nå-
gon annanstans i akten. Någon 
sådan notering finns inte beträf-
fande det här överklagandet.

Det är riktigt att han haft kon-
takt med X angående handlägg-
ningstiden i Regeringsrätten och 
det är allmänt känt att ett överkla-
gande kan ta lång tid innan ett 
beslut om prövningstillstånd 
meddelas.

Under 2010 har han haft flera 
kontakter med X, och de av hen-
ne angivna tidpunkterna är sä-
kert korrekta. När det framkom-
mit att överklagandet till 
Regeringsrätten inte inkommit, 
talade de om möjligheten att be-
gära återställande av försutten 
tid, även om den vägen förmodli-
gen inte skulle vara möjlig efter så 

lång tid. Vid senare samtal tog 
han upp möjligheten att begära 
livränta på nytt eftersom försäk-
ringskassan enbart prövat livrän-
tan utifrån en begränsad tidspe-
riod. X meddelade då att hon inte 
orkade driva frågan längre och 
hon önskade inte att han skulle 
vidta någon ytterligare åtgärd.

Vid ett sammanträffande i slu-
tet av augusti 2010 talade han 
med henne om möjligheten att 
tillskriva sitt försäkringsbolag an-
gående att han inte tillsett att 
överklagandet inkommit till kam-
marrätten. De bestämde att han 
skulle göra så. Därefter har de 
haft någon kontakt per telefon. 
Det är riktigt att X sökt honom 
någon vecka innan hon skickade 
anmälan till Advokatsamfundet.

Han förstår att X är besviken 
över att inte ha fått möjligheten 
att få sin sak prövad av Regerings-
rätten, särskilt som hon vann 
framgång i länsrätten.

genMÄLe FrÅn anMÄLaren

I genmäle har X anfört bland an-
nat följande.

Det stämmer inte att hon inte 
önskat att A skulle ansöka om 
återställande av försutten tid.

Efter mötet i augusti, när de 
bestämde att A skulle kontakta 
sitt försäkringsbolag, har A inte 
hört av sig, trots att hon skickat 
sms, mail och ringt i september, 
oktober och fram till anmälan i 
november.

nÄMndens BedöMning och 

BesLut

Av utredningen framgår att A inte 
har förvissat sig om att överkla-
gandet kommit in till kammarrät-
ten. Härigenom har han allvarligt 
åsidosatt sina plikter som advo-
kat.

Vidare framgår att A inte kon-
taktat X, trots att hon sökt ho-
nom. Härigenom har han åsido-
satt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A var-
ning enligt 8 kap. 7 § andra styck-
et rättegångsbalken.

Vad som i övrigt har förekom-
mit i ärendet föranleder ingen 
åtgärd. n
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Advokatsamfundets kansli arbetar med modern informations- och kommunikationsteknologi.
Dokumenthanteringssystemet är digitalt och medlemsregistret är integrerat med samfundets webb-
plats. Vi söker en systematisk och noggrann registrator med mycket goda it-kunskaper. Du ska vara 
effektiv och serviceinriktad samt tycka om att ta egna initiativ. Goda kunskaper i engelska förutsätts.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. scanning och registrering av post, hantering av samfundets med-
lemsregister, framtagande av statistik samt handläggning och registrering av vissa ärendetyper. 
Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och jurister. 
Goda kunskaper i Office-programmen och Crystal Reports eller annat likvärdigt program krävs. 

Skicka Din ansökan senast den 7 juni till Sveriges advokatsamfund, att: Jonas Hultgren, 
Box 27321, 102 54 Stockholm eller till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se. 
Bifoga CV och betyg. Ange löneanspråk, tidigaste anställningsdatum och referenser. 
För mer information kontakta Jonas Hultgren, ekonomichef, 08-459 03 35.

På kansliet, som finns på Djurgården i Stockholm, arbetar ca 30 anställda. Den dagliga verksam - 
heten leds av samfundets generalsekreterare. Kansliet administrerar tillsynen av advokater och 
fungerar som serviceorgan åt ca 4 800 advokater och ca 1 900 biträdande jurister samt för styrelse, 
disciplinnämnd och skiljenämnder.

Advokatsamfundet 
söker registrator 

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av 
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 juli 2011.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till: Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, 
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm 6 maj 2011.
Styrelsen



44 Advokaten Nr 4 • 2011

Samfundet Årsmöten

norra aVdeLningen

Norra avdelningen höll sitt års-
möte på Pite havsbad med över 
60 deltagare. Advokatsamfun-
dets chefsjurist Maria Billing 

medverkade med aktuell infor-
mation. Advokat Örjan Teleman 
föreläste om ekonomisk famil-
jerätt.

södra aVdeLningen

Till Södra avdelningens årsmö-
te i Malmö kom 140 deltagare. 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg talade 
om aktuella frågor och deltog 
sedan i en utfrågning med Lo-
visa Lindholm, ordförande i Ju-
ridiska föreningen i Lund, som 
moderator. 

Före middagen samtalade 
professor Leif GW Persson med 
Sydsvenskans kriminalreporter 
Joakim Palmqvist.

MeLLersta 
aVdeLningen 

Mellersta avdelningens årsmöte 
samlade ett 40-tal deltagare på 
Haga slott utanför Enköping. 
Advokatsamfundets ordföran-
de Tomas Nilsson talade om 
samfundsfrågor. 

Under studiedagen i anslut-
ning till årsmötet talade rättslä-

karen Lars Eriksson om rättsin-
tyg och kroppsundersökningar 
av levande människor, Johan-
nes Dahlström från Kriminellas 
revansch i samhället om KRIS 
arbete med ungdomsbrotts-
lingar och justitiekansler Anna 
Skarhed om JK:s tillsyn och om 
skadestånd enligt Europakon-
ventionen.

VÄstra aVdeLningen

Västra avdelningen höll sitt års-
möte på Hotell Gothia Towers i 
Göteborg. Arrangörerna kunde 

östra avdelningen satsade i år 
extra på att engagera yngre 
advokater och biträdande 
jurister. under förmiddagen 
samlades 28 yngre från olika 
delar av avdelningen för att 
träffa varandra, knyta nya 
kontakter och diskutera fram-
tidsfrågor.

östra aVdeLningen

Advokatsamfundets chefsjurist 
Maria Billing, ansvarig för projek-
tet Advokat i framtiden, berättade 
om de utmaningar som advokat-
kåren står inför. Bland annat upp-
lever advokatbyråerna allt hårda-
re konkurrens om de bästa juris - 
terna från andra arbetsgivare. 
Dess utom kan man räkna med 
stora pensionsavgångar, och åter-
växten bland humanjuristerna är 
så gott som obefintlig, inte minst i 
små och medelstora städer som 
de i Östra avdelningen, konstate-
rade Maria Billing. 

För att möta dessa utmaningar 
har Advokatsamfundet initierat 

projektet Advokat i framtiden, rik-
tat till biträdande jurister och ad-
vokater under 40 år. Maria Billing 
berättade om projektets aktivite-
ter, som hittills mest hållits i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Men 
förhoppningen är att aktiviteterna 
ska ge ringar på vattnet, så att yng-
re advokater och biträdande juris-
ter kan samlas och diskutera fram-
tiden också på andra håll i landet.  

– Det är ni som är framtidens ad-
vokater. Vad vill ni att varumärket 
advokat ska stå för, frågade Maria 
Billing de deltagande juristerna 
och unga advokaterna, och bjöd in 
till diskussion om vilka som är de 
viktigaste frågorna för yngre i Östra 
avdelningen.  

MÅnga aV deltagarna vid årsmö-
tet hade redan träffats vid de lokala 
möten som ordnats i Kalmar, Lin-
köping och Jönköping. En central 
fråga vid dessa möten var vilka vill-
kor som egentligen fanns för att bli 
delägare, och hur man kunde fråga 
och ställa krav för att få veta det.

– Sådant är bra att kunna disku-

tera utan chefen, konstaterade en 
deltagare vid mötet.

En annan viktig fråga är hur man 
kan förena delägarskap med livet 
som småbarnsförälder, inte minst 
ekonomiskt.

– Det blir ju väldigt viktigt hur 
delägaravtalet ser ut under föräld-
raledighet. Om man ska betala för 
att vara föräldraledig är det klart 

att andra branscher framstår som 
mer attraktiva, sa en deltagare.

Bristen på humanjurister kom 
också upp vid de lokala mötena, 
berättade en deltagare, som var 
bekymrad för att advokaterna re-
dan i dag hade svårt att räcka till för 
alla enskilda personer som behö-
ver deras tjänster. Maria Billing 
konstaterade att problemet är väl-

Villkoren 
för yngre
engagerade

Östra avdelningen höll sitt årsmöte i Linköping. Flera avdelningar lyckades i år                    locka många deltagare till sina årsmöten.
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Samfundet 

glädja sig åt ett stort antal del-
tagare. Cirka 140 advokater och 
biträdande jurister hade kom-
mit till årets möte.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg 
redogjorde för förslaget att 
det ska vara möjligt att discipli-
närt angripa ett handlande 
utom advokatens yrkesut-
övning. 

Ramberg beskrev även bland 
annat utvecklingen för advo-
katkåren. De svenska advoka-
terna har klarat den globala 
ekonomiska lågkonjunkturen 

bra. Hon underströk hur viktigt 
det är att, inför den kommande 
generationsväxlingen, advoka-
tyrket upplevs som attraktivt 
bland unga jurister så att de 
skickligaste söker sig till yrket 
och stannar kvar i det.

I anslutning till årsmötet un-
derhöll komikern och program-
ledaren Fredrik Lindström.

stockhoLMs-
aVdeLningen

Stockholmsavdelningen höll 
sitt årsmöte på restaurang Pon-

tus by the sea på Skeppsbron. 
På årsmötet deltog 101 perso-
ner och till den följande midda-
gen kom mer än 150 advokater 
och biträdande jurister.

Vid mötet informerade Anne 
Ramberg om aktuella frågor i 
samfundet. Bland annat be-
skrev hon den glädjande ut-
vecklingen när det gäller disci-
plinärenden. Trots att antalet 
advokater ökar kraftigt, fortsät-
ter antalet anmälningar mot ad-
vokater att minska.

Under middagen underhöll 
komikern Johan Rheborg.

utLandsaVdeLningen

Utlandsdagarna i Rom hölls i 
Rom. Totalt var det 68 medver-
kande, antingen som kursdelta-
gare, medföljande eller förelä-
sare. För första gången hade 
man deltagare från samtliga av-
delningar inom Advokatsam-
fundet. Under Utlandsdagarna 
fick deltagarna bland annat 
lyssna på föredrag om EU-rätt 
och om advokatyrket i Italien.

östra avdelningen fick en ny 
ordförande i Linköping den 
10 mars. Många av deltagarna 
vid det välbesökta årsmötet 
tog också tillfället i akt att vi-
dareutbilda sig i förvaltnings-
processrätt.

östra aVdeLningen

Östra avdelningens årsmöte och 
utbildning samlade närmare en 
femtedel av avdelningens ledamö-
ter, konstaterade ordföranden 
Bengt Ivarsson nöjd. Efter sex år 
som avdelningsordförande läm-
nade han vid årsmötet klubban vi-
dare till Bo Nilsson från Katrine-
holm.

Vid årsmötet medverkade Advo-
katsamfundets ordförande Tomas 
Nilsson, som kort presenterade ar-
betet i styrelsen och vid kansliet. 
Men Tomas Nilsson underströk att 
han också var där för att lyssna.

det koM ocksÅ en del synpunk-
ter och frågor från publiken. Advo-
kat Eva Kullman berömde samfun-
dets ledning för arbetet med att 
skapa nätverk, bland annat för 
kvinnliga jurister och advokater, 
yngre och för humanjurister (till 
exempel mentorprojektet Ruben). 
Men Eva Kullman pekade också på 
de svåra ekonomiska villkoren för 
humanjurister som till stor del hör 

samman med timkostnadsnor-
men och undrade vad Advokat-
samfundet gör för att ändra på si-
tuationen. 

– Vi gör vad vi alltid gjort. Vi för-
ser Justitiedepartementet med un-
derlag och diskuterar frågan så 
snart vi ges tillfälle, svarade Tomas 
Nilsson. 

Han konstatera-
de att det hittills 
gått trögt, men att 
arbetet fortsätter. 
(Läs mer på sidan 
6.) 

Tomas Nilsson 
presenterade vid 
mötet också den 
promemoria som 
styrelsen sänt ut på 
remiss till avdel-
ningarna och full-
mäktige, om möj-
ligheten att vidta disciplinära 
åtgärder mot advokater som begår 
allvarliga brott. 

en stor deL av deltagarna vid års-
mötet passade också på att fördju-
pa sina kunskaper i förvaltnings-
processrätt. Eftermiddagspasset 
inleddes med tre timmars utbild-
ning i detta område, som föreläsa-
ren professor Ulrik von Essen be-
skrev som allt viktigare för 
advokaterna. 

Traditionellt har ganska få advo-

kater processat i förvaltnings-
domstolarna. Ulrik von Essen kon-
staterade att många mål inom 
för valt ningsrätten rör ganska små 
belopp, som ändå kan ha mycket 
stor betydelse för enskilda perso-
ner. Men nu prövas också allt fler 
stora, kommersiella mål i förvalt-

ningsdomstolar-
na. Det handlar om 
exempelvis tele-
mål och läkeme-
delsmål, där avgö-
randet kan röra 
stora belopp. 

– Då behövs 
hjälp från advoka-
ter. Jag tror att det-
ta kan vara en ny 
arena för advoka-
terna, sa Ulrik von 
Essen.

de adVokater som ger sig in i för-
valtningsprocessen möter en del-
vis annorlunda kultur än i de all-
männa domstolarna, påpekade 
Ulrik von Essen. 

Förvaltningsprocesslagen från 
1971 ger ganska oklara anvisningar 
till domstolen, och domaren har 
betydligt större frihet att forma 
processen. Som ett exempel nämn-
de Ulrik von Essen att förvaltnings-
processlagen inte innehåller en 
enda regel om hur muntliga för-
handlingar ska genomföras.

Utbildningspass i aktuell
förvaltningsprocessrätt

bekant, och att Advokatsamfundet 
arbetar på en rad sätt för att för-
bättra villkoren för humanjurister-
na. Hittills har det dock varit svårt 
att få gehör hos beslutsfattarna. 

Östra avdelningen planerar att 
fortsätta arbetet för yngre advoka-
ter och biträdande jurister med 
både lokala möten och träffar för 
hela avdelningen.

Professor Ulrik von Essen.

aLLa styreLser – VÄnd!

Östra avdelningen höll sitt årsmöte i Linköping. Flera avdelningar lyckades i år                    locka många deltagare till sina årsmöten.
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KontorsgemensKap erbjudes

För välrenommerad advokatbyrås räkning erbjuds 
kontorsgemenskap för 2-3 advokater i mycket eleganta och 

representativa lokaler på Östermalm i Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta 

 ann-sofie von schéele magnus von essen 
 0709 -78 70 25 08-717 21 01
 www.scheeleplus.se  www.coachtalk.se

Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat

Samfundet

nya LedaMöter 
den 8 apriL 2011

Petra Andersson, Hamilton 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Josefin Baldeh, White & Case 
Advokataktiebolag, Stock-
holm

Hubert Best, ENN Advokat-
byrå HB, Stockholm

Ludvig Blomqvist, Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Erik Borgblad, Advokatfirman 
Glimstedt Stockholm KB, 
Stockholm

Ebba Perman Borg, Linklaters 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Anna-Maria Buchwald, Ju-
ristfirman Buchwald AB, 
Stockholm

Mikael Carpelan, Wistrand 
Advokatbyrå, Stockholm

Christina Carrick, Advokatfir-
man Vinge KB, Göteborg

Maria Celinder, Advokatfir-
man Cederquist KB, Stock-
holm

Johan Dahlsjö, Foyen Ad-
vokatfirma i Sverige KB, 
Göteborg

Ferid Demirel, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Jonas Deutgen, Advokat-
firman af Petersens KB, 
Stockholm

Ingegerd Ek, LEX Advokat-
byrå Haij & Malmberg HB, 
Stockholm

Rickard Eriksson, Advokatfir-
man Winn AB, Göteborg

Michele Fara, Advokatfirman 
Vinge KB, Göteborg

Nina Farrahi, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Erik Ficks, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm

Christian Grunditz, Mannhei-

nya styreLser 
i aVdeLningarna 
eFter ÅrsMötena

Norra avdelningens styrelse
Ordförande
Jan Heilborn, Östersund
Vice ordförande, sekreterare, 
kassör
Andreas Victor, Östersund
Ledamöter
Annica Ullsten, Sundsvall
Tomas Krokström, Hudiksvall
Hans Andersson, Piteå
Petter Hetta, Umeå
Suppleanter
Catharina Ytterbom Schön-
feldt, Sundsvall
Magnus Müchler, Gällivare
Gustaf Andersson, Gävle

Mellersta avdelningens 
styrelse
Ordförande
Robert Wikström, Uppsala
Vice ordförande
Andreas Hahn, Örebro
Sekreterare
Johanna Näslund, Örebro
Ledamöter
Per Gisslén, Falun
Ralf Lyxell, Karlstad
Amanda Hikes, Västerås
Suppleanter
Lars Gombrii, Västerås
Stefan Liliebäck Olsson, Arvika
Ulrika Åsåker, Falun
Anna Ling, Uppsala
Anders Wallin, Uppsala

Stockholmsavdelningens 
styrelse
Ordförande
Sara Mindus, Stockholm
Vice ordförande
Lars Johansson, Stockholm
Sekreterare
Emma Berglund, Stockholm

Klubbmästare
Mikael Klang, Stockholm
Ledamöter
Christina Malm, Stockholm
Carl Svernlöv, Stockholm
Ulrika Forsberg, Stockholm
Kristoffer Ribbing, Stockholm
Johannes Lundblad, Stockholm
Suppleanter
Mattias Göransson, Stockholm
Pamela Lannerheim Anger-
gård, Stockholm
Christel Rockström, Stockholm

Östra avdelningens styrelse
Ordförande
Bo Nilsson, Katrineholm
Vice ordförande
Claes G. Hansson, Linköping
Sekreterare, klubbmästare
Henrik Snellman, Växjö
Ledamöter
Inger Brännström, Jönköping
Helena Karlsson, Kalmar
Marie-Louise Landberg, Norr-
köping
Suppleanter
Hans Ahlstedt, Trosa
Carl Tauson, Älmhult
Marie Gerrevall, Växjö

Västra avdelningens styrelse
Ordförande
Fredrik Andersson, Göteborg
Vice ordförande
Catharina Wikloff, Göteborg
Sekreterare
Hans Potila Strömsnes, Göte-
borg
Klubbmästare
Elisabeth Söderholm, Göteborg
Ledamöter
Lars Hallkvist, Borås
Lars Söderlund, Göteborg
Olof Jisland, Göteborg
Christoffer Gramming, Göte-
borg
Per Jadelind, Halmstad

Peter Ekelund, Strömstad
Suppleanter
Anna Heurlin, Varberg
Åsa Erlandsson, Uddevalla
Henrik Gallus, Lidköping

Södra avdelningens styrelse
Ordförande
Göran Hellberg, Lund
Vice ordförande
Magnus Lindsten, Karlskrona
Sekreterare
Eva Jensen, Malmö
Ledamöter
Pär Broomé, Helsingborg
Karin Amédro, Helsingborg
Kenneth Strömbeck, Kristian-
stad
Johan Granehult, Malmö
Ebba Walberg Snygg, Malmö
Suppleanter
Lars O. Modéer, Malmö
Eva Jensen, Malmö
Sofia Olsson, Malmö
Pär Andersson, Malmö
Alf Lindskog, Ystad

Utlandsavdelningens styrelse
Ordförande
Karl Woschnagg, Frankfurt am 
Main
Vice ordförande, kassör
Karolina Ullman, Tallinn
Sekreterare
Christina Griebeler, Frankfurt 
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Ledamöter
Pontus Lindfelt, Bryssel
Massimo Caiazza, Milano 
Artur Swirtun, Warszawa
Fredrik Svensson, Moskva
Peter Dahlén, London
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Aktuellt

Cecilia Lönn inledde studierna med 
att stämma staten för otillåten et-
nisk diskriminering – och vann. 
Vid hildarylunchen i mars 
berättade hon om hur det var att 
som ung tjej stämma staten för att 
den kränkt hennes rättigheter.

Cecilia är i dag biträdande jurist i arbets
rättsgruppen på Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå i Stockholm. Vi backar till 
2003. Hon kommer inte in på juristut
bildningen vid Uppsala universitet, 
men väl i Umeå. 

I Uppsala inleder samtidigt 30 studen
ter juristutbildningen, alla med sämre 
betyg än Cecilia, men deras föräldrar var 
utlandsfödda. Uppsala tillämpade då 
positiv särbehandling av sökande för att 
främja en etnisk mångfald. 

Cecilias föräldrar är födda i Falun och 
Mora.

 – Först tänkte jag att det är väl okej, ef
tersom syftet var gott och jag kom ju in i 
Umeå, så då var det inte mer med det, 
säger hon. 

Gunnar Strömmer vid Centrum för 
rättvisa kontaktade Cecilia och en annan 
ung kvinna, Josefine Midander, och ville 
företräda dem i en talan mot staten för 

positiv etnisk 
särbehandling 
kränkte rättigheter 

att deras rättigheter kränkts vid antag
ningen. 

Först var Cecilia tveksam med tanke 
på ärendets känslighet.

– Till en början visste jag inte om jag 
kunde lita på Gunnar och var orolig över 
om han hade en dold agenda. Men när vi 
väl hade träffats vann han mitt 
förtroende. Vi var väldigt rädda för att 
bli ihopkopplade med främlingsfient
lighet. Vi är verkligen för etnisk mång
fald! Det är viktigt, men vi kämpade för 
principen att alla ska behandlas lika oav
sett var man kommer ifrån, säger hon.

hon beskreV kÄnsLan som bisarr att 
som nybakad student ha staten som 
motpart i en rättsprocess, speciellt för 
den som aldrig satt sin fot i en domstols
byggnad – och med juridikens många 
möjligheter ännu outforskade. Men po
ängterar att staten om någon ska värna 
och inte kränka våra fri och rättigheter.

– Jag och Josefine tyckte först att det 
räckte med ett yrkande på 1 krona i 
skadestånd. Det var ju principen vi var 
ute efter. Men våra ombud Gunnar och 
Clarence Crafoord vid Centrum för 
rättvisa tyckte att en sådan här kränkning 
skulle kosta och ansåg att 120 000 kro

nor per person var rimligt. Domstolarna 
delade uppfattningen att motverka dis
kriminering med diskriminering är fel.

Såväl tingsrätten som hovrätten 
utdömde 75 000 kronor i skadestånd 
per person och år 2006 fastslog även 
Högsta domstolen att Uppsala universi
tet gjort sig skyldigt till otillåten diskrimi
nering och fastslog skadeståndet till 
75 000 kronor. 

att under tre år medverka i en pro
cess som vandrade till högsta instans pa
rallellt med studierna var en lärorik erfa
renhet för den blivande juristen: 

– Jag fick känna på hur man som part 
kan uppleva en rättsprocess och fick 
samtidigt en inblick i hur det är att vara 
ombud. Dessutom fick jag klart för mig 
hur viktigt det är att ha ett bra ombud 
som kämpar för sin klients sak och som 
är mån om att klienten ska känna sig 
trygg och informerad under processens 
gång. 

Cecilia är nöjd över att ha medverkat 
till den prövning och förändring av ur
valskriterier och kvoteringsregler till 
landets högskolor som följde åren 
därpå, och ger rättsstaten Sverige ett 
högt betyg.

– Jag fick ett väldigt bra intryck av 
domstolsväsendet och rättssamhället 
som tog oss på allvar och lät oss komma 
till tals. Vi var inte bara två unga tjejer 
som viftades bort. PJ

hiLdary månadsmöte mars

Biträdande juristen 
Cecilia Lönn är för 
etnisk mångfald 
och att alla ska 
behandlas lika 
oavsett vilket land 
deras föräldrar är 
födda i.

Nu kan du göra personliga anteckningar 
och överstrykningar i Nya Karnov. 

Läs mer på thomsonreuters.se/nyakarnov
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mer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Martin Gynnerstedt, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Robert Helenius, Advokatfir-
man Glimstedt Jönköping 
AB, Jönköping

Anna Holmgren, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Göteborg

Per Holmgren, Advokatfirman 
Ekelund AB, Stockholm

Filippa Honeth, Advokatfir-
man Glimstedt Stockholm 
KB, Stockholm

Anna Israelsson, Advokatfir-
man Wåhlin HB, Stockholm

Tobias Israelsson, Advokathu-
set Actus AB, Eskilstuna

Isabel Areskoug Jantzen, 
Rosengrens Advokatbyrå i 
Göteborg AB, Göteborg

Martin Järvengren, White & 
Case Advokataktiebolag, 
Stockholm

Marianne Kellerman, Advo-
katfirman Hancock & Rehn 
HB, Uppsala

Jerker Kjellander, Advokatfir-
man Vinge KB, Helsingborg

Fredrik Kjellin, Advokatgrup-
pen Mikael Nilsson i Malmö 
AB, Malmö

Andreas König, Advokatfir-
man Lindberg & Saxon AB, 
Stockholm

Rebecca Lagh, Advokatbyrå 
Barbro Sjöqvist AB, Stock-
holm

Lisa Lewander, Kihlstedts Ad-
vokatbyrå HB, Linköping

Rebecka Rittsél Levinsson, 
FamiljerättsAdvokaten Ju-
rum, Stockholm

Sara Lööf, Wistrand Advokat-
byrå, Stockholm

Harem Mahir, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Safa Mahmoudi, Advokat-
firman Cederquist KB, 
Stockholm

Anne Marneros, Advokatfir-

man Sylwan och Fenger-
Krog AB, Mora

Karolina Persson, Activa Ad-
vokaterna i Helsingborg HB, 
Helsingborg

Kennedi Samuels, Juristfirma 
Kennedi Samuels, Stock-
holm

Jakob Sjödin, Advokatfirman 
Halldin, Göteborg

Filippa Marie Sjölund, Advo-
katfirman Lars-Erik Olsson 
AB, Göteborg

Caroline Soreff, Advokatfir-
man NOVA AB, Stockholm

Jonas Stedt, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co AB, 
Stockholm

Per Svanteson, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm

Linda Söderlindh, Advokat-
firman KvinnoJuristen, 
Örebro

Andreas Tocklin, Elmzell Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Tomas Missne Wennerblom, 
Allmänna Advokatbyrån i 
Göteborg KB, Göteborg

Fredrik Wennerstrand, Advo-
katfirman af Petersens KB, 
Stockholm

Jöns Gerhardsson Widegren, 
Advokatfirman Wigert & 
Placht AB, Uppsala

Charlotte Wirén, Lewis Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Peter Östman, Advokatfirman 
Åberg & Co AB, Stockholm

registrerade 
eu-adVokater

José Garcia-Valdecasas (Abo-
gado), LEXUR, Stockholm

uttrÄdda LedaMöter

Charlotte Ahlberg, Stock-
holm, 1 mars 2011 

Elisabeth Berg, Stockholm, 1 
mars 2011 

Niklas Bergström, Stockholm, 
1 mars 2011 

Karolina Ericsson, Malmö, 1 
mars 2011 

Olov Gedda, Göteborg, 8 april 
2011 

Carl-Göran Heden, Braås, 31 
mars 2011 

Christian Johard, Stockholm, 
15 februari 2011 

Anna Jonsson, Malmö, 1 fe-
bruari 2011 

Maria Nisell, Stockholm, 13 
mars 2011 

Frida Olin, Stockholm, 28 
februari 2011 

Peter Svanqvist, Stockholm, 
28 februari 2011 

Malin Winbom, Stockholm, 21 
februari 2011 

Jessica Östberg, Stockholm, 1 
mars 2011 

Dan M. Öwerström, Stock-
holm, 28 februari 2011 

aVLidna LedaMöter

Barbro Wallér Agrell, Lund 
den 8 september 2010 

Magdalena Haeggström, 
Stockholm den 25 februari 
2010 

Åke B Holmberg, Ystad den 7 
april 2010 

Annelie Johnsdotter, Stock-
holm den 2 mars 2011 

Per-Oskar Ladholm, Nacka 
den 28 mars 2011 

Nils-Erik Lundin, Lidingö den 
20 november 2010 

Kjell Öhman, Uppsala den 11 
februari 2011 

reMissÄrenden

Förteckning över remiss-
ärenden, i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R-2010/1777 Slutbetänkandet 

Ny struktur för skydd av 
mänskliga rättigheter (SOU 
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En ny biobankslag (SOU 
2010:81)
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rian Utvärdering av lagen 
(1997:379) om försöksverk-
samhet avseende medver-
kan av Konsumentombuds-
mannen i vissa tvister

R-2011/0159 Promemorian En 
ny reglering för beskattning 
av lån

R-2011/0191 Promemorian Vis-
sa förenklingar av reglerna i 
40 kap. inkomstskattelagen 
(1999:1229)

R-2011/0412 Förslag till 
ändrade värdepappersföre-
skrifter

R-2011/0634 Europeiska 
kommissionens grönbok om 
bolagsstyrning i EU
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