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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Om ett intensivt och lyckosamt år
Så går då även detta år snart mot sitt slut. Det kan så här

inför det nya året vara på sin plats att kort sammanfatta 2011
från samfundskansliets perspektiv. Vi är i dag på kansliet cirka trettio personer. Det är ungefär samma antal som när jag
tillträdde som generalsekreterare år 2000. Det är nog det
enda som är detsamma, med undantag för den handfull
medarbetare som alltjämt efter elva år lojalt och entusiastiskt
arbetar kvar.
Många stora och nödvändiga förändringar har ägt rum. Organisationen har successivt effektiviserats tack vare duktiga
medarbetare med stort engagemang, investeringar i IT och
teknik samt förändringar i organisationen. Redan första året
introducerades ett digitalt ärendehanteringssystem. Vi var
pionjärer med att digitalisera hela verksamheten, i vart fall
om man jämför med advokatbyråerna och rättsväsendet.
Detta mötte av naturliga skäl initialt ett inte obetydligt motstånd från vissa. Såväl delar av personalen som styrelsens ledamöter fick emellertid acceptera förändrade arbetsformer.
Det har inte bara inneburit betydande besparingar. Det var
också en förutsättning för att kunna hantera den stora ökning
av aktiviteter och uppgifter som kansliet i dag utför.
Alltjämt förekommer det att såväl ledamöter som andra
frågar vad alla människor på kansliet egentligen uträttar. Det
är en naturlig fråga om man inte närmare känner till vårt
uppdrag. Det uppdraget är att garantera en etiskt och professionell högtstående advokatkår, att värna rättssäkerheten, att
tillvarata advokaternas yrkesintressen och att värna om ett
enat samfund.
vid ingången till År 2000 uppgick antalet advokater

till 3 590 och antalet biträdande jurister till 813. I november
2011 är motsvarande siffror 5 054 advokater och 1 845 biträdande jurister. Det innebär att antalet verksamma jurister på
advokatbyråerna ökat med 32 procent. Bara i år har 517 nya
ledamöter antagits, medan drygt 130 advokater har utträtt.
Detta får givetvis konsekvenser inte minst för administrations- och ekonomifunktionerna på kansliet. Till detta kommer att även rörligheten inom kåren ökat markant. För elva
år sedan bestod ekonomiavdelningen av två personer. I dag
är de tre, under ledning av ekonomichefen Jonas Hultgren.
Advokatsamfundet är en medlemsfinansierad organisation
med en balansomslutning runt etthundra miljoner kronor.
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Den största kostnadsposten avser försäkringspremier för den
obligatoriska ansvarsförsäkringen.
Under senare år har krav på godkänd advokatexamen och
obligatorisk efterutbildning införts. Det har inneburit nya
omfattande krav på utbildningsavdelningen, som för närvarande består av tre personer och som leds av Jonas Olbe. För
elva år sedan arrangerade kansliet 25–30 fortbildningskurser
per år. Då bestod kursavdelningen av två personer. Innevarande år har kursavdelningen, förutom Advokatdagarna, arrangerat 119 kurser och seminarier. Av dessa är 64 hänförliga
till advokatexamen medan 55 avser fortbildning. I fortbildningskurserna ingår 20 gratiskurser. Dessa omfattar advokatetik, penningtvätt, stresshantering och ledarskapsutbildningar. Totalt har mer än 4 000 advokater och biträdande
jurister deltagit i de av kansliet tillhandahållna kurserna. Till
detta kommer de fantastiskt lyckade Advokatdagarna, med
32 seminarier under två dagar som samlade närmare femhundra deltagare.
Antalet jurister, exklusive generalsekreteraren och biträdande generalsekreteraren, uppgick år 2000 till fyra personer. I dag är motsvarande siffra åtta, under ledning av chefsjuristen Maria Billing. Två ställföreträdande chefsjurister,
Johan Sangborn och Heléne Lövung med olika ansvarsområden, har liksom chefsjuristen, rekryterats från Justitiedepartementet. Ett av de första besluten jag fattade som generalsekreterare var att försöka rekrytera duktiga medarbetare
därifrån. Den förste var Ragnar Palmkvist som efter fem år
lämnade för att bli kanslichef på Svea hovrätt och som nu är
kanslichef på Domarnämnden. Att rekrytera medarbetare
från Justitiedepartementet har många fördelar. Inte minst
vad gäller kontakter på tjänstemannanivå. Till det kommer
den mycket stora hjälp som dessa bidrar med i samfundets
omfattande remissarbete. En annan central uppgift är att ta
fram underlag till styrelsen samt delta i de många arbetsgrupper och utredningar som löpande pågår. I stort sett samtliga
kontakter med departement och myndigheter går genom
kansliet. Detsamma gäller ledamöter, allmänhet och presskontakter.
Tillväxten och rörligheten i kåren tillsammans med kontrollen av revisionsintyg innebär att vi i dag har två registratorer, som bland annat ansvarar för medlemsregistret, skan-
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ning av post, uppföljning av revisionsintyg liksom att
utbildningskravet uppfyllts. Vi hade tidigare två vaktmästare
och en dataansvarig. I dag finns en huvudansvarig person för
IT och fastigheten samt en vaktmästare.
Tidskriften Advokaten och Advokatsamfundets hemsida
sysselsätter i dag, liksom år 2000, tre personer. Det är en prestation av chefredaktören Tom Knutson och hans arbetskamrater. Tidskriften har i dag en stor läsekrets, inte bara bland
advokater och biträdande jurister, utan också utanför advokatkåren. Den läses av många inom rättsväsendet och medier
hänvisar inte sällan till tidskriften Advokaten.
Den juridiska tjänstemarknaden har i det närmaste fördubblats under de senaste tio åren. Enligt uppgift från momsregistret uppgick advokatbyråernas omsättning år 2000 till
7,7 miljarder. Samma siffror för år 2009 var 14,3 miljarder.
Förra årets siffror finns inte tillgängliga än! Kostnaden för
rättsskydd uppgick för elva år sedan till 404 miljoner mot
571 miljoner 2010. Rättsliga biträden kostar 1,7 miljarder enligt budgetpropositionen 2010, att jämföra med 0,8 miljarder
2000. Timkostnadsnormen uppgick till 860 kronor exklusive
moms, mot 1 134 kronor exklusive moms 2010.
När man tittar på utvecklingen av avgifterna till samfundet
och Advokatsamfundets serviceaktiebolag SASAB under åren
2000–2011, kan man glädjande nog konstatera att de sammanlagt endast stigit med fyrahundra kronor exklusive
moms från 12 300 kronor till 12 700 kronor i år. Det finns
goda skäl att tro att vi kommer kunna sänka avgifterna ytterligare med i vart fall 2 000 kronor under nästa år. Detta är en
följd av att premierna på ansvarsförsäkringen sjunker betydligt från och med 2012 och under i vart fall tre år framåt. Det i
sin tur har att göra med att skadeutvecklingen varit mycket
god på senare år.
Det kan på goda grunder antas att en viktig bidragande orsak till denna gynnsamma utveckling på skadeområdet finns
att hämta i den stora satsning som Advokatsamfundet genomfört, för att garantera hög etik och professionalism genom införandet av advokatexamen, obligatorisk efterutbildning för alla advokater, samt tillhandahållandet av
gratiskurser. En annan orsak torde vara vår proaktiva tillsyn
av advokater och advokatbyråer. Vi genomförde också, som
ett led i denna tillsyn, en omfattande genomgång av de trettio
största byråernas tillämpning av penningtvättslagstiftningen.
Med mycket glädjande och gott resultat. Förra året gav samfundet också ut en mycket uppskattad och användbar praxisbok i disciplinärenden under de senaste sexton åren. Författare var disciplinnämndens under samma tid eminenta
ordförande Claes Peyron.
Nära förknippat med skadeutfall är ju antalet disciplin
ärenden respektive fällningar i disciplinnämnden. Antalet
disciplinanmälningar har inte bara varit oförändrat. Det har
såväl i absoluta tal som relativt sjunkit. Det är en mycket glädjande utveckling, som nog dessvärre delvis kan tillskrivas den
sjunkande andelen humanjuridik. Med enbart fyra veckor
kvar på innevarande år har vi ännu inte nått upp till 500 anmälningar, vilket ännu en gång ändå bekräftar denna glädjande utveckling.
Rättssäkerhetsarbetet och arbetet för att stödja
mänskliga rättigheter nationellt och internationellt är långsik-
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tigt och omfattande. Året avslutades med att vi tillsammans
med IBA och ILAC delade ut Stockholm Human Rights Award
till Aryeh Neier och George Soros, för deras enastående arbete med att stödja demokrati och mänskliga rättigheter.
Advokatsamfundet står i dag liksom för elva år sedan

inför olika utmaningar. Den bristande tillväxten av humanjurister, den bristande andelen kvinnliga delägare och utmaningen i att lyckas hålla samman advokatkåren under en och
samma advokatidentitet trots den stora spännvidd som råder. Ett stort behov av ökad kunskap att driva advokatrörelse
och att leda unga finns. För att möta dessa utmaningar har
jag under de senaste åren initierat flera projekt. Jag ska här
nämna några.

”Organisationen har successivt effektiviserats
tack vare duktiga medarbetare med stort
engagemang, investeringar i IT och teknik
samt förändringar i organisationen.”
Ett mentorprogram för humanjurister genomfördes med
ett femtiotal deltagare under året. Hildaprojektet med olika
mentorprogram som Sofia och Ruben samlade mer än 700
deltagare. Till detta kommer månatliga Hilda-seminarier runt
om i landet, som samlat cirka 500 advokater och biträdande
jurister. I syfte att skapa kontakter med de unga i kåren har vi
startat Advokat i framtiden, som också sammanträffar nästan
varje månad för lunch- eller kvällsseminarier. Sammantaget
har dessa aktiviteter engagerat cirka 1 000 deltagare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag har också återupptagit regelbundna sammankomster med de största byråerna. Det är angeläget att vi har en löpande kommunikation, där vardagliga
frågor som berör kan dryftas. Detta framstår som särskilt angeläget i ljuset av att de 20 största byråerna sysselsätter 33
procent av alla verksamma advokater och biträdande jurister.
Nästa år fyller Advokatsamfundet 125 år. Min ambition är att genomföra en rad nya entusiasmerande projekt
som ytterligare bidrar till att skapa en gemensam yrkesidentitet, som alla advokater kan känna igen sig i och kan känna sig
stolta över. Först då kan man med trovärdighet till andra i
samhället förmedla vad advokatrollen står för. Advokater är
en del av samhället, men en särskilt viktig del i rättsstaten.
Det gäller inte bara humanjurister, utan i lika hög grad affärsjuristerna. Låt oss tillsammans värna och utveckla den rollen.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Per Hall blir
hovrättspresident
Regeringen har utnämnt Per
Hall, rättschef i Justitiedepartementet, till president i Hovrätten för Västra Sverige. Per Hall
är rättschef i Justitiedepartementet sedan 2007. Dessförinnan hade han andra chefsuppdrag i Justitiedepartementet.
Per Hall har även varit utredningssekreterare och föredragande i riksdagen samt expert
och sekreterare i statliga utredningar. Han förordnades som
hovrättsassessor 1993. Per Hall
tillträder den 14 maj 2012.

HD upphävde
uteslutning
En advokat som uteslöts av Advokatsamfundets disciplinnämnd den 18 november 2010
har återfått sin advokattitel.
Advokaten överklagade beslutet, och den 3 november 2011
upphävde Högsta domstolen
disciplinnämndens beslut.
Att skapa en mötesplats för hela kåren var en viktig målsättning för Advokatdagarna

Polisen fokuserar
på vaneförbrytare
Polisen startar en nationell satsning på att vidareutveckla arbetet mot så kallade livsstilskriminellas brottslighet. Arbetet ska
pågå i tre år och ska bland annat resultera i en nationell vägledning.
Bakgrunden är ett uppdrag
som polisen fick av regeringen i
somras. Uppdraget innebär
bland annat en nationell satsning med fokus på vaneförbrytare, där alla polismyndigheter
ska genomföra operativa insatser. Dessutom ska polisen utarbeta en vägledning för arbetet
med vaneförbrytare. Uppdraget leds av Klas Johansson,
länspolismästare i Halland.
Rikspolisstyrelsen ansvarar för
uppföljning och utvärdering av
uppdraget, som ska slutredovisas i mars 2014.
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De första Advokatdagarna i
oktober var mycket uppskattade, visar utvärderingen.
Bredden och kontaktmöjligheterna var två saker som särskilt uppskattades.
Den 13–14 oktober hölls de första
Advokatdagarna på Grand Hôtel i
Stockholm. Omkring 500 deltagare från hela landet deltog i seminarier, umgicks med kolleger
och gick på fest i Grand Hôtels
vackra salar.
Utvärderingen visar nu att så
gott som alla deltagare var mycket
nöjda med arrangemanget och
föreläsningarna. I utvärderingen
fick ”helhetsintrycket” snittbetyget 5,3 på en 6-gradig skala.
Advokaterna och juristerna
uppskattade särskilt det stora ut-

budet med över 30 seminarier
inom en rad olika ämnesområden, som gjorde det möjligt för de
allra flesta att hitta intressanta
och relevanta föreläsningar.
Många framhöll också det positiva
att umgås och knyta kontakter
med kolleger från hela landet –
även inom andra verksamhetsområden än bara det egna.
Just att skapa en mötesplats
för hela kåren var också en viktig
målsättning för Advokatdagarna,
självklart utan att ge avkall på kvaliteten i föreläsningarna, konstaterar Advokatsamfundets utbildningssvarige Jonas Olbe. Han
betonar samtidigt att arrangemangen runt omkring, som bemötande, lokaler och måltider,
har stor betydelse för att skapa

stämning och göra arrangemanget till något extra.
– Många på Advokatsamfundet
arbetade med stort engagemang
både före och under konferensen
för att allt detta skulle vara på
plats. Det känns väldigt roligt att i
efterhand kunna konstatera att
det gav resultat, säger Jonas Olbe.
Enligt Jonas Olbe ger årets lyckade arrangemang också inspiration i planeringen av Advokatdagarna 2012, som hålls i samband
med Advokatsamfundets 125-årsjubileum.
– Det kommer förstås att bli en
utmaning att göra en lika bra eller
bättre konferens nästa år. Vi hoppas att man i kåren ska känna att
Advokatdagarna är ett evenemang som man helt enkelt inte
kan missa, säger Jonas Olbe.
Advokaten Nr 9 • 2011

foto: rikspolisstyrelsen, Nixon Johansen Cáceres

Nöjda deltagare på
Advokatdagarna

Nyheter

Ingen kränkningsersättning
till nationella insatsstyrkan
Poliser i den nationella insatsstyrkan får räkna med
angrepp i tjänsten. Det anser
Nämnden för brottsskadeersättning, som inte beviljar
ersättning för ingripandet vid
ett rån i Umeå.
Nationella insatsstyrkan får ingen
brottsskadeersättning för ingripandet vid det så kallade Loomisrånet i Umeå. Personer i vissa yrkesgrupper har anledning att
räkna med att mötas av angrepp i
arbetet och har en bättre beredskap för detta, anser Nämnden för
brottsskadeersättning.
Polisens nationella insatsstyrka
fick i uppdrag att förhindra ett
rånförsök i Umeå 2009. Styrkan
fick veta att det rörde sig om erfarna, tidigare dömda rånare som
hade använt skjutvapen och
sprängmedel förr. Skottlossning
uppstod vid ingripandet, men ing-

Vissa poliser får räkna med att tåla mer än andra i kåren.

en av poliserna skadades fysiskt.
Svea hovrätt dömde rånarna för
försök till grovt rån, hot mot tjänsteman och framkallande av fara
för annan.
Den som drabbas av en allvarlig
kränkning av den personliga integriteten har rätt till kränkningsersättning. Också poliser i tjänst kan

Fokus på ”hot spots”
kan minska brottslighet
Vissa platser är mer utsatta för
brott än andra, så kallade hot
spots. Det finns goda förutsättningar för Polisen att koncentrera det brottsförebyggande
arbetet mot dessa platser. Det
visar en undersökning genomförd av Brottsförebyggande rådet (Brå). Studien visar att
misshandel och bilstölder är
brottstyper där den typen av
brottsförebyggande arbete
skulle vara särskilt meningsfullt
i både mindre och större städer.
När det gäller något mindre
vanliga brott som personrån
verkar det krävas en större stad
för att det ska finnas förutsättningar för ett renodlat platsbaserat arbete.
Rapporten kan laddas ner på
www.bra.se.

få sådan ersättning. Men i detta
fall konstaterade nämnden att nationella insatsstyrkan är särskilt
utbildad att hantera farliga personer och arbeta i utsatta lägen. Enligt nämnden är kränkningen inte
allvarligare än nationella insatsstyrkan får räkna med i samband
med ingripanden. Därför kan ingen kränkningsersättning lämnas.
Erik Wennerström.

Justitieministern besökte Advokatsamfundet

foto: scanpix

Den 22 november besökte
justitieminister Beatrice Ask
samt tjänstemän från Justitiedepartementet Advokatsamfundet för diskussion och
informationsutbyte i frågor av
vikt för advokaterna.
Vid mötet informerade Justitiedepartementets företrädare om pågående lagstiftningsarbete och
Advokatsamfundet berättade om
sitt arbete. Generalsekreteraren
och Advokatsamfundets övriga
företrädare lyfte åter frågan om
humanjuristernas problem, men
drog också en lans för Sverige
som ett starkt land för skiljeförfaranden.
Advokatsamfundet företräddes
bland andra av generalsekreteraren Anne Ramberg, ordföranden
Claes Zettermarck, vice ordförande Bengt Ivarsson, chefsjurist
Advokaten Nr 9 • 2011

Längst fram chefsjurist Maria Billing, förre ordföranden advokat Tomas Nilsson, justitieminister Beatrice Ask, generalsekreterare Anne Ramberg samt
ordförande advokat Claes Zettermarck.

Maria Billing, förre ordföranden
Tomas Nilsson samt de ställ
företrädande chefsjuristerna.
Från Justitiedepartementet deltog justitieminister Beatrice Ask,

statssekreterare Magnus Graner,
Justitiedepartementets rättschef
Per Hall, chefen för Justitiedepartementets domenhet samt tjänstemän från departementet.

Brå får ny
generaldirektör
Erik Wennerström blir ny
generaldirektör för Brottsförebyggande rådet, Brå. Wennerström disputerade i juridik
år 2007 på en avhandling om
rättsstatsbegreppet i EU. Han
har under många år arbetat
med rättsväsendefrågor på
Justitiedepartementet, Folke
Bernadotteakademin och i EUkommissionen. I dag arbetar
Wennerström som folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet. Erik Wennerström tillträder
tjänsten som generaldirektör
den 1 februari 2012.

Advokatbyrå presenterar
sin ”lilla röda”
Efter fem års verksamhet i Kina
samlar advokatbyrån Mannheimer Swartling ihop sina lärdomar i boken ”Quotations from a
China Practice”. I en liten röd
handbok presenterar advokatbyrån sina erfarenheter av kinesisk affärskultur och konsten att
göra affärer i Kina.
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Nyheter

I framtiden ska allmän domstol
besluta i utlämningsärenden
som rör stater utanför Norden
och EU. Svenska medborgare
ska också, under vissa förutsättningar, även kunna utlämnas till sådana länder. Det föreslår Utlämningsutredningen,
som i november överlämnade
sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask.
Beslut i utlämningsärenden
fattas sedan länge av regeringen, efter hörande av Högsta
domstolen i de fall den eftersökte inte samtycker till att utlämnas. Svenska medborgare
kan inte i något fall utlämnas.
Utredningen föreslår en helt ny
ordning, där allmän domstol
övertar rollen som beslutande
organ i samtliga ärenden enligt
lagen. Regeringen får dock
även fortsättningsvis exklusiv
kontroll över de ärenden där
svensk utrikes- och säkerhetspolitik gör sig gällande. Den nya
utlämningslagen och övriga
lagändringar föreslås träda i
kraft tidigast den 1 januari 2014.
Utlämning SOU 2011:71

Våld mot barn
anmäls oftare
Antalet polisanmälda fall av
barnmisshandel inom familjen
har ökat sedan år 2000. Det visar en kartläggning genomförd
av Brottsförebyggande rådet,
Brå. Anmälningarna kommer i
stor utsträckning från föräldrar,
förskole- och skolpersonal och
socialtjänsten. Det krävs numera mindre grovt våld än tidigare
för att det ska anmälas. Enligt
Brå kan man inte dra slutsatsen
att det faktiska våldet mot barn
ökat. Snarare handlar det om
vilket våld som upptäcks och
anmäls.
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Elisabet Fura
blir ny chefs-JO
I november utsågs Sveriges
domare i Europadomstolen
Elisabet Fura av riksdagen till
ny chefsjustitieombudsman.
En naturlig fortsättning på
arbetet med att bevaka individers rättigheter, tycker Elisabet, som ser fram emot att
återvända till Stockholm efter
nio år i Frankrike.
– Det har varit en fantastisk tid i
Strasbourg och jag har haft ett jätteroligt uppdrag. Men jag visste ju att
det skulle ta slut och jag hade börjat
fundera på vad jag skulle göra sedan, säger Elisabet Fura.
Under nästa år lämnar hon sin
post som Sveriges domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, när hennes mandatperiod är
slut. Något omval är inte möjligt enligt domstolens regler.
Redan för knappt ett år sedan fick
Elisabet Fura frågan om hon var intresserad av uppdraget som chefsJO. Under tiden som gått har Elisabet underkastats både en noggrann
granskning av KU och säkerhetsprövning av Säpo, innan hon i mitten av november föreslogs som
chefs-JO av ett enigt konstitutionsutskott. Den 24 november valdes hon
sedan formellt av riksdagen.
Att gå från Europadomstolen till
JO kändes naturligt, berättar Elisabet Fura. Hon ser JO:s kontroll av att
myndigheter och deras tjänstemän
följer gällande lagar som en parallell

Innan Elisabet Fura blev domare
verkade hon som advokat. Men att
återvända till advokatvärlden var
inte aktuellt.

verksamhet till Europadomstolens,
även om JO inte är en domstol. Det
är ju i första hand de inhemska myndigheternas och domstolarnas uppgift att respektera europakonventionen och där har JO en viktig roll.
Men kommer då inte klagomål

på den svenska Försäkringskassans
långa handläggningstider och annat som kommer in till JO att kännas
en smula futtigt för den som i åtta
år har dömt i mål som rör allvarliga
kränkningar av mänskliga rättigheter?
Elisabet Fura skrattar lite, men
blir sedan allvarlig.
– Nej, det tror jag inte. Bakom varje klagomål, oavsett om det kommer
till Europadomstolen eller JO, finns
en individ som känner sig kränkt.
Det är detsamma oavsett om det
handlar om en stor princip eller en

mindre teknisk fråga. Kränkningar
av individers rättigheter är alltid viktiga att ta tag i, säger hon.
Innan hon blev domare verkade
Elisabet Fura som advokat. Men att
återvända till advokatvärlden kändes aldrig riktigt aktuellt.
– Jag tycker att advokatyrket är
ett av de mest fantastiska yrken som
finns, och jag ångrar inte en dag på
advokatbyrån. Men allt har sin tid,
och när man är så gammal som jag
vet man att livet inte är oändligt och
att man kanske inte får så många
nya chanser att pröva något nytt,
säger Elisabet.
Hon tillägger att advokatvärlden
naturligtvis förändrats en hel del
under hennes domarår.
– Att gå tillbaka till det som var är
inte möjligt. Det skulle vara nästan
som att börja på något nytt också
att bli advokat igen, konstaterar Elisabet.
– Jag ser fram emot en nystart,
och jag känner ödmjukhet inför
uppdraget. Under beredningsför
farandet innan jag valdes fick jag
frågor om vad jag ville reformera
med JO. Men det kan ju inte jag uttala mig om nu. Det ska bli roligt att
träffa mina nya arbetskamrater och
att lära mig vad jag behöver, och jag
är oerhört glad och stolt över förtroendet, avslutar Elisabet Fura.
Elisabet Fura väntas tillträda som
chefs-JO den 1 juni 2012. Hon efterträder Cecilia Nordenfelt som går i
pension. 
UB

Om Elisabet Fura
Elisabet Fura är född 1954 och tog sin jur. kand. vid
Stockholms universitet 1979. Under åren 1985–2003 var
Elisabet Fura verksam som advokat och bland annat
ordförande i Sveriges advokatsamfund (1999–2001).
Förutom att ha deltagit i ett flertal offentliga utredningar i Sverige har Elisabet Fura också en rad internationella uppdrag bakom sig. Hon har bland annat varit
ordförande i en internationell sammanslutning av advo-

kater och deltagit i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam.
I april 2003 valdes Elisabet Fura till domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Sedan september 2010 är Elisabet Fura hedersdoktor vid
juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Hon är
också en av de ursprungliga medlemmarna i nätverket
Hilda, en så kallas Storhilda.
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Allmän domstol ska
besluta om utlämning

Nyheter

Öppnare förfarande när
ny Europadomare ska utses
För första gången har positionen som domare vid Europadomstolen annonserats ut
helt öppet. Men fortfarande
är processen lång innan den
nya domaren utses av Europarådets parlamentariska
församling, och det kan bli en
period utan svensk domare i
Strasbourgdomstolen.
Sveriges nuvarande domare, Elisabet Fura, lämnar Europadomstolen till sommaren 2012,
några månader innan hennes
mandatperiod går ut efter dryga
nio år. Rekryteringen av en ny domare är nu i full gång.
En nyhet är att positionen för
första gången utannonseras, precis som inhemska domartjänster.
Tidigare har nomineringen skötts
genom underhandskontakter
med de personer regeringen sett
som lämpliga, ungefär på samma
sätt som man utsåg de högsta nationella domarna. Bakom den nya
öppenheten ligger uttryckliga
önskemål från Europarådet och
Europadomstolen.
Och Sverige har nu följt uppmaningen. I annonser på sin webbplats och i de stora dagstidningarna har regeringen sökt tre
personer att nominera till tjäns-

Europadomstolen.

ten. De sökande ska enligt annonsen vara ”moraliskt oförvitliga”
och antingen uppfylla de villkor
som erfordras för utnämning till
högre domarbefattningar eller
vara ”rättslärda med erkänd kompetens”.
Förutom de formella kraven
betonar regeringen också kunskaper i folkrätt och mänskliga rättigheter och kunskaper i domstolens
officiella språk samt ”erfarenhet
av och förmåga att arbeta i en internationell miljö och med organisatoriska frågor”.
Enligt Europadomstolens

regler ska varje land nominera tre
personer till domarposten. Innan
listan överlämnas till Europarådets parlamentariska församling,
granskas den numera av en panel,
bestående av tidigare domare och
andra experter. Expertpanelens

JO kritiserar
bevisprovokation

uppgift är att kontrollera att kandidaterna uppfyller de formella kraven, och helt enkelt är nog kompetenta. Trots att expertpanelen är
ganska ny har den redan underkänt några kandidater, berättar
Sveriges nuvarande domare Elisabet Fura.
Avgörandet vem av de tre
svenska kandidaterna som ska
utses fattas sedan av Europarådets parlamentariska församling
vid ett av sina möten. De första
mötena under 2012 hålls den 23
januari, den 23 april och den 25
juni. Elisabet Fura tror att ett beslut om ny svensk domare kan
komma tidigast i april, men kanske troligare vid junimötet. Då har
hon redan lämnat sin post för att
tillträda som chefs-JO i Sverige.
Det riskerar alltså att bli en period då domstolen saknar svensk
domare. I de nya regler för domstolen som antogs 2010 (protokoll
14 a) finns dock ett system för att
fylla sådana luckor, genom en lista
på ad hoc-domare som varje land
fått lämna till Europadomstolen.
På Sveriges lista finns Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg, Ian Cameron och
Johan Hirshfeldt som kan komma
att kallas in till domstolen för en
UB
period. 

Polisens metoder för att klara
upp den så kallade CH-branden
i Gävle stred mot såväl Europakonventionen som svensk lag.
Det anser JO Hans-Gunnar Axberger, som i ett beslut riktar
skarp kritik mot polis och åklagare i målet. JO efterlyser också
lagstiftning om polisinfiltration.
Nattklubben CH brändes ned år
2005. En 30-årig man dömdes
fem år senare för attentatet, efter att han i en fejkad anställningsintervju lockats att berätta
om branden.

Svårt locka sökande till
många domartjänster
Sveriges domare trivs bra med
sin arbetssituation, men det är
fortsatt svårt att få sökande till
domartjänster runt om i landet,
visar en rapport från Domstolsverket. Framför allt är det små
och medelstora orter som har
svårt att locka till sig domare. Nu
föreslår utredaren Thomas Rolén
olika åtgärder för att underlätta
rekryteringen. Bland annat vill
han att arbete som icke ordinarie
domare i domstol borde vara
mer meriterande än i dag. Han
föreslår också fler adjunktionsplatser, där kvalificerade jurister
från andra branscher under en
tid får tjänstgöra i domstol. Läs
mer på Domstolsverkets webbplats, www.domstol.se.

foto: europadomstolen

Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar
Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Även telefontolkning utan tidsbokning
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk
Alltid personlig service
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Nyheter
Advokat Lena Frånstedt Lofalk gästade Advokat i framtiden

Komplex konst att kunna
ta betalt på korrekt sätt
Disciplinnämndens ordförande, advokat Lena FrånstedtLofalk, betonande advokatens
skyldighet att alltid sätta
klientens intresse före egenintresset när hon vid ett välbesökt Advokat i framtiden-seminarium talade om hur man
som advokat kan ta betalt.
Hon konstaterade inledningsvis att
arvodet självklart är en förutsättning för advokatverksamheten,
men att advokatens skyldighet att
vara oberoende och ha integritet
också kommer in i bilden när man
ska diskutera sätt att ta betalt.
– I portalparagrafen står att advokaten ska som oberoende rådgivare
företräda och tillvarata klientens
intressen och inte får låta sitt handlande påverkas av egna fördelar
eller obehag, vilket är bra att ha i
minnet när vi talar om olika arvodesupplägg, framhöll Lena Frånstedt Lofalk.
Utgångspunkten vid all arvodering är att klienten aldrig behöver
betala mer än vad som är skäligt,
det är ett klientprivilegium. Men en
matematisk formel för att komma
fram till vad som är skäligt arvode finns förstås inte och här finns
svängrum för olika uppfattningar.
Tidsåtgång, komplexitet, resultat, tidspress, kompetens i den
aktuella frågan, ärendets betydelse
för klienten, advokatens tillgänglighet var kriterier som åhörarna föreslog för skälighetsbedömningen.
– Allt detta och en del annat kan
man titta på, men det är svårt att
bortse från att tiden i realiteten ofta
får ganska stort utrymme, den är
ju ett enkelt mätinstrument. Men
det är ju egentligen inte tiden advokaten lagt ned utan hur mycket tid
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förbjuder att en viss procent av skadestånd eller liknande tillfaller advokaten, såvida inte särskilda skäl
föreligger.
Disciplinnämndens ordförande

Disciplinnämndens ordförande, advokat Lena Frånstedt Lofalk, betonande
att klienten aldrig ska behöva betala mer än vad som är skäligt.

om resultatet är en faktor för ersättningens storlek, eftersom pengar då
kommer in löpande och kan användas i verksamheten – men det totala
Frånstedt Lofalk tog upp att
arvodet för uppdraget är inte betidskriften Advokaten tidigare berätstämt utan avgörs först genom sluttat att större byråer fått klientönskefakturan då resultatet är känt.
mål om mer fokus på resultat än på
– Det är lätt att skicka delfaktutidsåtgång vid juridiska tjänster och
ror om bara tiden behöver beaktas,
underströk att advokaten, enligt de
men ingår utfaletiska reglerna,
är skyldig att inAdvokat i framtiden let blir det knepigt. Man kan
formera klienten
Ett projekt för biträdande
även använda
om vilka fakturejurister och yngre advokater
olika typer av
ringsrutiner och
både debiteringsdebiteringsprincioch faktureringsmodeller för samper som tillämpas.
ma klient, beroende på vilket ären– Detta måste avhandlas med klide det är fråga om.
enten så att man är överens då adRegelverket vid riskavtal berörvokaten tar på sig uppdraget. Även
des, avtal där advokaten tar en risk
om advokaten har ett avtal med klieller om ersättningen på något sätt
enten har den privilegiet att kunna
är beroende av utfallet. Den ekonofå prövat i efterhand om arvodet
miska risken får inte vara oproporblev oskäligt, och den risken får
tionerlig och så stor att den påverman som advokat leva med.
kar advokatens agerande negativt.
Hon hävdade att a conto-faktureDet finns även en bestämmelse som
ring kan vara bättre än delfaktura

som kan anses rimligt som bör vara
utgångspunkten då.

föreslog ett procentpåslag av arvodet vid positiva utfall i stället för en
kvotdel av resultatet som en tänkbar lösning och bemötte synpunkten att procentsatser relaterade till
utfallet inte behöver vara oskäliga
– ”de innebär ju bara en riskfördelning”– så här:
– Inte procenten i sig. Men hela
konstruktionen är ett problem.
Hamnar vi i partnerskap med klienten tappar vi ombudsrollen, vem
ska ha inflytande över exempelvis
ett förlikningsförslag från motparten, advokaten? Det går inte.
Enligt Frånstedt Lofalk kan andra
varianter av riskavtal vara i sin ordning, dessa måste bedömas från fall
till fall. Att förutse ärendeutvecklingen är vanskligt och fast pris med
ett tak är också fördelaktigast för
klienten; rådet var att tydligt ange
allt som ingår i det fasta priset och
även vad som inte gör det, så klienten och advokaten är överens om
vad som gäller.
– Delar av advokatbranschen har
av tradition en hög lönsamhet. Visst
har vi blivit mer pressade på senare
år och ska vara uppmärksamma på
detta. Men också komma ihåg nyttan vi har av varumärket advokat.
– Anledningen till att varumärket är så starkt är det förtroende
vi byggt genom våra etiska regler,
omvärlden vet vad de kan förvänta
sig när det är en advokat inblandad
och klienterna vill ha de förmåner
det innebär att företrädas av en advokat, det är därför de vänder sig
till oss!

Per Johansson
Advokaten Nr 9 • 2011

Nyheter
Året som gick

Det lysande rekordåret 2011
2011 gick till historien som
något av ett rekordår för tidskriften Advokaten. Rekordstora tidningar, rekordmycket
annonser och inte minst vad
som närmast kan beskrivas
som ett fyrverkeri av insända
debattartiklar.
Under året 2011 skrev vi om allt från
nya arbetsområden som life science
till mer traditionella områden som
då advokater åtar sig styrelseuppdrag. Vi ägnade även uppmärksamhet åt hatbrott, nämndemännens
vara eller icke vara och ekobrott.
Under försommaren lanserades Advokatsamfundets nya hemsida och även de nya undersidorna.
Mottagandet blev mycket positivt. I

samband med lanseringen tog samfundet
också steget in i de
sociala medierna,
som twitter och facebook. Advokatsamfundets generalsekreterare och tillika
tidskriften Advokatens ansvariga utgivare deltog under året
flitigt i samhällsdebatten.
Redaktionen fick ta emot stora

mängder tips från sina läsare. Stort
tack!
Vi fick även in vad som närmast kan
liknas vid en strid ström av artiklar i
de mest skilda ämnen. Debattsidorna närmast glödde stundtals av bi-

dragen från hängivna
skribenter.
I oktober arrangerades Advokatdagarna för första gången
och de gavs stort utrymme i tidskriften nr
8 som blev den omfångrikaste utgåvan
hittills.
Summa summarum

blev 2011 ett år att
minnas av många
skäl. Återstår att se vad som väntar
på andra sidan kalenderbladet.
Det lär bli spännande, inte minst
för att Advokatsamfundet fyller
125 år.
Tom Knutson
Chefredaktör

Pris till internationell
brottsofferundersökning
Stockholm Prize in Criminology 2012 tilldelas den
holländske forskaren Jan van
Dijk för hans ihärdiga och konsekventa ledarskap i arbetet
med den internationella brottsofferundersökningen ICVS
(International Crime Victim
Survey).
Syftet med ICVS är att den
ska vara ett alternativ till den
officiella brottsstatistiken och
belysa de brott som inte kommer till polisens kännedom. Undersökningen ska också göra
det möjligt att göra en internationell jämförelse av utsattheten för brott och brottsoffrets
situation.
En av slutsatserna från
brottsofferundersökningarna
är att internationella jämförelser av brottsstatistik inte är
tillförlitliga eftersom anmälningsbenägenheten och sätten
att föra statistik varierar mellan
olika länder.

”I fråga om äktenskapsbalken – och särskilt när
det gäller bodelningsreglerna – är det viktigt
att ständigt hålla sig uppdaterad i fråga om nya
regler och ny praxis. Genom Karnov får du den
informationen och kommentaren ger också
möjligheter att fördjupa sig ytterligare.”
Karin Lindell, Karnovförfattare Familjerätt

KARNOV 2011/12
Ny upplaga ute nu!

I Karnov bokverk samlar vi all information
som du som jurist behöver. På så sätt kan
du vara säker på att vara uppdaterad med
nya lagändringar och ny praxis.
Karnov finns även online.

karnovgroup.se/karnovbok
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Världen
Planerad ny lag tillåter
”försvinnanden”

Orättvis rättegång
mot aktivister
Rättegången mot fem aktivister
i Förenade arabemiraten som
anklagas för
att ha förolämpat höga
tjänstemän offentligt på ett
internetforum
har varit gravt
orättvis. Åtalet mot dem
kränker aktivisternas yttrandefrihet och saknar grund i
folkrätten. Det har en internationell observatör, utsedd av
sju internationella människorättsorganisationer, kommit
fram till.

Positivt till arbete för
brottsoffers rättigheter
Rådet för advokatsamfunden i
EU, CCBE, har nu yttrat sig över
EU-kommissionens förslag till
ett nytt direktiv om rättigheter
för brottsutsatta.
CCBE stöder arbetet för att
ta fram ett direktiv på området.
Rådet lämnar förslag för att ytterligare förstärka brottsoffers
rättigheter, men har också viss
kritik mot förslaget.
CCBE vänder sig främst mot
att EU-kommissionen använder
ordet ”brottsoffer” i stället för
”påstådda brottsoffer”.
Formuleringen strider, enligt
CCBE, mot principen att den
som misstänks för brott ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats, den så kallade
oskuldspresumtionen.
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Europadomstolen bedömer att rättssystemet i Rwanda kan ge mannen en rättvis prövning.

Europadomstolen: Rätt
att utlämna rwandier
Sverige beslöt att utlämna en
rwandier, som anklagas för folkmord, till Rwanda. Det strider
inte mot Europakonventionen,
enligt en dom från Europadomstolen.

aktuellt internationella krav,
dödsstraffet har avskaffats, och
personer som utlämnas till Rwanda får inte dömas till livstids fängelse med isolering.

ler Europakonventionen. Men
rwandiern anmälde Sverige till
Europadomstolen, och regeringen bestämde att utlämningen inte
fick verkställas förrän Europadomstolen hade prövat frågan.

Rwanda har begärt att Sverige

Europadomstolen finner att det
inte skulle strida mot Europakonventionens artikel 3 om risk för
tortyr eller artikel 6 om rätt till en
rättvis rättegång att utlämna
mannen.
Domstolen bedömer att rättssystemet i Rwanda har reformerats under de senaste åren, så att
det inte finns risk att mannen inte
får en rättvis prövning. Dessutom
uppfyller fängelset som kan bli

skulle utlämna mannen, som är
misstänkt för folkmord och andra
krigsförbrytelser i Rwanda 1994.
Mannen bor i Danmark, där
han har beviljats asyl. Han anhölls i Sverige i juli 2008 och häktades i september samma år. I juli
2009 beslöt den svenska regeringen att utlämna honom, sedan
Högsta domstolen hade funnit att
det inte fanns hinder för utlämningen enligt utlänningslagen el-

I juli 2011 beslöt Högsta domstolen att rwandiern skulle släppas
efter att ha suttit häktad i tre år.
Enligt HD var det inte proportionerligt att hålla honom häktad,
när det tog så lång tid för Europadomstolen att besluta om utlämningsbeslutet fick verkställas. MA

Europadomstolens dom den
27 oktober i målet Ahorugeze
mot Sverige (ansökan nr
37075/09)

Iransk aktivist fick inte ta emot svenskt pris
Den 14 november delades Per
Anger-priset ut i samband med Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm. Men pristagaren
var inte på plats. Den
iranska människorättsaktivisten Narges Mohammadi fick

inte tillstånd av myndigheterna i
Iran att resa till Sverige
för att ta emot priset. Per
Anger-priset för 2011 tilldelas Narges Mohammadi för att hon med personligt mod och trots
upprepade grova kränkningar av

hennes frihet har kämpat för
mänskliga rättigheter och kvinnors frihet.
Per Anger-priset är ett internationellt pris, som instiftades 2004
av Sveriges regering för att främja
humanistiska och demokratifrämjande insatser.
Advokaten Nr 9 • 2011
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Internationella människorättsorganisationer slår nu larm om
en planerad
ändring i Kinas
brottmålsprocesslag. Lagförslaget är
tänkt att antas
i mars 2012.
Den nya regeln i processlagen
ger brottsbekämpande myndigheter rätt att hålla personer
som misstänks för terrorism,
allvarlig korruption eller brott
mot statens säkerhet frihetsberövade på okänd ort. Myndigheterna ska inte heller vara
skyldiga att underrätta den
fängslades anhöriga eller advokat, om detta riskerar att skada
brottsutredningen.

Stolt leverantör
till Advokatsamfundet
Vi erbjuder Er förstklassigt
boende, utsökt mat
samt vackra mötes- och
konferenslokaler till
förmånliga avtalspriser.
Välkomna!
www.elite.se
0771-788 789
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Gränslösa rättigheter?
Mänskliga rättighetsdagarna 2011 hölls i Kulturhuset Stockholm den 14–15 november. Temat i år var ”Gränslösa rättigheter? Migration, medborgarskap
och mänskliga rättigheter”. Ett stort antal deltagare möttes vid seminarier,
debatter och utställningar.
text och foto magnus andersson och tom knutson

M

R-dagarna inleddes med ett
panelsamtal mellan operasångerskan Barbara Hendricks, goodwillambassadör för FN:s
flyktingkommissariat UNHCR sedan
1987, Liz Fekete, chef för Institute of Race
Relations i Storbritannien, och Fateh Azzam, regional representant i Beirut för
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.
Panelsamtalet leddes av journalisten
Anna-Lena Lodenius.
Fateh Azzam pekade på att frågan om
migration är central:
– Lyckas man med mänskliga rättigheter för migranter, kan man lyckas med
det för alla, sade han.
Barbara Hendricks berättade engagerat om sitt engagemang för mänskliga
rättigheter.
– Sedan första gången jag besökte ett
flyktingläger har flyktingfrågan aldrig
lämnat mig, sade hon.
Barbara Hendricks berättade att hon
växte upp som en flykting i sitt eget land.
Först när hon var 14 år upplevde hon att
hon blev medborgare i USA, då rösträtts-

lagarna som förbjöd diskriminering av
afroamerikanska väljare antogs. När
hon såg vad som hände i Europa efter
kalla krigets slut, upplevde hon det som
den rasism hon såg i USA som barn.
Barbara Hendricks beskrev FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
som en bruksanvisning för hur vi kan leva
tillsammans på planeten Jorden. Hon
konstaterade att FN:s flyktingkonvention
från 1951 är utformad för vita, europeiska
flyktingar efter andra världskriget. Alla
trodde att konventionen var en tillfällig
åtgärd efter händelserna i Europa under
kriget, men den är inte obsolet utan fortfarande aktuell. Hon ansåg inte att konventionerna borde ersättas av moderniserade traktater – det politiska klimatet är
ett annat än när de antogs efter kriget:
– Vi har inte en chans att få konventioner med ens hälften av bettet i dem vi har
nu!
Liz Fekete menade att själva hjärtat i
flyktingkonventionen hade rivits upp av
staterna de senaste åren, när de till exempel skickar tillbaka asylsökande till
Afghanistan. n

Fateh Azzam,
längst till höger
på bild, menade
att frågan om
migration är central. Lyckas man
med mänskliga
rättigheter för
migranter, kan
man lyckas med
det för alla.

”Sedan
första
gången jag
besökte ett
flyktingläger,
har flyktingfrågan aldrig
lämnat mig”

Bryr sig svenska domstolar om folkrätten?
Vid Raoul Wallenberg-institutets
paneldiskussion om folkrätten i
svensk rätt frågade debattledaren
Rebecca Stern om folkrätten betydde någonting i praktiken, och
om svenska domstolar tar hänsyn
till Sveriges internationella åtaganden.
Inger Österdahl.

Justitierådet Henrik Jermsten i Högsta
förvaltningsdomstolen förklarade att
Sverige är en dualistisk stat, där lagstiftaren måste se till att internationella åta14

ganden blir en del av den svenska lagen
innan domstolarna kan tillämpa den.
Enligt Jermsten är det inte en uppgift för
domstolarna att se till att de internationella förpliktelser Sverige har ingått
upprätthålls. I den mån lagstiftaren vill
att åtagandena ska efterlevas, lagstiftar
man om det – antingen genom att inkorporera den internationella konventionen eller genom att se till att de inhemska normerna överensstämmer med
konventionen.
Professor Inger Österdahl, Uppsala

universitet, var mer öppen för att tillämpa folkrättsliga normer direkt.
– Var står det reglerat att Sverige är
benhårt dualistiskt? frågade hon. Enligt
Österdahl finns ingen uttrycklig reglering i lag, men det finns en stark övertygelse om saken som traderas mellan
praktiskt verksamma domare.
Hon menade att det borde ha skett förändringar genom det internationella inflytandet, inte minst genom Sveriges EUmedlemskap.
Inger Österdahl trodde att de flesta
Advokaten Nr 9 • 2011
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nästa sida
Mer från
MR-dagarna.

folkrättsliga åtaganden har införlivats
med det inhemska rättssystemet. Innehållet i svensk rätt härrör från internationellt håll i större utsträckning än vi är
medvetna om, ansåg hon, och folkrättsliga källor används som tolkningshjälp i
rättstillämpningen.
grundare av stiftelsen Centrum för rättvisa, menade att
det var genom EU-medlemskapet som
rättighetstänkandet från Europakonventionen fick ett genombrott i svensk
Gunnar Strömmer,
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rätt: Konventionen blev svensk lag, och
EU-rätten kom in i den nationella lagstiftningen.
– Vår diskrimineringslagstiftning
kommer från ett EU-direktiv, påminde
Gunnar Strömmer.
Särskilt viktigt tyckte Strömmer det är
att det europeiska inflytandet i högsta
grad ger verktyg åt enskilda att tillvarata
sina rättigheter, och att proportionalitetsprincipen numera kräver att enskilda och allmänna intressen ska vägas mot
varandra vid varje beslut. Europakon-

ventionen och EU-rätten har också inneburit en kulturell förändring, där de nationella högsta rättsinstanserna har fått
en självständigare roll – eftersom de vet
att det finns ännu högre organ i de europeiska systemen.

Henrik Jermsten.

Henrik Jermsten framhöll att det dualistiska synsättet har lång tradition i Sverige, och menade att det faktiskt kan
vara bättre om lagstiftaren gör en avvägning av hur de folkrättsliga normerna
ska tillämpas nationellt. n

15

Reportage Mänskliga rättighetsdagarna 2011

Klarar FN att granska
medlemsländerna?
FN klarar inte av att granska
mänskliga rättigheter anser initierade bedömare.

Ove Bring, professor i folkrätt,
och Krister Thelin,
ledamot av FN:s
MR-kommitté.

Klarar FN att granska mänskliga rättigheter? Det var frågan som diskuterades
vid en av FN-förbundets paneldebatter.
Linda Nordin Thorslund, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet, gjorde
en genomgång av FN:s övervakningssystem för mänskliga rättigheter och drog
själv slutsatsen att FN klarar sin uppgift.

Per Sjögren, chef för UD:s avdelning
för folkrätt och mänskliga rättigheter,
konstaterade att övervakningssystemen
har nått en hög belastningsnivå och att
det finns hundratals landrapporter och
individuella klagomål som väntar på att
bli behandlade av FN-organen. Han berättade också att diskussioner om högkommissariens och kommittéernas
ställning pågår. Sverige är motståndare
till att inskränka granskningsorganens
oberoende, medan vissa länder vill knyta dem närmare till staterna.
domare och ledamot
av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, skrädde inte orden när han svarade
på frågan:
– Det fungerar inte!
Krister Thelin pekade utifrån sina
egna erfarenheter från MR-kommitténs
arbete på en strukturell brist i granskningen av konventionsländerna: Systemet kan inte skilja på stort och smått.
Till exempel jämställs i kommitténs rapporter kritik mot den dåliga ventilationen på Kronobergshäktet i Stockholm

Krister Thelin,

Årets MR-dagar var mycket välbesökta, och

100 år av svensk migrationspolitik: Synen har förändrats
Migrationen är en del av den svenska historien. Men synen på gränser,
rörelsefrihet, flyktingar och andra
migranter har förändrats.
Mikael Byström, fil. dr i historia vid
Stockholms universitet, beskrev hur synen på migranter förändrades under
1900-talets första femtio år. Vid seklets
början saknade Sverige en utlänningslagstiftning, den första kom 1927. Syftet
med den var att skydda arbetstillfällen,
men även rasargumentet att det svenska folket skulle bevaras homogent fanns
med.
1937 kom en ny lagstiftning som kom
att gälla under andra världskriget. I denna lagstiftning hade rasargumentet förts
bort, den var däremot restriktiv till sin
16

Mikael Byström.

Christina
Johansson.

karaktär. Under kriget kom stora flyktinggrupper från Norge men även från
Danmark att söka sig till Sverige och de
fick stanna. Det är tydligt att något hände
under kriget, enligt Byström, vars tes är
vad han kallat den nordiska tanken.
– När nordiska bröder och systrar (norrmän, danskar och finländare i viss mån)
hamnar i knipa tog Sverige emot dem eftersom man måste hjälpa sina nordiska
bröder och systrar. Den tanken var ofta
viktigare än flyktingens skyddsbehov.
Det var tanken om broderskap i första
hand som gjorde att Sverige tog emot
30 000 norrmän och sedan 10 000 danskar, av vilka 7 000–8 000 var danska judar, under kort tid, enligt Byström som
menade att just där visar sig den nordiska tanken tydlig eftersom man talade om

vanliga danskar och danska judar. Det är
den nordiska tanken som gjorde att också danska judar delvis kunde inkluderas
i någon slags nordisk etnicitet.
fil. dr i etnicitet vid Malmö högskola, ställde frågan
om den svenska självbilden, som skapats av samhällets elit: politiker, medier
och forskare, stämmer med hur migrationspolitiken ser ut i realiteten. Är Sverige ett migrationspolitiskt föregångsland, en välfärdsstat med en generös
och humanistisk flyktingpolitik som bejakar en mångkulturell invandrarpolitik, som värdesätter att människor har
olika kulturell bakgrund?
Under den period hon har undersökt
har hon sett en tankelogik som går ut på

Christina Johansson,
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”Ja, sådär. Men
realistiskt är
svaret: Nej,
inte på ett
effektivt
sätt!”

Migrationsminister
Tobias Billström diskuterade
EU:s och Sveriges ansvar
för asylsökande och det
gemensamma europeiska
asylsystemet med Europarådets MR-kommissarie
Thomas Hammarberg och
Maria Åsenius, kabinettschef
hos EU-kommissionären
Cecilia Malmström.

med kritiken mot förhållandena i Kamerun, där 70 personer delar en cell på 10
kvadratmeter. Det går inte att fokusera
de värsta staterna, för då skulle de känna sig utpekade, förklarade Thelin. Han
önskade att kommittén skulle kunna lägga kraften där den bäst behövs. En önskvärd reform vore om vissa länder skulle
granskas med längre intervaller efter sin
första rapport, utifrån kommitténs bedömning. Ett problem är också de minskade resurserna, som gör att kommittén inte får det stöd den behöver. Krister
Thelin menade att det finns en risk för
att hela systemet imploderar.
Sara Philipson, barnrättsjurist på Plan

Sverige, framhöll att barnkonventionen
är den enda större människorättskonvention som saknar möjlighet till klagomål. Hon hoppades att förslaget om att
införa klagomöjlighet och ett granskningsorgan skulle antas i december 2011.
Krister Thelin motsatte sig absolut att
skapa möjlighet till individuella klagomål på brott mot barnkonventionen. Ett
nytt granskningsorgan skulle innebära

på flera seminarier räckte inte alla platser till.

ännu mindre resurser för de existerande kommittéerna.
Ove Bring, professor i folkrätt, hävdade att granskningen är en politisk fråga
som handlar om attityd från staternas
sida – inte en strukturell fråga. I grunden
handlar det om synen på universella
mänskliga rättigheter i världen. Han underströk att Eleanor Roosevelt faktiskt
lyckades uppnå en universell deklaration om de mänskliga rättigheterna, med
innehåll från olika kulturkretsar. Reglerna om mänskliga rättigheter är universella, men kan också vara nationella – och
då ska de respekteras om de går längre
än de universella! Ove Bring sade att politiseringen av FN:s råd för mänskliga rättigheter innebär att det utnyttjas för fel
syften – det har blivit en plattform mot
mänskliga rättigheter i stället för en plattform för dem. Klarar FN granskningen?
frågade Bring, och svarade:
– Ja, sådär. Men realistiskt är svaret:
Nej, inte på ett effektivt sätt!
Ove Bring menade att det inte är FN:s
granskningsarbete, utan medlemsstaterna, som behöver reformeras. n
nästa sida
Mer från
MR-dagarna.

att invandringen måste begränsas för att
Sverige ska kunna leva upp till sina integrationspolitiska ambitioner. Det finns
en förändring som går ut på att migranterna mer och mer beskrivs som en belastning.
Enligt Johansson är du är välkommen
om du anses vara integrerbar i samhället. Annars är du det inte. Om du tillhör
en stor flyktinggrupp som kommer under en kort tid och från en kultur som
anses vara avvikande från den svenska
så är du inte välkommen. Detta sätt att
resonera, att integrationspolitiken ska
styra utformningen av invandringspolitiken, grundlades under arbetskraftsinvandringens era. Hennes studie visar
att man har fortsatt att tänka så även när
det gäller flyktingar. Det innebär att det
Advokaten Nr 9 • 2011

inte är flyktingars skyddsbehov som står
i centrum, utan om ifall flyktingar anses
vara integrerbara i samhället.
– Min forskning visar att Sverige inte
har lagt gamla önskemål om etnisk homogenitet bakom sig just på grund av att
vissa etniska grupper pekas ut som svårintegrerade i samhället, sa hon och fortsatte:
– Det sker ett slags etnisk selektion i det
Sverige som har en självbild av att vara
ett generöst humanistiskt land som bejakar kulturell pluralism. På så sätt skulle
man kunna säga att självbilden stämmer
dåligt med den verklighet som vi kan se.
jur. kand. och fil. dr
i etnicitet vid Malmö högskola, beskrev
fyra begrepp som karaktäriserar utveck-

lingen av svensk flyktingpolitik under
senare år: europeisering, juridifiering,
ansvarsfördelning/ansvarsförskjutning
samt kriminalisering/sekurisering (alltså en alltmer säkerhetsorienterad politik).
jur. dr och Senior researcher vid RWI, poängterade att det är
väldigt tydligt att juridik egentligen inte
är något annat än ”stelnad politik” på
migrationsområdet.
– All juridik bygger någonstans på en
politisk vilja och det blir väldigt tydligt
här, sa hon och tillade:
– Det finns en stor del av lämplighetsbedömningar och inte alltid kanske lika
mycket rättighetsperspektiv när man avgör vem som har rätt att få stanna. n
Rebecca Stern,

Anna Lundberg.

Anna Lundberg,

Rebecca Stern.
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Sverigedemokraternas påverkan på migrationspolitiken
Sverigedemokraternas första tid
i riksdagen har inneburit en slags
normaliseringsprocess. Partiet
uppfattas inte som lika främmande
och avvikande längre.
Under rubriken Sverigedemokraterna i
riksdagen – hur har det påverkat migrationspolitiken? diskuterade bland andra
Daniel Poohl, chefredaktör på tidningen
Expo, och Lena Sundström, journalist,
under ledning av Anna Wigenmark från
Föreningen Ordfront.
Lena Sundström beskrev hur Sverigedemokraternas tid i riksdagen inneburit en slags normaliseringsprocess av
att partiet deltar i det politiska livet och
av partiets idéer. Sundström menade att
Sverigedemokraternas framgång i det senaste riksdagsvalet är en del i en pågående europeisk utveckling.
Daniel Poohl betonade att det finns ett
grundläggande problem med många debatter där det ofta handlar om att mar-

Lena Sundström,
Anna-Lena Lodenius och Daniel
Poohl diskuterade
under ledning av
Anna Wigenmark.

kera sitt starka avståndstagande till sverigedemokraternas människosyn. Det
blir ett standardargument för många politiker att säga att ”vi delar inte Sverigedemokraternas människosyn”.
– Men det är aldrig någon som förklarar skillnaden mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas
människosyn. Jag vet inte om det är så
fruktansvärt stor skillnad om jag ska vara
helt ärlig. Sverigedemokraterna är bara
beredda att gå längre och dra mer radi-

kala slutsatser. Och det är där skillnaden
ligger, hur man är beredd att behandla
människor, sa Poohl och fortsatte:
–Men alla partier är fast i samma
grundtanke; att vi har ett Sverige som
består av svenskar och så har vi invandrare, som förvisso bor i Sverige, men de
ska på något sätt införlivas i den svenska
samhällskroppen.
Poohl efterlyste en vision av det nya
Sverige och ett nytt sätt att se på Sverige
där man skapar en ny gemenskap och
samhörighet.
Medierna har en mycket stor betydelse för hur sverigedemokraternas inflytande kommer att utvecklas menade
Lena Sundström. Daniel Poohl konstaterade att det är märkligt att det genomorganiserade Sverige saknar en folklig antirasistisk rörelse, i stället anses det ofta
vara medierna som ska bedriva arbetet
med att bemöta och granska sverigedemokraterna. n

Advokatsamfundet
söker kursadministratör
advokatsamfundets kursavdelning planerar, administrerar och genomför ett stort antal utbildningar varje år. Verk-

samheten består av i huvudsak tre delar: förberedande kurser och examen för jurister som ska bli advokater;
fortbildningskurser för verksamma advokater och annan personal på advokatbyråerna; och övriga skräddarsydda kurser och konferenser. I år genomför kursavdelningen ungefär 150 kurser, seminarier och konferenser. På
avdelningen arbetar en utbildningschef och två kursadministratörer. Då en av våra kursadministratörer slutar
sin anställning i januari 2012 söker vi nu en ersättare. Den vi söker är en välorganiserad och drivande administratör med servicekänsla och förmåga att hantera ett stort antal kontakter med kursdeltagare och kursledare på
ett trevligt sätt. Arbetet kräver goda kunskaper i Word och Outlook (kunskaper i övriga Office-paketet är meriterande), en god språkkänsla, stresstålighet, och allmänna kunskaper i engelska.
Ansökan skickas snarast till
Sveriges advokatsamfund
Jonas Olbe
Box 27321
102 54 Stockholm
eller per e-post till jonas.olbe@advokatsamfundet.se.
För mer information kontakta Jonas Olbe, 08-459 03 00. Bifoga CV, rekommendationer,
tidigaste tillträdesdatum samt löneanspråk.
Advokatsamfundets kansli, som ligger i vackra omgivningar på Djurgården i Stockholm, har cirka 30 anställda. Den dagliga
verksamheten leds av Advokatsamfundets generalsekreterare. Kansliet administrerar tillsynen av advokater och fungerar som
serviceorgan åt drygt 5 000 advokater och ca 1 900 biträdande jurister samt för styrelse, disciplinnämnd och skiljenämnder.
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Vinjett

Jag står bakom dig.
”Jag svarar på dina frågor om Zeteo, Kleos och våra andra juridiska
internettjänster. Hör av dig till oss om du behöver hjälp och råd,
både när det gäller teknik och innehåll.”
H L,  ,  

Främst
för de
främsta.
Advokaten Nr 9 • 2011

Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har
en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur,
utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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Gästkrönika

gästkrönikör
Karin Fagerholm

Barnkonventionen är inte
Drygt 20 år har gått sedan barnkonventionen ratificera-

des av Sverige. Mycket har hänt när det gäller efterlevnaden
av den. Lagstiftningen har gradvis förändrats till det bättre.
Barn- och äldreminister Maria Larsson presenterade den 10
november i år en kartläggning av svensk lags överensstämmelse med barnkonventionen, och i den konstateras att lagarna i princip stämmer bra med konventionens bestämmelser, och i många fall går längre. Lagstiftaren har med andra
ord gjort sitt jobb när det gäller att transformera barnkonventionens artiklar in i svensk lag. Vissa förbättringar kan
givetvis fortfarande göras, exempelvis stämmer inte diskrimineringslagens grunder för diskriminering överens med de
som finns i barnkonventionen, men överlag är inte lagstiftningen problemet för implementeringen av barnets rättigheter i Sverige.
När Sverige ratificerade barnkonventionen uttalade man
också att vid tolkningen av svensk lag ska konventionskonform tolkning användas, det vill säga nationell lag ska tolkas i
ljuset av konventionen för att försäkra att man följer konventionens intentioner så långt som möjligt. Det är här vi på
Rädda Barnen ser var de stora problemen med barnkonventionen finns idag. Eftersom barnkonventionen inte finns
med i lagboken, är det inte något som används när lagarna
ska tolkas i domstolar, hos myndigheter eller kommuner. Domare i våra högsta instanser säger rakt ut att konventionskonform tolkning inte fungerar i praktiken. Vi ser stor skillnad när det gäller Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna och grundläggande friheterna. Den åberopas
och används i domstolar och hos myndigheter, och man har
lärt sig att använda sig av den på ett rättssäkert sätt. Varför?
Jo, sedan 1995 är den inkorporerad i grundlagen och finns
20

därför i juristers och andras medvetande på ett annat sätt än
övriga konventioner om mänskliga rättigheter.
Att den konventionskonforma tolkningen inte fungerar
har vi genom året kunnat se ett antal exempel på. Bland annat ser vi detta när två av konventionens grundprinciper ska
beaktas av myndigheter och domstolar – att vid åtgärder som
berör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3) och att barnets åsikter ska beaktas vid frågor som rör
honom/henne och tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12).
När det gäller principen om barnets bästa är det något som
finns reflekterat på ett flertal platser i lagstiftningen, till exempel i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Dock har det
visat sig att domstolar och myndigheter har väldigt svårt att
förstå vad detta innebär och hur man ska tolka det. Bland
annat ser vi i vårdnadstvister som leder till avgörande i domstol att domskälen fokuserar uteslutande på föräldrarnas situation och svårigheter att samarbeta, barnet syns inte alls.
När domslutet meddelas, står det ”för barnets bästa ska därför dömas till gemensam vårdnad”. Hur har man kommit
fram till detta, när man inte har utrett situationen ur barnets
perspektiv?
Barns rätt att bli hörda hänger starkt ihop med utred-

ningar om barnets bästa. Denna rättighet finns också med i
lagstiftningen på ett flertal platser, ibland med åldersgränser
(till exempel ska barn som är 15 år höras när det gäller vård
inom socialtjänsten), men oftast utan. Där det inte finns en
lagstadgad åldersgräns har i stället en praxis utarbetas, som i
de flesta fall innebär att barn som har fyllt 12 år hörs i ärenden som rör dem, och då beaktas även deras åsikter i avgöAdvokaten Nr 9 • 2011

bakgrund
FN:s konvention om barnets
rättigheter,
barnkonventionen, antogs av
FN:s generalförsamling den
20 november
1989. Sverige
ratificerade
den 1990 och
konstaterade
då normharmoni med rättigheterna som
konventionen
utgör.

en à la carte-meny
randet, men är ett barn under 12 beaktas det inte alls, och
det är sällan som det hörs. Här visar myndigheter och domstol väldigt lite förståelse för barnkonventionens kriterium
om barnets mognad. Ett 8-årigt barn kan mycket väl vara tillräckligt mogen för att uttrycka sin åsikt i exempelvis ett vårdnadsärende. Att ha strikta åldersgränser för när barn ska höras och hur deras åsikter ska beaktas, vare sig det är i lag
eller praxis, är inte förenligt med barnkonventionen.
När två lagar krockar med varandra är ett annat problem.
På senare tid har ett antal fall uppmärksammats där barn
som varit tvångsomhändertagna enligt lagen om vård av
unga (LVU) blivit utvisade tillsammans med sina föräldrar
då Migrationsverket avslagit deras ansökan om uppehållsstillstånd. En myndighet har i dessa fall ansett att föräldrarna inte är kapabla att ta hand om sina barn utan att dessa
kommer till skada. Samtidigt anser en annan myndighet att
familjen inte har tillräckliga skäl att stanna i landet. I dessa
fall har lagstiftaren bestämt att utlänningslagen väger tyngre
än LVU, och det är således helt i sin ordning för Migrationsverket att avvisa (i vissa fall med tvång) barnen tillsammans
med föräldrar som inte kan ta hand om dem. Hade konventionskonform tolkning fungerat, hade man i dessa fall gjort
prövningar utifrån vad som är för barnets bästa, låtit barnen
komma till tals och troligtvis kommit till slutsatsen att man
inte kan utvisa barn tillsammans med föräldrarna.
Dessa är bara ett par exempel på där vi ser att barnkonventionen inte efterlevs i vårt land. Som jag påpekat tidigare,
det stora problemet är inte lagstiftningen, utan att implementeringen av den inte görs i barnkonventionens anda.
Barnkonventionens artiklar hänger alla samman och det är
viktigt att alla som möter barn ser artiklarnas samband och
Advokaten Nr 9 • 2011

Eftersom barnkonventionen inte finns med i lagboken,
är det inte något som används när lagarna ska tolkas
i domstolar, hos myndigheter eller kommuner. Domare
i våra högsta instanser säger rakt ut att konventions
konform tolkning inte fungerar i praktiken.

har ett helhetsintryck. Konventionen är inte en à la cartemeny där man kan välja vilka rättigheter man arbetar med,
utan alla är lika viktiga. Efter över 20 år är det dags för de
svenska lagstiftarna att inse att tanken med konventionskonform tolkning av lagstiftningen inte fungerar när det gäller
barnets rättigheter.
I Norge inkorporerade man barnkonventionen i sin lagstiftning 2003. Efter det har man sett en markant ökning av
fall där konventionen åberopas av ombuden och där domstolar och myndigheter har beaktat den i sina beslut. Medvetenheten och kunskapen om barnets rättigheter har ökat
och konventionen får en allt större roll i olika yrkesutbildningar, för bland andra jurister, lärare och socionomer. Det
är denna utveckling vi vill se även i Sverige. För att det ska
ske måste barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.

Karin Fagerholm
Jurist, Rädda Barnen
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Kvinnors
brott i fokus
när samhället förändras
Allt fler kvinnor misstänks för brott. Samtidigt skildrar medierna upprört en
helt ny typ av kvinnliga förövare, unga flickor som hotar, rånar och slåss i gäng,
enligt manligt mönster. Det tycks som att kvinnorna håller på att ge sig in på en
av samhällets allra mest mansdominerade arenor: den kriminella världen.
Men vad ligger egentligen bakom siffrorna och rubrikerna?
Är det en kvinnlig brottsvåg vi ser?
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto scanpix och tom knutson

n överväldigande majoritet av de kvinnor
som figurerar i mediernas rapportering
om brott är brottsoffer. Men på senare år
har en ny grupp kvinnor tagit plats i kriminaljournalistiken: de kvinnliga brottslingarna. Rubrikerna handlar ofta om tjejgäng
som rånar och misshandlar.
”Ungt tjejgäng rånade flicka på mobil och pengar” skriver
till exempel Smålandsposten den 14 november 2011. Och Aftonbladet basunerade den 17 oktober 2009 ut: ”Tjejgänget
hotade döda sina rånoffer. Tonårsligan misstänks ha misshandlat och överfallit 20 unga tjejer”.
Tidningsrubrikerna för tanken till en våg av kvinnogäng
som drar runt i landet, rånar, hotar och slåss. Samtidigt skriver bland andra Svenska Dagbladet, med utgångspunkt i
Brottsförebyggande rådets misstankestatistik, om att antalet
kvinnor som begår brott fördubblats.
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Och kriminalstatistikens siffror ser onekligen ut att visa på
en förändring. I mitten av 1970-talet var var tionde person
som misstänktes för brott en kvinna. 2010 var motsvarande
siffra var femte. Ökningen är också märkbar bland våldsbrotten, där de kvinnliga misstänkta också blivit fler.
Sven Granath är kriminolog och utredare vid Brottsförebyggande rådet, Brå. Han känner väl igen mediebilden av en
ny kvinnobrottsvåg. Men han förhåller sig lätt skeptisk till
slutsatserna, att kvinnors brottslighet plötsligt ökat. Kriminalstatistiken är inte gjord för att mäta beteendeförändringar, påpekar Granath.
– Forskarna frågar sig om man kan se någon sådan utveckling någon annanstans. Det är svårt, säger han.
Granath hänvisar till olika offerundersökningar, bland annat den som ingår i Brå:s årliga nationella trygghetsundersökning.
– Vi kan inte se att gruppen som utsätts för gatuvåld av tje-

Brottsförebyggande
rådet tror inte på
någon kvinnlig
brottsvåg.

»
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”När vi sänker tröskeln för våld och vad som vi anser att rättsväsendet ska ta tag i,
då kan man också få en större ökning av våldsincidenter där kvinnor är förövare.”
Sven Granath

jer har ökat, sammanfattar Sven Granath, som samtidigt betonar att gruppen är så liten att det kan finnas en förändring
som helt enkelt inte syns i statistiken ännu.
Färre brott och lindrigare

Sven Granath.

Oavsett om kvinnor blivit mer brottsliga eller inte är det fortfarande långt kvar innan de kan mäta sig med männen i kriminalstatistiken. 80 procent av de misstänkta i kriminalstatistiken är män. Bland allvarliga brott är andelen män ännu
högre. Närmare hälften av kvinnornas brott är stölder och
andra tillgreppsbrott. Män misstänks däremot ungefär lika
ofta för våldsbrott som för trafik och stöldbrott.
När unga människor själva får uppge om de begått brott är
skillnaderna mellan pojkar och flickor mindre. I en så kallad
självdeklarationsundersökning bland 15-åringar angav exempelvis fem procent av flickorna och tolv procent av pojkarna att de begått våldsbrott. Det skulle alltså vara ungefär
dubbelt så vanligt att pojkar begår våldsbrott som flickor om
man tror deras egna uppgifter, medan misstankestatistiken säger att våldsbrott är sex gånger vanligare bland pojkar.
Både kvinnor och män är mest brottsaktiva när
de är unga. För båda könen gäller också att de allra flesta brotten inte är särskilt allvarliga.
Naturligtvis begår också kvinnor grova brott,
det visar inte minst de omskrivna morden i Knutby och Arboga. Den stora mediala uppmärksamheten kan ge intrycket att kvinnliga mördare är ett
helt nytt fenomen. I själva verket har andelen
kvinnor som döms för mord länge varit i stort sett
konstant från år till år. Under de senaste hundra
åren har kvinnor begått ungefär 10 procent av alla mord och
dråp i Sverige. Antalet mord har dessutom minskat något totalt, så varken de kvinnliga eller manliga mördarna har blivit
fler.
Civilisering pågår

Men hur är det då med det ökade antalet misstänkta kvinnor? Har kvinnor, i takt med tilltagande jämställdhet, blivit
mer brottsbenägna och inte minst mer våldsamma?
Många har utgått från att det är så. Redan i mitten av 70-talet förutspådde både forskare och poliser en våg av kvinnlig
kriminalitet, i takt med att allt fler arenor i samhället öppnades för kvinnor.
Det ligger därför nära till hands att tolka ökningen av kvin-

nor i kriminalstatistiken som ett uttryck för jämställdhet och
att kvinnor helt enkelt tagit efter männens beteende. Men
Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, tror att man ska vara försiktig med att dra sådana
slutsatser.
– För det första kan man konstatera att de kvinnor som begår brott och hamnar i våra fängelser inte lever liv präglade
av frigörelse och jämställdhet. För det andra påpekas det i internationell forskning att samhällets hårdare inställning till
våld påverkat bilden av kvinnors brott, säger han.
Felipe Estrada vill främst betona samhällsförändringen.
Kvinnor har inte blivit mer våldsamma och brottsliga, menar
han. Däremot har samhällets tolerans för våld blivit lägre. Allt
fler handlingar anmäls till polisen och hamnar i statistiken,
handlingar som förr inte uppfattades som brottsliga alls.
– Det blir en civiliseringsprocesstanke där vi är mer intoleranta mot våld. Vi accepterar inte längre våld i nära relationer, våld mot barn eller i skolan, fortsätter Felipe Estrada.
Sven Granath på Brå delar Estradas uppfattning. Teorin kan enligt honom förklara att både
mäns och kvinnors våld har ökat i kriminalstatistiken, men kvinnors våld mer än mäns.
– När vi sänker tröskeln för våld och vad som vi
anser att rättsväsendet ska ta tag i, då kan man
också få en större ökning av våldsincidenter där
kvinnor är förövare. Kvinnors våld är ju som regel
mindre kraftigt än mäns. Så effekten blir större på
kvinnorna, säger Sven Granath.
Lite förenklat skulle man alltså kunna förklara
kvinnors ökade andel av våldsbrotten med att
man numera, till skillnad från för 30 år sedan, polisanmäler örfilen i familjebråket, eller mobbning på skolgården. Det handlar inte om mer våld, utan om mindre acceptans för det våld som funnits även tidigare.
I förlängningen kan den processen också ses som ett uttryck för ökad jämställdhet, menar Granath. Han ser i den en
förändrad syn på män och kvinnor, där kvinnor får ta mer
ansvar för sina handlingar.
Forskare som försöker förklara förändringar i kvinnors
brottslighet har också i allt högre grad börjat intressera sig för
männens förhållande till våld. En hypotes är att det egentligen kanske inte händer så mycket med kvinnans våld och kriminalitet, utan mer med männens.
– Det händer någonting med killarna. Det är där som könsrollen förändras mer. Vad som förändras är helt enkelt att en

Kvinnor som begår brott
De största skillnaderna mellan kvinnors och mäns brottslighet är att
kvinnor begår mycket färre brott än
män. Kvinnors brott är generellt sett
också mindre allvarliga. I Västeuropa
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och USA beräknas kvinnor begå
mellan 15 och 20 procent av brotten.
När det gäller våldsbrott är kvinnors
andel ännu lägre.
År 2010 var 20 procent av de

misstänkta i Sverige kvinnor. Den
andelen har i stort sett varit konstant under de senaste tio åren. Under perioden 1975–1995 fördubblades dock antalet misstänkta kvinnor,

medan antalet misstänkta män inte
alls ökade lika mycket.
Bland kvinnors brott dominerar
stöldbrott, särskilt snatterier, medan
trafikbrott och brott mot person är
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ökad jämställdhet kanske ger ett minskat våld, säger Sven
Granath.
Mer jämställda män skulle alltså bli mindre benägna till
våld och brott, enligt denna tanke. Både Sven Granath och
Felipe Estrada tror att det kan ligga en hel del i detta.
Krockar med kvinnobild

Pojkarnas och männens eventuella förändringar intresserar
dock inte medierna särskilt. Våld kittlar, och särskilt tycks
det locka om det är flickor som begår det. Tove Pettersson,
docent i kriminologi vid Stockholms universitet, är fascinerad av hur kvinnors brottslighet ”upptäcks” av medier –
gång på gång.
– Kvinnors brottslighet framställs alltid som något nytt. Det
är intressant, för den diskussionen har varit igång länge, men
den uppfattas alltid som ny. Den kommer igen och igen, säger
hon.
Enligt Tove Pettersson är fenomenet inte unikt för Sverige.
I hela västvärlden får hennes kriminologkolleger allt sedan
1970-talet svara på journalistfrågor om de ”nya” tjejgängen
som härjar i städerna. Nyheterna har sedan ett likartat upp-

de vanligaste brotten bland män
(17–18 procent).
Mellan 2009 och 2010 ökade antalet misstänkta för brott mot person. Antalet kvinnor ökade mer än
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lägg: en kvinnlig gängmedlem berättar om sitt beteende och
en polis eller socialarbetare vittnar om hur nytt och främmande detta är.
Ett exempel finns i Göteborgsposten:
”– Vi har märkt stora förändringar hos flickorna de senaste
åren. Tjejerna har tagit efter killarnas beteende när det gäller
våld och utåtagerande beteende. Så var det inte förr. Vi ser
att flickorna hamnar i många fler våldssituationer nu. Numera är det till exempel inte ovanligt att tjejer som hamnar här
slåss, både innan de kom hit, men också när de är här, berättar Thomas Erlingsson, chef på Björkbacken (ett behandlingshem, red:s anm.)”.
En tumregel som lärs ut på alla grundläggande journalistutbildningar är att ”hund bet man” inte är någon nyhet. ”Man
bet hund” däremot, det kan bli ett scoop, allt enligt principen
att det avvikande är intressant. Kanske är det i ljuset av detta
man ska se mediernas fascination av både kvinnliga gäng och
mörderskor. Brott, och i synnerhet våldsbrott, krockar totalt
med den traditionella bilden av en flicka eller kvinna.
Tove Pettersson berättar om en undersökning hon genomfört om just detta. När en grupp ungdomar ställdes inför be-

antalet män (med 12 procent jämfört med 7 procent för männen).
Bland personer som lagfördes var
kvinnorna år 2010 17 procent. Under
perioden 2001–2009 ökade ande-

len lagföringsbeslut mot kvinnor
successivt, för att sedan minska
marginellt från 2009 till 2010.
Enligt kriminalstatistiken återfaller män oftare än kvinnor i brott.

Snatteri och stöld
är brott med en stor
andel kvinnliga
förövare.

»

Efter ett år (personer lagförda
2005) hade 26 % av männen och 
18 % av kvinnorna återfallit. Efter tre
år hade 41 % av männen och 28 % av
kvinnorna återfallit.
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”Den här bilden som fortfarande är väldigt befäst, av vad som är kvinnligt agerande
som konstigt, spelar säkert in. Vi är ju rätt sociala till vår karaktär,

Felipe Estrada.

skrivningar av ett antal brott, inte särskilt grova, reagerade de
helt olika beroende på om gärningspersonen sades vara
kvinna eller man. Visserligen fördömde ungdomarna de
brottsliga männens beteende, men menade samtidigt att det
var en naturlig del av hur killar ”är”. De kvinnliga förövarna,
däremot, beskrevs som ”konstiga”, ”sjuka” eller ”pinsamma”.
– Att begå brott kan vara ett sätt att visa upp sig som kille,
medan det inte funkar för tjejer. De blir mest uppfattade som
konstiga, sammanfattar Tove Pettersson.
Kanske kan brott vara ett, om än inte samhälleligt accepterat, sätt att manifestera manlighet. Den djupt rotade föreställningen om kvinnor som mer omvårdande och mindre
aggressiva och tävlingsinriktade än män kan däremot mycket väl vara en förklaring till kvinnors lägre brottslighet, anser
Felipe Estrada.
– Den här bilden som fortfarande är väldigt befäst av vad
som är kvinnligt agerande och vilket utrymme man har att
göra vissa saker utan att det uppfattas som konstigt, spelar

säkert in. Vi är ju rätt sociala till vår karaktär, så vi vill ju inte
gärna vara alltför avvikande, i alla fall inte under de formativa
åren. Och det är mer tillåtet att vara spänningssökande och
aggressiv som kille, säger Estrada.
Rabatt för kvinnor

Bilden av kvinnligt och manligt, och vad som är normalt för
könen, påverkar alltså den faktiska brottsligheten. Men det
finns också farhågor om att samma könsstereotyper påverkar hur rättsväsendet bedömer olika brott och olika förövare. Riksåklagaren myntade efter en genomgång av påföljder 2007, uttrycket ”kvinnorabatt”. I rapporten skrev RÅ
att det ”finns resultat som talar för att kvinnor särbehandlas i påföljdshänseende när det gäller misshandelsbrotten,
grov fridskränkning och olaga hot.” Kvinnor skulle alltså
straffas mildare för samma brott, enligt Riksåklagarens resultat.
Det finns också experimentella studier som pekar i samma
riktning. Psykologen Angela S. Ahola visade i sin doktorsav-
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och vilket utrymme man har att göra vissa saker utan att det uppfattas
så vi vill ju inte gärna vara alltför avvikande , i alla fall inte under de formativa åren.”
Felipe Estrada

handling år 2010 fram till att hennes försökspersoner när de
ställdes inför identiska gärningsbeskrivningar med en man
eller en kvinna som gärningsperson, generellt ville döma
kvinnor mildare. Angela S. Aholas tolkning av resultatet är att
vi inte är vana vid att tänka på kvinnor som förövare av våldsbrott, och därför tolkar brotten utifrån olika tänkta förmildrande omständigheter.
Även psykologen Jenny Yourstone kom i sin studie fram till
att kvinnor och män bedömdes olika. Enligt Yourstone bedöms kvinnor som begått våldsbrott oftare än män som psykiskt sjuka av rättsväsendet. Resultatet bekräftades också av
en experimentell studie: i identiska fall bedömdes kvinnorna
oftare som psykiskt störda än männen. Ett intressant resultat
var dock att de domare som deltog i studien fungerade annorlunda, och snarare utgick från sitt eget kön än generella
uppfattningar om kvinnor och män. Kvinnliga domare visade sig nämligen oftare bedöma en kvinnlig förövare som psykiskt störd, medan manliga domare i större usträckning såg
män som psykiskt störda.

Jenny Yourstone anser själv att resultatet är problematiskt
för rättsväsendet, eftersom kvinnor och män kan komma att
behandlas olika.
– Utifrån de här resultaten skulle en man behöva uppvisa
ett värre sjukdomstillstånd för att bedömas som allvarligt
psykiskt störd. Givet samma brott så tycker man att kvinnorna är sjukare, säger hon.
Att människors bedömningar påverkas av föreställningar
om bland annat kön är i sig inget konstigt, påpekar Jenny
Yourstone. Men för rättssäkerhetens skull är det viktigt att
uppmärksamma detta.
– Det går att motverka de här sakerna, men det krävs utbildning och att medvetandegöra de här processerna, fastslår
Yourstone.

Tove Pettersson.

Svårt att studera

Att föreställningar om kön finns och påverkar oss är ingen
nyhet. Däremot är det mycket svårt att säga hur det sker i
själva rättstillämpningen. Det anser i alla fall kriminologer-

»

Snabbavveckling - nu ännu enklare
Snabbavveckling har varit det enkla sättet att avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten
på 1990-talet. Vi har förenklat tjänsten ytterligare, bland annat genom att antalet handlingar vid
överlåtelsen nu är färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert.
Kontakta oss så hjälper vi dig!

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ
040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Advokaten Nr 9 • 2011

27

Fokus Kvinnan bakom brottet
”Det finns de som menar att
kvinnor mer sällan får fängelse.”
Tove Pettersson

Misstänkta
personer 2010
Kvinnor
20 %

Män 80 %

Kvinnors brott

Stöldbrott
43 %

Stöldbrott 43 %
Hot- och våldsbrott 18 %
Trafikbrott 13 %
Narkotikabrott 12 %
Förtroendebrott 11 %
Skadegörelse 3 %

mäns brott

Hot- och
våldsbrott
26 %
Hot- och våldsbrott 26 %
Stöldbrott 23 %
Trafikbrott 23 %
Narkotikabrott 15 %
Förtroendebrott 8 %
Skadegörelsebrott 5 %
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na Tove Pettersson och Felipe Estrada, som inte anser det
bevisat att det verkligen existerar någon straffrabatt för
kvinnor.
– Det är en fråga som undersökts ganska lite empiriskt. Det
finns de som menar att kvinnor mer sällan får fängelse. Men
när jag skulle titta på om män diskrimineras i rättsväsendet
hamnade jag i att det var så få kvinnor i materialet att det inte
gick att jämföra, konstaterar Tove Pettersson.
Problemet är naturligtvis att identiska fall inte existerar
i verkligheten. Alla brott begås under sina egna omständigheter, med förmildrande och försvårande omständigheter. När antalet brott begångna av kvinnor är så få blir
det ännu svårare att hitta något att vetenskapligt jämföra
med.
Felipe Estrada anser ändå inte att det är orimligt att det kan
finns skillnader i hur män och kvinnor bedöms.
– Hypotetiskt kan man förstås tänka, givet att vi lever i ett
samhälle där vi har föreställningar om kvinnligt och manligt,
att det finns skillnader i bedömningar, säger han.
Och även om det finns en straffrabatt är det inte alldeles
självklart att den i längden är till fördel för kvinnorna, menar
Jenny Yourstone.
– Kvinnor kommer in senare i kriminalvården. När de väl
kommer in där är de ofta i ett väldigt dåligt skick. Då är frågan
om det är så lyckat egentligen, att man ser lite mellan fingrarna med kvinnors brott. Det kanske vore bra för dem att få ett
avbrott i den livssituation de befinner sig i, och de relationer
de har, säger Jenny Youstone som påpekar att många kvinnor
som begår brott lever i destruktiva relationer med kriminella
män.
Unga flickor kanske annorlunda

Kriminalstatistikens siffror till trots är forskarna rörande
eniga om att det inte pågår någon kvinnlig brottsvåg. Snarare har både kvinnor och män generellt blivit ”snällare” och
mindre våldsamma. I och med detta blir vi också allt snabbare i att fördöma – och polisanmäla – det våld som ändå förekommer.
Men Sven Granath vill ändå hålla dörren öppen för att det
kan vara en förändring på gång, bland de mycket unga kvinnor som syns i statistiken. I och med att samhället blivit allt
mer inriktat på att prestera och synas, menar han, så kan
somliga flickor ha tagit efter killarna. Och med detta är vi tillbaka vid tjejgängen, vilkas medlemmar visar prov på en delvis annan sorts brottslighet än kvinnor traditionellt ägnat sig
åt. Gängflickorna är inte lika psykosocialt belastade som äldre kvinnor som begår brott, påpekar Sven Granath. I stället
är de ”hobbybrottslingar”, ungefär som de jämnåriga pojkarna.
– De har ett aggressivt beteende under helgerna, med alkohol och ett annat sätt att umgås med kompisar. De här yngre
är mer lika killarna än de vuxna är generellt sett, sammanfattar Sven Granath. n

Advokaten

”Tjejer kan
Kvinnor behandlas mildare av rätten än män.
Det är i alla fall advokat Christer Söderbergs
erfarenhet. Han har bland andra företrätt
Sara Svensson i det omtalade Knutbymålet.

I

en situation där det väger mellan en frivårdspåföljd
och fängelse känns det som att kvinnan har en fördel
och kanske kan få chansen att få skyddstillsyn en extra
gång, säger advokat Christer Söderberg.
Advokaten Nr 9 • 2011
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få lite fördelar”
Han betonar att han inte har någon vetenskaplig grund för
påståendet, utan bara en allmän känsla.
– Det är väl politiskt inkorrekt att säga det, men jag upplever det som att tjejer kan få lite fördelar och spela på att de är
kvinnor, fortsätter han.
Christer Söderberg delar in sina klienter i två olika grupper:
– Dels de som ställer till något enstaka elände någon gång,
någon Svensson som slagits eller kört full eller så. Dels de återkommande, mer eller mindre yrkesförbrytare, som utsatts
för missbruk och liknande saker, förklarar han.
De kvinnliga klienterna brukar höra till den första grupAdvokaten Nr 9 • 2011

Barnflickan Sara
Svensson gick in
i rättssalen som
förövare, men skildrades som ett offer,
menar hennes advokat
Christer Söderberg.

pen. Men visst finns det kvinnor också bland dem som återkommer.
– Men då är det nästan uteslutande sådana som lever med
missbruksproblematik. Den kvinnliga delen av återfallsförbrytarna har en väldigt stark koppling till missbruk, enligt
min erfarenhet.
Förövare blev offer

Som försvarare företräder Christer Söderberg betydligt oftare män än kvinnor. Men då och då dyker det upp en kvinnlig klient. Som den mest kända av hans tidigare klienter, Sara
Svensson, barnflickan i det så kallade Knutbymålet 2004.

»
29

Fokus Kvinnan bakom brottet
”Om man leker med tanken att kalla henne vid något utländskt klingande mansnamn,
på en man och en kvinna i religionens namn …

Knutbymålet var unikt, anser Söderberg. Aldrig förr hade
medierna bevakat en rättsprocess så intensivt. Kombinationen av sex, våld och religion tycktes vara oemotståndlig. Och
i centrum för uppståndelsen stod Christer Söderbergs klient,
åtalad för mord, men i mångt och mycket själv beskriven som
ett offer.
Offerbilden drevs så långt att höga jurister gick ut och krävde att Saras advokat skulle driva skadeståndstalan mot anstiftaren, pastor Helge Fossmo. Som journalisterna Suzanne
Kordon och Anna Wetterqvist skriver i sin bok Gärningsmannen är en kvinna: ”Man kan säga att Sara gick in som en gärningsman och ut som ett offer”.
Christer Söderberg håller med om analysen.
– Jag tror att människans klassiska vilja att dela upp världen
i svart och vitt, ont och gott, spelade in. Det var ju tydligt att
det fanns något ont bakom detta, och följaktligen blev det lätt

att göra den unga, späda, kvinnliga gestalten till ett offer, säger Christer Söderberg.
I någon mening var Sara Svensson också ett offer, anser
Christer Söderberg. Bakom henne fanns en anstiftare som
drev på. Samtidigt kan han inte låta bli att undra om en man
behandlats på samma sätt i medierna.
– Om man leker med tanken att kalla henne vid något utländskt klingande mansnamn, och man tänker att han begått
ett mord på en man och en kvinna i religionens namn … Då
har vi plötsligt en profil som låter som en islamistisk, fundamentalistisk mördare, konstaterar Söderberg.
Sara Svensson konstaterades efter upprepade undersökningar lida av en allvarlig psykisk störning, och dömdes därför till vård i stället för fängelse. Helt riktigt, menar Christer
Söderberg, som lärde känna sin klient rätt väl under deras
många och långa samtal.

Kriminalvården

Kvinnor är mer trasiga
B

Karl-Anders
Lönnberg.
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ara sex procent av de intagna vid Sveriges fängelser
är kvinnor. Länge var dessa kvinnor en bortglömd
grupp i rättssamhället. Förutom ett fåtal kvinnoanstalter vårdades de vid samma anstalter som män, efter
samma program som män, iförda samma kläder som de intagna männen.
Men på senare år har kvinnorna i rättsväsendet börjat uppmärksammas, och det har blivit allt tydligare att de många
gånger har andra behov än sina manliga kolleger.
– Kvinnor har generellt sett en djupare problematik än
män, förklarar Karl-Anders Lönnberg, regionjurist och projektledare för Kriminalvårdens Kvinnonätverk.
Problemen gäller framför allt kvinnornas psykiska och fysiska hälsa som ofta kräver mer sjukvårdsresurser och andra
insatser än hos männen.
– Deras missbruksproblematik är ofta allvarligare, ätstörningar är vanliga och många har skuld- och skamkänslor med
låg självkänsla och negativ självbild, berättar Karl-Anders
Lönnberg.

Kvinnonätverket, eller Kriminalvårdens arbetsgrupp för
samordning av verksgemensamma frågor beträffande kvinnliga klienter som det formellt heter, skapades 2005, och består bland annat av de kriminalvårdschefer som har kvinnoanstalter i sina regioner.
Under sina sex år har Kvinnonätverket bland annat drivit
frågan om en basutbildning för personal som arbetar med
kvinnliga klienter och en särskilt anpassad säkerhetsnivå vid
kvinnoanstalterna, som inte alls haft samma problem med
bråk och rymningar som de manliga anstalterna hade för
några år sedan. Nätverket har också fungerat som referensgrupp vid Kriminalvårdens regeringsuppdrag om särskilda
insatser för kvinnor som varit utsatta för människohandel eller befunnit sig i prostitution. Nya kläder, som tagits fram i
samarbete med Beckmans designhögskola, har det också blivit för de kvinnliga intagna.
Program för att övervinna

Sedan 2006 finns det också ett särskilt program inom krimiAdvokaten Nr 9 • 2011

Foto: Jonas Malm/Kriminalvården, tom knutson

Kvinnorna utgör en liten grupp i landets fängelser. Men även om de är få
har de kvinnliga intagna ofta större problem än männen, och kan behöva
särskilda insatser. Kriminalvårdens kvinnonätverk bevakar de kvinnliga
intagnas intressen.
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och man tänker att han begått ett mord
Då har vi plötsligt en profil som låter som en islamistisk, fundamentalistisk mördare.”
Christer Söderberg

– Man får ju utgå från att en man skulle få samma bedömning. Men det jag undrar, och som gör mig lite rädd, är om en
man ens kommit till undersökning, säger Söderberg.
En ledamot av Socialstyrelsens rättsliga råd ville faktiskt gå
ännu längre i sin genusanalys. Psykiatern Göran Källberg delade inte majoritetens mening att Sara Svensson var allvarligt
psykiskt störd. Till tidningen Expressen sa han: ”En man
hade aldrig blivit kryssad i det här fallet. Jag tycker inte att hon
ska kryssas överhuvudtaget. Jag tycker inte att hon är sjuk”.
Gränserna suddas ut

Christer Söderberg tycker alltså att det finns skäl att fundera
över hur kön påverkar rättstillämpningen. Samtidigt tror han
att medvetenheten om detta har ökat i rättsväsendet. En viktig anledning är en ny typ av kvinnliga brottslingar som börjat
dyka upp i rättssalarna.

nalvården, som bara riktar sig till kvinnor: Vinn. Programmet har hämtats från Norge, och namnet står för att kvinnorna ska övervinna sina problem och vinna sina liv åter.
– Målet är att återta det egna ansvaret för liv, hälsa och framtid, sammanfattar Karl-Anders Lönnberg.
Inom Vinn får de kvinnliga intagna kartlägga sina liv och i
grupp diskutera och bearbeta sina problemområden, däribland de brott de begått. Många har också missbruk i någon
form att hantera. Den egna sexualiteten är ett annat område
som berörs.
Enligt Karl-Anders Lönnberg är erfarenheterna av programmet mycket goda.
– För många av klienterna handlar det om att för första
gången stötta andra och samtidigt själv bli uppmärksammad
för bra egenskaper. Programmet ger hopp om att förändring
är möjlig när man än påbörjar denna ibland långa process,
säger han.
Jenny Yourstone, doktor i psykologi och verksam vid Kriminalvårdens FoU-verksamhet, är också mycket positiv till
Vinn-programmet.
– Många som gått det här programmet är mycket nöjda. Och
det är ett jättejobb de gör. De jobbar i liten grupp och lär känna
varandra väl, och går igenom alla de här tunga områdena. Sedan kommer de ut väldigt peppade, berättar Yourstone.
Jenny Yourstone medverkar även hon som forskare i Kvinnonätverket. Just nu arbetar hon med en stor undersökning,
den första i sitt slag, om kvinnliga intagna på fängelserna.
Samtliga kvinnor vid samtliga anstalter har tillfrågats om de
vill delta. Alla som tackat ja har intervjuats av en utredare,
och fått svara på frågor om bland annat sin psykiska hälsa.
Därefter har de svarat på ytterligare frågor, om till exempel
aggression, socialt stöd, självförtroende, fysisk hälsa och
missbruk, i ett självskattningsformulär.
Advokaten Nr 9 • 2011

– Jag upplever att andelen unga kvinnor, 15–20 år, som
hamnar i brott har ökat. Förut hörde det till undantagen att
jag fick ta hand om en tjej som varit ute och slagits. Men det
blir allt vanligare, även med ganska fula misshandlar, säger
Söderberg, som konstaterar att det blivit mer jämlikt, fast på
ett negativt sätt.
De unga kvinnliga brottslingarna har också en hårdare attityd till rättssystemet, menar Christer Söderberg. Och det
skapar reaktioner.
– Jag tror att debatten finns, och att alla uppmärksammat
att det blivit mer kvinnor som begår brott.
– Och det är inte bara ringa misshandel, utan den kan till
och med tangera att bli grov. Det blir hotbrott över internet,
övergrepp i rättssak. Det retar domstolarna. Generellt går vi
nog mot en mer likställd rättstillämpning, sammanfattar
han. n

kvinnor
i kriminalvården
Under 2010 var
andelen män bland
dem som togs in i
fängelse 94 %, en
siffra som varit i
stort sett stabil
mellan 2001 och
2010. 6 procent av
de intagna var alltså kvinnor.
Antalet kvinnor i
kriminalvården är
cirka 300. Under
ett år är genomströmningen av
kvinnor ungefär
600.
De intagna kvinnorna samlas i sex
speciella fängelser
för kvinnor. Hinseberg utanför Örebro, Färingsö utanför Stockholm,
Sagsjön i Göteborg, Ljustadalen
norr om Sundsvall,
Ringsjön utanför
Ystad samt anstalten Ystad.

Ett särskilt program i kriminalvården ska hjälpa kvinnorna
tillbaka till samhället.
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”Målet är också att man ska få bättre verktyg för att dimensionera olika platser
och kunna lyfta frågorna om vilka speciella behov den här gruppen har.”
Jenny Yourstone

Jenny Yourstone.

– Hittills har det varit högt deltagande, vi ligger runt 80 provisst antal platser för vård. Men de är alltid fulla och det är kö
cent, vilket är väldigt bra för den här typen av population,
till dem. Då kanske man måste dimensionera om, men det
säger Jenny Yourstone.
kan man inte göra om vi inte vet hur det ser ut, förklarar
Hon upplever att kvinnorna
Yourstone.
uppskattar att vara med, att bli
Nya grupper, nya behov
lyssnade på och att få chans att reMed ett förändrat samhällsklimat
flektera över sina problem.
och kanske en ny grupp unga kriSyftet med undersökningen är
minella kvinnor har Kriminalvåratt öka kunskapen om kvinnliga
den på senare år också fått ta
intagnas särskilda behov. Och det
emot nya grupper av kvinnliga infinns en del kunskapsluckor att
tagna. Det är unga kvinnor utan
fylla på området. Inför projektet
den klassiska missbruksprobleundersökte Jenny Yourstone vilmatiken, dömda för ringa våldska tidigare studier som gjorts av
brott.
kvinnor i kriminalvården i Sveri– Det är en grupp vi ska försöka
ge. Bara fyra stycken, blev resultitta på i det här projektet. Vi är intatet.
tresserade av aggressivitet och
Förhoppningsvis ska under- Tidigare fick kvinnliga interner gå i likadana kläder
våldsamhet hos dem jämfört med
sökningen också lämna spår i som män i fängelserna. Men sedan några år finns en
särskild kvinnokollektion inom kriminalvården.
dem som begått grövre våldsden praktiska verksamheten i
brott, och vad som eventuellt skilkriminalvården, påpekar Jenny
jer dem åt, säger Jenny Yourstone, och fortsätter:
Yourstone.
– Man kan ju fundera på vad de kvinnorna har för speciella
– Målet är också att man ska få bättre verktyg för att dimenbehov. De kanske behöver program för att hantera aggres
sionera olika platser och kunna lyfta frågorna om vilka specision till exempel. n
ella behov den här gruppen har. Det finns ju till exempel ett
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”Förutom att lagbestämmelser kan vara svårtolkade
och stå i komplicerade inbördes förhållanden,
besväras förmögenhetsrätten av lagstiftningens
gleshet. Här är det nödvändigt att ha kunskap
om principer och rättspraxis för att träffa rätt.”
Jori Munukka, Karnovförfattare Allmän förmögenhetsrätt
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Vem skall svara för
av narkotika
En aktuell dom i Högsta domstolen gör att farligheten hos enskild narkotika
skall anses vara en bevisfråga, inte en prejudikatsfråga. Det skapar ett osäkert läge, då frågan
saknar administrativt, akademiskt och forensiskt hemvist. Det skriver Jonas Hartelius.

S
Jonas Hartelius.

edan den 1 januari 2006 har fler
än 40 enskilda substanser klassats som narkotika. Hur dessa
nya narkotika skall bedömas i farlighetshänseende (enligt narkotikastrafflagen) kommer förr eller senare att bli
en fråga för domstolarna. Frågan har
nyligen fått särskilt uppmärksamhet
genom Högsta domstolens avgörande i
målet B 5412-10.

Fråga utan naturligt hemvist

Författarpresentation
Fil. kand. Jonas
Hartelius är
vetenskaplig
rådgivare
till Svenska
Carnegie Institutet. Han har
medverkat i
RättsPM 2009:1
och har varit
sakkunnig i ett
stort antal narkotikamål, bl.a.
i ovan nämnda
HD-mål.
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Farlighetsbedömningar har inget naturligt hemvist, vare sig akademiskt
inom forskningsinstitutioner, forensiskt hos sakkunniga eller administrativt hos myndigheter. Kriterier för farlighet har hittills visat sig omfatta så
skilda aspekter som akut giftighet, risk
för psykiska störningar eller potential
för att underlätta våldsaktiviteter. Idag
är ett dussin kriterier kända.
Frågan handlar ytterst om preciseringar och exemplifieringar av rekvisitet ”farlighet” hos en specifik typ av
narkotika (alltså medlets inneboende
egenskaper att framkalla farlighet i olika avseenden) samt av de underrekvisit som efterhand har utdifferentierats
av domstolar eller kan tänkas bli utdifferentierade i framtiden. Någon straffrättslig djuplodning av området har
veterligen aldrig gjorts, i vart fall inte
med känd inverkan på praxisutvecklingen. Försäkringsjuridiken skulle
kunna erbjuda hemvist åt frågan, då
den studerar risker. Försäkringsjuristerna har emellertid valt att helt undanta händelser som har samband

med självförvållat narkotikarus från
försäkringsskydd.
Bland medicinska discipliner har
farmakologi, toxikologi, akutmedicin
med anestesiologi samt psykiatri-rättspsykiatri varit inblandade i svensk farlighetsdiskurs. Insatserna har emellertid styrts mer av enskilda forskares
intresse än av forskningsprogram. Om
sakkunniga hämtas främst från kroppsmedicinska specialiteter får farlighetsbedömningarna inledningsvis en slagsida åt akuta förgiftningar. Psykiatrin
och rättspsykiatrin behöver i allmänhet längre observationstider för att
samla empiriskt material, eftersom visandetiderna för psykiska störningar
vid narkotikamissbruk kan vara utdragna. Polisforskningen och kriminologin, som båda skulle kunna belysa
hur nya narkotika kan vara pådrivande
för brott och risker, har endast lämnat
enstaka bidrag. Biokemister har sällan
haft något att tillföra, eftersom deras
primära aspekt är substansernas allmänna kemiska egenskaper (syntesvägar, former m.m.) och inte substansernas inverkan på människokroppen.
Administrativt sett har frågan inte
heller något väldefinierat hemvist. Läkemedelsverket (LV) och Statens folkhälsoinstitut (FHI) har ålagts att bevaka
utvecklingen av nya droger och föreslå
regeringen att enskilda substanser
klassas som narkotika. Båda myndigheterna har dock under hand meddelat att deras klassningsdokument ej är
avsedda att användas i narkotikamål.
Det administrativa ansvaret för far-

lighetsbedömningar behandlades kort
i prop. 2010/11:4 (sid. 96). Där noterades: ”Att utreda farligheten hos nya
substanser måste anses vara en av Statens folkhälsoinstituts viktigaste uppgifter i klassificeringssammanhang.”
Motsvarande torde gälla för Läkemedelsverket för de substanser (främst
aktuella läkemedel) som verket föreslår till klassning som narkotika. Det är
dock inte avgjort ifall utredningsansvaret anses omfatta en skyldighet att gå
domstolar och myndigheter till handa
med sakkunnigunderlag i narkotikamål m.m. Ett klargörande kommer troligen först om en domstol med stöd av
citerat ställe begär att FHI eller LV skall
avge ett detaljerat sakkunnigutlåtande
över nyligen klassad narkotika.
Ur en statsrättslig synpunkt torde
det framstå som udda att rättsväsendet
i dessa frågor, till skillnad från vad som
är fallet med exempelvis kriminalteknisk eller rättsmedicinsk sakkunskap,
saknar intern försörjning. Efter hand
har därför en privat forskningsstiftelse,
Svenska Carnegie Institutet, under
lång tid kommit att svara för en mycket
stor del av sakkunnigförsörjningen i
narkotikamål.
Kunskapsförsörjning

Flera påtagliga hinder finns för kunskapsbildningen vid farlighetsbedömningar av nya narkotika, särskilt under
den första tiden sådana missbrukas.
Detta återspeglas i FHI:s klassningsdokument, som i en del fall endast innehåller en kort beskrivning av substanAdvokaten Nr 9 • 2011
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farlighetsbedömningar
i fortsättningen?
sens kemiska egenskaper samt någon
enstaka anteckning om att det förekommer missbruk av medlet. Humanexperiment är i praktiken förbjudna,
då en välgrundad misstanke om att ett
medel kan vara beroendeframkallande
skapar hinder enligt gällande etiska
regler. Sekretessen kring enskilda fall
av förgiftning, förvirring, våldsamhet
m.m. i samband med missbruk skapar
svårigheter för uppföljning mellan olika instanser av exempelvis en individ
som blivit föremål för polisingripande
och transporterad till sjukhus. Sekretessen försvårar även sammanställandet av fallserier från vårdinstitutioner. I
praktiken uppstår också betydande
forensiska och polisiära problem att i
efterhand fastställa vilken drog som en
missbrukare verkligen konsumerat.
Allt sådant bidrar till en underrapportering av risker m.m. för nya preparat. Forskare blir inledningsvis – och
för vissa droger under lång tid – hänvisade till wikipedia-artiklar, autoreferat
(”tripprapporter”) på internet, andra
berättelser från drogmiljön, leverantörsuppgifter, polisrapporter m.m.
Försöken att skapa en samlad bedömning kan under lång tid närmast likna
ett pusselläggande med bitar ur udda
källor. Situationen kan vara frustrerande både för sakkunniga och parter i ett
narkotikamål. För att markera variationen i kvalitet på dokumentationen
över en ny substans kan man göra som
i Åklagarmyndighetens RättsPM
2009:1 (senast uppdaterat juli 2010).
Där skattas kvalitén enligt en skala K1
(lägst) – K3 (högst). Ett lågt betyg åt den
tillgängliga dokumentationen kan ge
en signal till domstolar att deras inledande bedömningar kan komma att
behöva aktualiseras när dokumentationen blir fylligare.
Högsta domstolen har också i ovan
nämnda avgörande markerat att det är
en bevisfråga – inte en prejudikatsfråga
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– att avgöra farligheten hos nya narkotika. Det anses vara åklagarsidans sak
att förete ny bevisning som kan föranleda ny bedömning av farligheten hos
ett enskilt preparat. Den fria bevisprövningen torde medge att även försvaret
kan framlägga sin egen bevisning eller
kalla in egna sakkunniga.
Om HD:s avgörande leder till en kaleidoskopisk situation vid farlighetsbedömning av narkotika kan det skapa
problem med förutsägbarheten och
därmed äventyra rättssäkerheten.
Praxis kan komma att spreta. Med hänsyn till det stora antalet nyklassade
narkotika och det stora antal substanser under utredning torde efterfrågan
på sakkunnigmedverkan bli betydande
under överskådlig tid.
För att öka förutsägbarheten kan
man överväga flera åtgärder (jfr Hartelius & Knudsen, 2011):
1. Författningsreglering av frågans
administrativa hemvist, exempelvis
genom att FHI och LV åläggs att i samband med förslag om klassning av nya
substanser som narkotika göra en första bedömning av farligheten och en
rekommendation om närmast till
hands liggande jämförelser med mer
kända narkotika, där det finns en tydlig praxis i farlighetshänseende.
2. Inrättande av ett vetenskapligt råd
hos exempelvis FHI för bevakning av
frågan. Rådets medlemmar bör vara
väl förtrogna med aktuella juridiska
och forensiska frågeställningar och
även beredda att med kort varsel medverka som sakkunniga i narkotikamål.
Advokaternas roll

Man torde lätt kunna finna exempel på
att allt fler advokater under de senaste
åren på egen hand sökt efter dokumentation om nya substanser. Den ökade
tillgängligheten av information via internet kan vara en viktig orsak till detta. Sannolikt kommer advokaternas

roll som självständiga kunskapsinhämtare att bli mer livaktig och betydelsefull i framtiden.
Det torde vara naturligt att advokater som regelbundet har tunga narkotikamål under sökandet efter kunskap
om nya narkotika formar nätverk för
att utbyta domar, erfarenheter och underrättelser. Det torde också te sig rimligt att advokater i sådana nätverk – eller möjligen någon arbetsgrupp inom
Advokatsamfundet – sammanställer
checklistor eller liknande underlag för
granskning av utlåtanden, förhör med
sakkunniga m.m. Sådana insatser i avsikt att vässa den juridiska diskursen
kan få stor betydelse för att skärpa kvalitetskontrollen av de forensiska underlagen för farlighetsbedömningar. Att så
sker är en viktig rättssäkerhetsfråga.
För myndigheternas och forskningsinstitutionernas återkoppling torde det
vara angeläget att deras sakkunniga
hörs på plats i rättssalen, så att de kan
få en tydligare uppfattning av vilka aspekter som är avgörande för diskursen
i narkotikamål. Komplexiteten i frågeställningarna torde i en del fall motivera anlitande av sakkunnigt biträde för
att sköta utfrågningen, bl.a. för att penetrera frågeställningarna på djupet
och få tillräcklig skärpa i utfrågningen.
Om man får tillåta sig en kommentar
efter HD:s ovan nämnda avgörande är
det att avgörandet skapat helt nya förutsättningar för en vidgad juridisk, forensisk och vetenskaplig diskurs om
farligheten hos nya narkotika. I det
sammanhanget torde advokater komma att tvingas ta ett mer aktivt ansvar
för att i rättssäkerhetens intresse åstadkomma en allsidigare belysning av ett
komplex som ännu inte fått något stadigvarande hemvist i administrativt
eller forensiskt hänseende. n
Jonas Hartelius
Fil. kand.

Refe
renser
Hartelius,
Jonas; Knudsen, Kai (2011):
Hur skall
farligheten hos
nya narkotika bedömas?
Bättre sakkunnigförsörjning
behövs i domstolar. Läkartidningen, vol.
108, nr 35, sid.
1632–1633.
l Högsta
domstolens
dom B 5412-10,
avkunnad 16
juni 2011.
l Regeringens
proposition
2010/11:4 En
effektivare
narkotika- och
dopningslagstiftning m.m.
l Åklagarmyndigheten
Utvecklingscentrum Stockholm: RättsPM
2009:1, 5:e
upplagan juli
2010, stencil.
l

Läs mer i denna
debattfråga på
nästa sida där
advokat Thomas
Olsson ger sin
syn på saken.
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Debatt

HD:s farlighetsbedömning
borde leda till eftertanke
Advokat Thomas Olsson ger här sin syn på Högsta domstolens avgöranden av farlighetsbedömning av mefedron. ”Även om Högsta domstolens farlighetsbedömning är begränsad till att gälla mefedron borde domen ändå leda till eftertanke hos flera av rättsväsendets aktörer”, skriver Olsson.

I
Thomas Olsson.

Högsta domstolens dom 2011-06-16 i
mål nr B 5412-10 prövades frågan
om när ett narkotikabrott enligt 1 §
narkotikastrafflagen skall anses utgöra
ett grovt brott enligt 3 §. Målet gällde
hanteringen av mefedron. I all korthet
kan sägas att Högsta domstolen vänder
sig mot en slentrianmässig tillämpning
av art och mängd. Istället understryks
vikten av att samtliga rekvisit som avses i 3 § prövas ingående och sammanvägs på det sätt som lagen avsett.
Ett av de brottsinterna rekvisiten i
3 § är farligheten hos den narkotikaklassade substansen. I den delen konstaterar Högsta domstolen att kriterierna för och betydelsen av ett
preparats farlighet i straffrättsligt hänseende är rättsfrågor men att i vad mån
ny information om preparatet ger anledning till en ändrad rättstillämpning
typiskt sett är en bevisfråga och därigenom lämpar sig mindre väl för rättsbildning genom prejudikat.
Nu är det lite svårt att förstå vad fil.

kand. Jonas Hartelius menar när han
säger att Högsta domstolen förvandlat
frågan om farlighet från en prejudikatfråga till en bevisfråga.
Bakgrunden till Högsta domstolens
dom var en oacceptabel diskrepans i
rättspraxis avseende just farlighetsbedömningen av mefedron (och det närliggande preparatet metedron). En del
domstolar menade att mefedron var
att likställa med amfetamin, medan
andra ansåg att mefedron var minst
lika farligt som kokain och heroin.
36

Skillnaderna i domstolarnas bedömningar var framförallt avhängigt av hur
de värderade Jonas Hartelius utlåtanden. Utifrån det bedömningssystem
som Jonas Hartelius själv utvecklat,
och som han i nära samarbete med
Åklagarmyndigheten redovisat i
RättsPM 2009:1, bedömdes mefedron
som minst lika farligt som kokain och
heroin. Till grund för sin bedömning
hänvisade Jonas Hartelius, i princip,
endast till uppgifter som lämnats anonymt på internet, så kallade autoreferat.
Samtidigt dök det upp allt flera internationella studier som visade på att
Jonas Hartelius bedömningar kunde
starkt ifrågasättas. Som exempel kan
nämnas den gemensamma rapporten
från EU-organen Europol och EMCDDA rörande mefedron från 2009 och
en artikel av David Nutt m.fl., Drug
harms in UK: a multicriteria decision
analysis, i The Lancet 2010. I båda
dessa studier ansågs mefedron vara att
likställa med amfetamin.
Trots att dessa studier blev kända
och förebringades i rättegångar rörande mefedron fortsatte flera domstolar
att luta sig mot Jonas Hartelius utlåtanden. De frågetecken som uppstod
kring hans bedömningar ignorerades
och de utländska studierna förbegicks,
normalt sett, med tystnad i domskälen.
Som exempel kan nämnas Svea hovrätts dom 2010-07-16 i mål nr B 4592-10
där i princip samma utredning som
senare prövades av Högsta domstolen

förebringades som motbevisning mot
Jonas Hartelius bedömning av mefedronets farlighet. Utredningen berördes inte med ett enda ord i domskälen.
Istället valde hovrätten att höja straffet
för hanteringen av 500 gram mefedron från 8 år till 9 år med hänvisning
till just Jonas Hartelius utredning.
Hade hovrätten valt att tillämpa de
riktlinjer för bedömningen som Högsta
domstolen redovisade ett år senare
skulle straffet blivit runt 3 års fängelse.
Även om Högsta domstolens farlighetsbedömning är begränsad till att
gälla mefedron borde domen ändå
leda till eftertanke hos flera av rättsväsendets aktörer. Det problematiska
med Jonas Hartelius dominerande
ställning som sakkunnig hade berörts
tidigare, men trots alltmer omfattande
utredningar som reste allvarliga frågetecken kring hans bedömningar valde
flera domstolar att upprätthålla hans
auktoritet. I detta avseende är Högsta
domstolens budskap klart: beviskravet
skall tillämpas även i dessa fall.
För att slutligen återknyta till Jonas
Hartelius uppfattning om att Högsta
domstolen gjort farlighetsbedömningarna till en sakfråga istället för en rättsfråga skulle det, lite elakt, kunna sägas
att det är riktigt i så måtto att hans ord
inte längre kan anses som lag i svenska
domstolar. För egen del tycker jag det
är en positiv utveckling. n

Thomas Olsson
Advokat
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Debatt

Hitta den
du söker

Annonsera i
Svenska Dagbladet
För att rekrytera rätt kandidater och hitta nya klienter
behöver du kommunicera med rätt personer. Med
Svenska Dagbladet når du chefer, beslutsfattare och
specialister och nu har Advokatsamfundet skrivit ett
avtal med Svenska Dagbladet med syftet att hjälpa dig
att effektivisera i rekryteringsprocessen.
Läs allt om avtalet och hur du hittar den du söker på:
http://advokatsamfundet.se/ och som inloggad på RAMavtal.
Eller kontakta SvD:s kundansvariga: Jim Berg 070-595 27 87 (B2B)
eller Emil Lindkvist 076-772 65 60 (Plats)
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Debatt

EBM tillbakavisar kritik
Ledare Generalsekrete
raren

Med anledning av ledaren i Advokaten nr 8 har Eva Håkansson Fröjelin,
generaldirektör Ekobrottsmyndigheten, skrivit ett genmäle. Enligt
Fröjelin var syftet med husrannsakan på den aktuella advokatbyrån att
klargöra hur en anställd på advokatfirman kan få insiderinformation om
pågående projekt på sin arbetsplats, trots att han själv inte deltar i arbetet.

ANNE
RAMBERG

EBM och andra på fisketur
Från Carl larssons

idylliska

miljöer och soliga
landskap erinrar jag mig
min barndoms fiskafängen.
Det
var en familjehögtid när
kräftfiskpremiären skulle
gå av
stapeln. Det var om inte
högtid så i vart fall lustfyllt,
varje
morgon när vi i ur och
skur nyfiket gav oss ut
i den gamla
ekan för att se vad vi skulle
finna i näten. Ibland blev
det
storfångst och lyckan var
fullständig. Ibland var
det tomt
och besvikelsen stor.

åklagare har en

objektivitetsplikt.

Det framgår inte
av materialet om denna
insikt hemsökt åklagaren
i detta fall.
Man undrar också nyfiket
vad åklagaren grundar
dessa sina
påståenden på. I promemorian
antyds vidare något som
ser
ut som en illa dold förhoppning
om att finna också andra
brott än dem som husrannsakan
ska avse.
Till saken hör att EBM fick
tillstånd att under fem
timmar
företa husrannsakan för
att utröna om avdelningen
för M&A
är belägen på ett eller flera
våningsplan! Om de som
arbetar
på avdelningen kan röra
sig fritt på det eller de våningsplan
som avdelningen är belägen
på. Om anställda som arbetar
på
andra avdelningar kan
röra sig fritt på avdelningen.
Om dörrar till avdelningen är låsta
eller om det finns någon
form av
inloggningskontroll vid
inpassering till avdelningen.
Om det
finns anställda som sitter
på avdelningen men som
tillhör andra avdelningar. Är avdelningen
kameraövervakad under
arbetstid, helger eller inte
alls? Vidare skulle husrannsakan
svara på frågan om något
av svaren på ovanstående
frågor
ändrades om det var fråga
om kvällstid eller helg.
Av domstolsbesluten framgår
att inga handlingar fick
tas i
beslag och dokumentation
inte heller fick ske av innehållet
i
det material som kunde
påträffas. Mot denna bakgrund
är
det förvånande att EBM
vid sitt besök på morgonen
inte medförde de skriftliga besluten,
utan att företrädare för
advokatfirman efter förfrågan fick
beslutet uppläst per telefon.
Det är
likaså uppseendeväckande
att detta föregicks av hot
om att
EBM skulle bryta sig in
på advokatfirman för det
fall EBM inte
släpptes in.
Den analys som EBM och
domstolarna gjort om
behovet,
effektiviteten och proportionaliteten
i åtgärden framstår inte
som alldeles glasklar. Det
ingrepp som husrannsakan
på advokatbyrån i detta fall innebär
står enligt min mening
inte i
rimlig proportion till värdet
av den information som
skulle inhämtas.
Jag skrev om detta på min
blogg för en tid sedan och
påstod då att den önskade
informationen med fördel
och mycket enklare hade kunnat
erhållas genom att EBM
kontaktade
advokatbyrån och efterfrågade
de aktuella uppgifterna.
Vad
jag då inte visste var att
EBM redan i somras gjort
just detta
och därtill mottagits av
advokatfirman som enligt
uppgift svarat på huvudsakligen samma
frågor. Denna omständighet
val-

Jag kan inte låta bli att undra
om de numera allt vanligare
”fiskeexpeditioner” som
poliser, åklagare och taxeringsrevisorer ger sig ut på omgärdas
av förhoppningar liknande
dem
som jag kände inför att
ta upp näten på sommarmorgonen.
Hur ser förväntningarna
inför en tredjemansrevision
på SEbanken eller en husrannsakan
på ett advokatkontor ut?
Kanske är besvikelsen ännu
större om ingen fisk fastnar
i nätet.
Vad vet jag.
som

bekant gjorde Ekobrottsmyndigheten
(EBM) nyligen
husrannsakan på en stor
och välkänd advokatbyrå
i Stockholm. Man gjorde det efter
att ha erhållit beslut av
två domstolar. En åklagarmiss i
Solna tingsrätt ledde till
att jourdomstolen i Stockholms
tingsrätt också den fick
pröva frågan.
EBM hade alltså två domstolsbeslut
inför denna rätt ovanliga
och ingripande åtgärd.
Den avsåg att utröna omständigheter
av betydelse för utredningen
av en biträdande jurists
grova
insiderbrott. Till framställan
var fogad en promemoria.
Vad
innehöll då den? Jag nöjer
mig med några citat:
”Arbetshypotesen är att
det inte finns utarbetade
rutiner, eftersom arbetsgivaren förlitar
sig på att de anställda lyder
under
advokatsekretessen, eller
att arbetsgivaren inte ser
bristfälliga
rutiner som ett problem.”
(AA) ”är en av de största
advokatbyråerna i Norden
och kan
inte förväntas medge några
som helst brister i hanteringen
avseende klientsekretessen.
Det kan vidare förväntas
att den uppmärksamhet som fallet
kan ge upphov till, leder
till en uppryckning av rutiner och policy
på Advokatfirman, så att
förhållandena ändras och
senare inte kan fastställas,
dvs hur
det förhöll sig under den
tid den misstänkta handeln
utförts av
NN.”
”Vi antar att husrannsakan
kommer att dokumentera
omfattande brister i hanteringen
av klientinformation.”

4
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de åklagaren att inte redovisa
i den promemoria som
låg till
grund för de båda domstolarnas
beslut. Det framgår inte
heller av protokollen om denna
rätt väsentliga upplysning
lämnats på annat sätt.

Alldeles oavsett åklagarens
utelämnande av denna
information förelåg knappast
någon risk för att skadliga
åtgärder
skulle kunna vidtas från
advokatbyråns sida eller
att uppgifterna skulle förvanskas.
En annan fråga är om de
efterfrågade
uppgifterna överhuvudtaget
är relevanta för utredningen
huruvida den misstänkte
biträdande juristen gjort
sig skyldig till
grovt insiderbrott eller
inte. Han häktades, men
är nu släppt.
Åtal är inte väckt.
För det är väl inte så att
EBM är ute på fisketur
i största allmänhet för att få annan
information? Innehållet
i promemorian antyder dessvärre
det. Det känns också mycket
olustigt
att EBM kallar advokater
till polisförhör och kontaktar
advokatbyråns klienter för att
förmå dem att efterge advokaternas
tystnadsplikt.

gare prövat frågan om
advokaters tystnadsplikt
i samband
med taxeringsrevision
och beslag. Där har fastslagits
principerna för advokaters tystnadsplikt
när det fiskala informationsintresset gör sig gällande.
Advokatsamfundet uppställer
stränga krav på advokaters
skyldighet att värna tystnadsplikten.
Strängare än lagstiftaren. Därtill finns regler
om diskretionsplikt. Reglerna
förbjuder vidare advokat och
hos denne anställd att
snoka i kollegers akter och ärenden
som de inte har med att
göra.
Härutöver finns regler
när det gäller advokaters
kontorsorganisation och bokföring.
Till detta kommer omfattande
och
detaljerade föreskrifter
för hur advokatbyråerna
till bestämmelserna i penningtvättslagstiftning ska leva upp
en. En proaktiv tillsyn utövas, även
om vi inte tillämpar principen
om
”dawn raids”. I den utredning
som Advokatsamfundet
företog förra året hade de stora
byråerna en föredömlig
ordning
på sina system och rutiner.
Det var inte förvånande,
men väl
mycket glädjande.

Åklagarens beteende i
detta mål förvånar inte.
Samme
åklagare har tidigare utmärkt
sig. I ett yttrande över vissa
mycket respekterade försvarsadvokaters
arvodesyrkanden
utpekades dessa indirekt
som bedragare. Måttfullhet
synes
inte vara en dygd hos alla
på EBM.
EBM har under senare
år under stor mediebevakning
gjort
husrannsakan på advokatbyråer
vid i vart fall tre tillfällen.
I
det ena fallet gick ärendet
ända upp till Högsta domstolen,
som hävde beslutet. Något
åtal mot den aktuelle advokaten
har ännu inte väckts. När
det gäller det andra fallet
har advokaten ifråga frikänts från
misstankar om brott. Huruvida
den
nu tidigare biträdande
juristen är skyldig till insiderbrott
har
jag givetvis ingen uppfattning
om. Det är från principiell
utgångspunkt också fullständigt
Advokatbyråer är inte
investmentbanker vilket
ointressant.
EBM synes
Fisketurer passar mycket
tro. Advokaters etiska regler
dåligt på advokatbyråer.
tillåter inte en verksamhet
Det är
lätt att gå på grund. Grundet
som
den investmentbankerna
utgörs av den lagstiftning
bedriver. Investmentbankerna
som
omgärdar advokatsekretessen.
saknar advokaters oberoende.
Den är inte tillkommen
Lojalitetsplikten mot kunder
som
ett skydd för advokaterna.
har
på goda grunder ifrågasatts
Det är klientens intresse
eftersom investmentbanker
som ska
skyddas. Detta ligger i rättssamhällets
av
princip sitter på flera stolar
samtidigt. Den bristande
intresse. Det är därför
konfimycket glädjande att Högsta
dentialiteten har också
starkt ifrågasatts. Intressekonflikterna
förvaltningsdomstolen
med utgångspunkt i frågan om
har varit uppenbara. Man
advokaters tystnadsplikt
har istället på konstlad
har medgiväg försökt
vit prövningstillstånd i
skapa artificiella och verkningslösa
frågan om tredjemansrevision
skydd för dessa principer.
på SEbanken. Med förbigående
Advokatsamfundet förbjuder
av såväl advokatsekretessen
advokater att ge upp sitt
som
banksekretessen, krävde
oberoende, åsidosätter lojaliteten
och erhöll Skatteverket
eller brister i sin tystnadsplikt.
av två instanser rätt att få tillgång
Därför har vi uppställt
till information om advokaters
tydliga regler om skydd
mot intresseklientmedelskonton. Detta
konflikter.
Dessa
principer är tillkomna
trots att det inte förelåg
i syfte att garantera
någon misstanke om brott. Här är
oberoendet, lojaliteten
det fråga om en
och konfidentialiteten.
Därför tillåter
annat. Högsta förvaltningsdomstolens ren fisketur och inget
vi inte heller så kallade
”Chinese walls” som ett
avgörande emotses
sätt att bli av
med stort intresse.
med intressekonflikten.
Det hjälper inte med stängda
dörrar
Klienters rätt att kunna
eller kameror. De saknar
förlita sig på det förtroliga
betydelse. Det vet de stora
samtalet
advokatär en självklarhet i en demokratisk
byråerna och det borde
också EBM känna till.
rättsstat. Lagstiftaren har
handlat därefter och genom
Möjligen identifierar sig
regler i bland annat rättegångsde förväntansfulla fångstmännen
balken givit skydd för detta.
antagligen mer med Tors
Genombrott medges endast
fiskafänge, som det avbildats
när
på Aldet är fråga om brott som
tunastenen än med den
stadgar lägst två års fängelse.
Carl Larssonska idyllen.
Det
kan aldrig brytas när det
är fråga om ett försvararuppdrag.
Dessa regler om frågeförbud
begränsar inte bara vittnesplikten utan omfattar också
exempelvis beslagsreglerna.
Till och
med om också advokaten
själv skulle vara misstänkt
för delaktighet i sin klients brott
föreligger hinder mot att
göra beslag på advokatbyrån. Detta
har Högsta domstolen
slagit fast i
en mycket läsvärd dom
från 2010 (NJA
sta domstolen som Regeringsrätten 2010 s. 122). Såväl Höghar vid flera tillfällen tidiAnne Ramberg

”För det är väl inte så att EBM
är ute på fisketur i största
allmänhet för att få annan
information? Innehållet
i promemorian antyder
dessvärre det. Det känns
också mycket olustigt att
EBM kallar advokater till
polisförhör och kontaktar
advokatbyråns klienter för
att förmå dem att efterge
advokaternas tystnadsplikt.”

anne.ramberg@advokat
samfundet.se
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I
Eva Håkansson
Fröjelin.
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senaste numret av tidningen Advokaten ägnar generalsekreteraren sin
ledare åt frågan om tvångsåtgärder
mot advokater. Kärnan i resonemanget
handlar om att Ekobrottsmyndigheten
den 26 september genomförde en husrannsakan i Advokatfirman Vinges lokaler. I texten varvas en mängd uppgifter, synpunkter och påståenden. För
klarhets vinnande vill jag därför kortfattat redogöra för omständigheterna i
det aktuella fallet.
Åklagaren i det aktuella ärendet bedömde att det förelåg behov av att genomföra en husrannsakan med anledning av misstanke om att en anställd
vid advokatfirman gjort sig skyldig till
grova insiderbrott. Syftet med husrannsakan var att klargöra hur en anställd på advokatfirman kan få insiderinformation om pågående projekt på
sin arbetsplats, trots att han själv inte
deltar i arbetet. Det var därför viktigt
att fastställa hur aktuell avdelning på
advokatfirman faktiskt hanterar insiderinformation i pågående projekt och
vilka möjligheter en anställd som inte
var behörig hade att ta del av sådan information. Vid husrannsakan skulle
man bland annat dokumentera om
rummen var låsta, vilket material som i

förekommande fall fanns på skrivborden, i papperskorgar och i olåsta arkivskåp. Innehållet i materialet skulle inte
dokumenteras utan enbart projektnamn avseende pågående projekt.
Dessa handlingar skulle enligt åklagarens hypotes rimligen endast finnas
hos de medarbetare som arbetar med
projekten enligt advokatfirmans loggböcker och därmed inte vara tillgängliga för andra anställda.
Bland annat med hänsyn till de känsliga frågor som en husrannsakan på en
advokatbyrå aktualiserar begärde åklagaren att domstolen skulle pröva frågan om husrannsakan på den aktuella
advokatfirman. Den 23 september beslutade Solna tingsrätt att bifalla åklagarens framställan om att vidta husrannsakan på Advokatfirman Vinge,
utan att pröva viss del av framställan.
Den 25 september beslutade Stockholms tingsrätt, med tillägg till Solna
tingsrätts beslut, att även bifalla resterande del i åklagarens framställan. Av
besluten framgår att inga handlingar
fick tas i beslag och att fotografering
inte fick ske.
I sina beslut har domstolarna gjort
bedömningen att det särskilda krav för
husrannsakan som uppställs i 28 kap.

1 § andra stycket RB var uppfyllda.
Domstolen bedömde således att det
fanns ”synnerlig anledning att annan
utredning om brotten kunde vinnas
vid en husrannsakan”. Domstolarna
har vidare gjort bedömningen att en
husrannsakan på advokatfirman i enlighet med åklagarens yrkande inte
åsidosatte proportionalitetsprincipen
(28 kap. 3a § RB).
Generalsekreteraren använder sin
fria rätt att tycka till om och tolka omvärlden utifrån det uppdrag hon axlar.
Det är dock med förvåning jag noterar
att hon väljer att misstänkliggöra en
enskild åklagare istället för att rikta kritiken gentemot de företrädare som fattat aktuellt domstolsbeslut. För Ekobrottsmyndighetens del kan jag
försäkra att våra medarbetare med
samma yrkesskicklighet som tidigare
fortsätter det samhällsviktiga uppdraget att inhämta underrättelser, utreda
brott och väcka åtal inom ramen för
gällande lagstiftning. I det arbetet är
ingen person eller yrkesgrupp undantagen. n
Eva Håkansson Fröjelin
Generaldirektör
Ekobrottsmyndigheten
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Vinjett

För dig som är medlem i Advokatsamfundet:

Nya Mercedes-Benz
till specialpris!
Bilar finns för omgående leverans
C 180 Business kombi
6 vxl manuell

266.911 kr

Pris fr.
Ordinarie pris: 299.900 kr.

Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet.
Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
Alltid med C-Klass Kombi Business, den sportiga designversionen Avantgarde med: Aluminiumpaneler
• belysningspaket • fönsterkantslister i polerad aluminium • multifunktionsratt i läder • 4,5" display i
kombiinstrument inkl. växelspak/-väljare i läder • kylargrill med integrerad Mercedes-Benz stjärna •
lättmetallfälgar 17" i 5-dubbelekerdesign (C 220 CDI har 16" fälgar)• stötfångare och sidoskyddslister
med kromdekor • klädsel tyg Liverpool/Artico konstläder • Audio 20 med cd-spelare, 5" färgskärm •
Bluetooth handsfree • adaptivt chassi inkl. selektivt stötdämpningssystem • farthållare • regnsensor
• färddator • klimatanläggning (2-zoners) och mycket mer.

GLK 220 CDI 4-Matic (fyrhjulsdrift)
Business 7-stegs Automat

361.251 kr

Pris fr.
Ordinarie pris: 405.900 kr.

Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet.
Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
Alltid med GLK Business, interiört och exteriört sportpaket med: Aluminiumpaneler • interiört
belysningpaket • komfortmultifunktionsratt i läder • klädsel tyg Seattle/Artico konstläder •
silverfärgade kombiinstrument • sportpedalsställ i borstad rostfritt stål • växelspak/-väljare i
läder med krom • bakkjol med kromlister • kylargrill med tre lameller • lättmetallfälgar 19" i
10-ekerdesign • sidokjolar lackerade i bilens färg • sidoskyddslister i krom • sportchassi med
20 mm lägre markfrigång • Audio 20 med cd-spelare med 5" färgskärm • Bluetooth handsfree •
adaptivt chassi med selektivt stötdämpningssystem • farthållare • regnsensor. Och mycket mer

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass Kombi fr. 4,7 l/100 km, CO2 fr. 124 g/km - GLK 220 CDI fr. 6,1 l/100km, CO2 fr. 158 g/km.
Miljöklass EU5.Gäller ej bilar registrerade för yrkestrafik. Reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Kottbygatan 4. Telefon 08-477 22 00
Månd-fred
Advokaten
Nr 9 • 9-18,
2011 lörd-sön 11-15
www.mercedes-benz-stockholm.se

Smista Allé 42, Kungens Kurva. Telefon 08-410 30 400
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15
www.vehobil.se

Ryttarvägen 4. Telefon 08-477 25 00
Månd-fred 9-18, lörd-sönd 11-15 39
www.mercedes-benz-stockholm.se

))) KLEOS

Sveriges modernaste
advokatsystem.

AFFÄRSJURIST I SYRAKUSA SKICKAR
BITRÄDET TILL KONTORET EFTER
SAKNADE HANDLINGAR, 610-TALET
F KR. UNDVIKS MED KLEOS.

Med webbaserade Kleos har du alla handlingar i alla dina ärenden med dig
överallt. Ärendets kalender hjälper dig att göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt
och tidrapporteringen håller ordning på dina timmar. Kombinera med den
nya faktureringsfunktionen och du har ett kraftfullt verktyg för affärsstöd.
Läs mer om Kleos fördelar på www.nj.se.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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de advokatkår här och att återväxten är
dålig. 2007 drogs riktlinjerna upp för
hur vi skulle kunna expandera genom
att satsa mer på humanjuridiken. Planerna sjösattes 2008, då var det bara Per
och jag. I dag är vi tre advokater, sex biträdande jurister, en paralegal och två
advokatsekreterare.
Finns det någon motsättning i att
driva en humanjuridisk byrå på ett
affärsjuridiskt sätt?
– I de flesta humanjuridiska byråer
har varje advokat sin egen ekonomi, sedan delar man på overheadkostnaderna. Modellen liknar en kontorsgemenskap. Vi har en true partnership-modell.
Det spelar ingen roll vem som drar in
uppdraget eller debiterar timmarna,
pengar som blir över delas mellan del
ägarna. Den andra modellen kan medföra att man blir mer intresserad av hur
mycket man kan debitera och mindre av
att hjälpa kollegerna. Våra jurister har
inte en provisionsbaserad lön. Det spelar igen roll om de jobbar med egna mål
eller andras. Vi har även en hel del affärsstrategisk statistik och kan se vad
som är mest effektivt och lönsamt för
oss att göra. Vi har dessutom en modern
teknisk plattform som ökar vår effektivitet.

Månadens advokat Magnus Hermansson,
advokat och vd för Adacta advokatbyrå.

”Vi hade en tydlig vision”
Adacta advokatbyrå i Malmö har
utsetts till Skånes Gasell 2011 av Dagens Industri. Utmärkelsen föräras
företag som är bra på lönsam tillväxt och att skapa nya jobb. Detta
är första gången en advokatbyrå
uppmärksammats. Adacta har vuxit med över 400 procent de senaste
tre åren.
Grattis, hur känns det att bli utsedd till Skånes Gasell 2011?
– Tack, det är fantastiskt, omtumlande, oväntat och roligt. Detta har vi varken funderat på eller eftersträvat. Vi var
Advokaten Nr 9 • 2011

helt oförberedda när Dagens Industri
ringde och frågade hur vi burit oss åt för
att växa så här pass mycket.
Berätta om byrån.
– Den grundades av mig och Per Öst
2004. Först ville vi driva en affärsjuridisk byrå. Jag har en bakgrund inom affärsjuridiken och Per var skatteadvokat.
Vi upptäckte snabbt att det är svårt att få
bra uppdrag för en liten byrå, klienterna
vill gärna ha större byråer med mer resurser.
– 2005 började vi med humanjuridik.
Vi märkte att det fanns en snabbt åldran-

Vi upptäckte
snabbt att det
är svårt att få
bra uppdrag
för en liten
byrå, klienterna vill gärna ha större
byråer med
mer resurser.

Hur gör man för att växa över 400
procent på tre år?
– Det är främst tre saker. För det första
hade vi en tydlig vision för vad vi ville
uppnå och en affärsplan för hur det skulle gå till. För det andra har vi hållit oss till
den planen, ofta slarvas det nog med
uppföljningen. Slutligen har vi gjort
lyckade rekryteringar och fått duktiga
medarbetare som tidigt blivit produktiva och hjälpt till att finansiera en fortsatt
expansion.
Hur får ni nya klienter?
– Marknadsföringen ingår i affärsplanen. Vi har bland annat anlitat en reklambyrå som utifrån våra direktiv tagit
fram logotyp, grafisk profil med mera. Vi
marknadsför oss på nätet, och annonserar i såväl lokal- som fackpress. Vi gör det
inte för att ragga uppdrag, det handlar
mer om varumärkesplacering. Efter
hand upptäcker myndigheterna förhoppningsvis också att vi är duktiga och
vänder sig till oss när de behöver offentliga biträden och försvarsadvokater.
Per Johansson
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Aktuellt
Hildary Månadsmöte november

Peggy Bruzelius förmedlade
20 års styrelseerfarenhet
cernledningar. Sverige är sämre på det
än andra jämförbara länder, vilket är
konstigt eftersom vi har den största andelen förvärvsarbetande kvinnor. Företagsledningarna är rekryteringsbasen
för styrelseuppdrag, och det finns för få
kvinnor med rätt kvalifikationer i Sverige, enligt Bruzelius.
På frågan varför det är så svarade Peggy Bruzelius att den stora skillnaden
mellan Sverige och andra länder är att
det har varit så svårt att köpa tjänster i
Sverige. Det har varit dels ekonomiskt
nästan omöjligt, dels tabubelagt.
– Jag tror att RUT-reformen är den
största jämställdhetsreform vi har haft,
sade hon.

Peggy Bruzelius talade vid Hildarylunchen den 10 november på
Advokatsamfundet i Stockholm
under rubriken ”Betraktelser efter
20 års styrelsearbete”.
Peggy Bruzelius har varit vd för ABB Financial Services AB och vice vd för SEB,
och har en gedigen erfarenhet som ordförande, vice ordförande och ledamot i
en mängd företagsstyrelser. Hon har
också varit ordförande i Högskoleverkets styrelse. Just nu sitter Bruzelius i
styrelsen för sex börsbolag, varav tre
svenska.
Peggy Bruzelius berättade att hon

är en tävlingsmänniska, som sökte till
Handelshögskolan därför att den var
svår att komma in på. Efter examen sökte hon sig till den tunga industrin och
kom först till Boliden AB, där hon rapporterade direkt till koncernchefen.
Hon blev styrelsesekreterare vid 25 års
ålder.
– Då insåg jag att den verkställande
ledningen och styrelsen i stora företag
också är människor, berättade hon.
När Peggy Bruzelius upptäckte det,
blev hon först lite chockad, och tappade
sedan lite av den överdrivna respekten
för företagsledningar. Hon stannade på

att hon ibland i sin
verksamhet som mentor för studenter
möter en offermentalitet som skrämmer henne litet grand. Oftast är kvinnan
inte offer för diskriminering, menade
Peggy Bruzelius, och nämnde ett exempel: Om en kvinna söker en tjänst där
två av 36 sökande är kvinnor, och en
man får jobbet, innebär inte det att
kvinnan har diskriminerats. Det ju också 33 män som inte har fått jobbet!
– Man måste lära sig att inte se sig som
ett offer, utan kämpa vidare, sade Peggy
MA
Bruzelius.

Hon berättade

Peggy Bruzelius
ogillar kvotering
till bolagsstyrelser. Det löser inte
problemet.

Boliden i 5 år och arbetade därefter i 18
år på ABB. Efter 8 månader på SEB har
hon nu ägnat sig åt styrelseuppdrag på
heltid i 13 år.
Peggy Bruzelius motsätter sig
kraftigt kvotering till bolagsstyrelser.
Debatten förs fel, menade hon – den
handlar om symptomen, inte problemet. Problemet är att det finns alldeles
för få kvinnor på vd-poster och i kon-

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

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
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis.

Advokaten Nr 9 • 2011

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.
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SJ Biz – flexibla lösningar för affärsresor.
Att resa med tåg lämpar sig utmärkt för affärs‑
resor. Först och främst för att du faktiskt kan ägna
dig åt just arbete under resan, med tillgång till
Internet, eluttag och bekväma sittplatser, men
också för att vi kan erbjuda skräddarsydda före‑
tagslösningar genom SJ Biz. Med SJ Biz kan
du uforma ditt avtal efter hur ni reser i

företaget och välja det betalningssätt som passar er.
Ni kan få hjälp med bokningar av hotell, hyrbil och taxi,
ni får kvartalsuppföljning på företagets resande
och dessutom regelbundet miljörapportering.
Som medlem i Advokatsamfundet kan ni resa med
SJ Biz avtalspris. Kontakta SJ Avtalssupport
0771-75 75 55 för att få ert kundnummer.

Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval.
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Sofia inspirerade
till kvinnoprojekt
i Nederländerna
Nätverket Hildas
mentorprogram
Sofia har fått en
efterföljare i Nederländerna. Den
svensk-holländska advokaten Elin Hilwig, verksam i
Rotterdam, hittade Sofia på
internet när hon 2009 sökte
efter vägar att hjälpa kvinnliga advokater i Nederländerna att bli chefer och att
stanna kvar i yrket. Efter
kontakt med Advokatsamfundets ställföreträdande
chefsjurist Heléne Lövung
tog hon initiativet till ett ettårigt mentorprojekt för
kvinnliga advokater i Rotterdam
Tio mentorer och tio adepter deltog i Rotterdamprojektet. Enligt Elin Hilwig var
pilotomgången en stor framgång. Både mentorer och
adepter var mycket nöjda
med mentorskapsprojektet,
som innehöll både gruppmöten och träffar mellan
respektive mentor och
adept.

Norska advokatordföranden ny i fredspriskommittén
Berit Reiss-Andersen, norsk advokat
med møterett for
Høyesterett och
ordförande i Den
norske advokatforening sedan 2008,
utsågs till ny ledamot av den norska
Nobelkommittén,
sedan hon hade nominerats till kommittén av Arbeiderpartiet. Den norska Nobelkommittén utser varje år

mottagare av Nobels fredspris. Nobelkommittén tillsätts av stortinget.
Berit Reiss-Andersen har tidigare
varit statssekreterare i norska justitiedepartementet.
Hon har också givit
ut två kriminalromaner, skrivna i samarbete
med tidigare norska justitieministern Anne Holt.

Mammor i fängelse skickar godnattsagor
Godnattsagor kan vara
en väg för kvinnor som
dömts till fängelse att
behålla en god kontakt
med sina barn. I studiecirkeln Godnattsagor inifrån på kriminalvårdsanstalten i Ystad
har hittills fem kvinnor
– tre mammor, en mormor och en gammelmoster – varit med och
läst in en saga till sina
barn. Sagoskivan skickas, tillsammans med den inlästa boken och
flera andra böcker, till barnen. Enligt kriminalvården har projektet
förutom att bidra till kontakten mellan mödrar och barn, också bidragit till ökad trivsel och motivation hos deltagarna.

Christer Silfverberg
blir justitieråd
Regeringen utsåg i
november professor
Christer Silfverberg
till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Christer
Silfverberg är professor i finansrätt vid Stockholms universitet sedan 2002. Han blev juris
doktor 1992.
Christer Silfverberg har under
många år varit ledamot i Skatterättsnämnden. Han har varit
prodekanus för juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.
Christer Silfverberg tillträder
den 1 februari 2012.

Ny lagman i Förvaltningsrätten i Malmö
Regeringen har utnämnt hovrättslagmannen Lars Sjöström
till ny lagman i Förvaltningsrätten i Malmö. Lars Sjöström är
sedan 2009 hovrättslagman i
Hovrätten över Skåne och Blekinge. Dessförinnan var han under drygt sex år chefsrådman i
Stockholms tingsrätt.
Lars Sjöström tillträder den
1 februari 2012.

Slovenien värdland för Skilex 2012

FN rekommenderar My Human Rights

Boka in 29 januari–5 februari för skidåkning och möten med jurister
från stora delar av världen!
Då hålls nämligen den 39:e Skilex-kongressen, som äger rum i Maribor i Slovenien.
Kongressen innefattar seminarier och föredrag i aktuella frågor
rörande idrottsjuridik, träning, tävlingar i längdåkning, både individuellt och i lag, och alpint, med storslalom och parallellslalom.
Dessutom diverse kulturella och sociala aktiviteter. Veckan avslutas
med en galamiddag med prisutdelning.
Läs mer och anmäl dig på Skilex webbplats, www.skilex.eu.

Det svenska utbildningmaterialet Mina mänskliga
rättigheter, som också finns i en engelskspråkig version, är enligt FN-organisationen UN Women ett utmärkt verktyg i arbetet för att sprida de mänskliga rättigheterna.
Mina mänskliga rättigheter/My human rights är en ask med kort
som lättillgängligt och tydligt förklarar artiklarna i FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Grundaren till My human rights, Emma Wistrand, planerar att använda
rekommendationerna från UN Women till att söka finansiering av
ytterligare utveckling av materialet, och översättning till flera språk.

– AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG –

08-527 640 00 - info@delgivningsservice.se - www.delgivningsservice.se
sds.annons.indd 1
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Aktuellt Juridiska biblioteket
systematisk förföljelse. Boken innehåller
en genomgång av företeelsen stalkning,
lagstiftningen kring brottet och hur dessa
ärenden hanteras idag, med fokus på polisens hot- och riksbedömningar.

LÄSTIPS

rocessen

Claes Borgström

r arbetat som advokat sedan 1980 med undantag för
han var Jämställdhetsombudsman. Idag driver han
s med förre justitieministern Thomas Bodström.

ADVOKATEN I BROTTMÅLSPROCESSEN

tällning inom rättsskipningen. Inte inom något
r advokaten så ofta på oväntade och svårlösta
k som etisk natur. Advokaten i brottmålsprocessen
behov av råd och handledning som både försvarare
har.
problem advokaten möter i sitt uppdrag från den
enten och vidare genom hela processen. Den tar
mmande praktiska problem och innehåller också
m olika etiska och moraliska frågor som advokaten
en för sitt uppdrag. Några exempel:
är det lämpligt att kontakta motpartsvittnen?
amställning? Hur förhåller man sig till en häktad
om vill veta vad media rapporterat? Ska målsägandesfrågan? Hur ska försvararen agera om en klient som
är skyldig? Hur ska målsägandebiträdet agera om
enten falskeligen beskyller den misstänkte för brott?
endast till advokater. Alla som är verksamma inom
s. poliser, åklagare och domare, liksom de som
de områden som exempelvis socialtjänsten och
hållning av att läsa Advokaten i brottmålsprocessen.
om studerar inom dessa områden och även den som
hur rättsskipningen i domstolarna går till.

Beställningar:
Norstedts Juridik AB Kundservice
106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90
Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
e-post: kundservice@nj.se www.nj.se

CLAES BORGSTRÖM

ISBN: 978-91-7223-454-3

ISBN:
ISB978-91-39-01574-1
N 0 0- 00 - 00000 -0

Beställningar:
Norstedts Juridik AB Kundservice
106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90
Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
e-post: kundservice@nj.se www.nj.se

Johan SØrensson

arit chef för Rättsenheten vid Polismyndigheten
t sekreterare i tre offentliga utredningar, bl.a. i
n arbetar på Statskontoret och leder för närvarande
rekomsten av korruption i Sverige.

OM BROTTET OLAGA FÖRFÖLJELSE SAMT KONTAKTFÖRBUD

aga förföljelse samt kontaktförbud innehåller en
företeelsen stalkning och av bestämmelserna om
ntaktförbud. Boken ger en översikt av hur dessa
d särskilt fokus på hot- och riskbedömningar och
tgärder som polisen använder för att skydda den
enne själv kan använda redovisas.
rsoner som är verksamma i rättsväsendet,
tt för förföljelse kan ha nytta av handledningen.

Stalkning

ner, stalkning, har uppmärksammats alltmer de
ts ofta i samband med förföljelse av kända personer,
ta i massmedia. Stalkning kan dock drabba vem
ika anledningar: En part vill inte acceptera att en
ågon vill upprätta en relation med den man förföljer.
n person upplever sig vara offer för en oförrätt
ommer även förföljelse mellan grannar och mot
beten, som läkare, socialtjänstemän eller personer
visat att ju närmare man känner sin förföljare,
stalkningen övergår i våld.
der en ny bestämmelse i brottsbalken i kraft och
et brott som kan ge fängelsestraff i högst fyra år.
a regler om kontaktförbud, som tidigare kallades

Titel: Stalkning
Författare: Johan Sørensson
Förlag: Norstedts juridik
Den 1 oktober 2011 infördes
olaga förföljelse, s.k. stalkning, som ett nytt brott i
brottsbalken. Samtidigt har
begreppet besöksförbud
ersatts med den mer omfattande termen
kontaktförbud. Syftet med lagändringarna är att förbättra skyddet för personer
som utsätts för trakasserier, våld, hot och
STALKNING
Om brottet olaga förföljelse
samt kontaktförbud

Arbitration in Sweden

ISBN: 978-91-39-01391-4
ISB N 0 0- 00 - 00000 -0

Titel: Advokaten i brottmålsprocessen
Författare: Claes Borgström
Förlag: Norstedts juridik
En samlad framställning
§
som beskriver advokatens
roll i brottmålsförfarandet,
från första kontakten med
klienten till avslutad rättegång. En rad
vanliga och ibland svårlösta problem av
både praktisk och etisk natur som advokaten måste hantera inom ramen för sitt
uppdrag, diskuteras. Boken är tänkt att
tillgodose de behov av handledning som
både försvarare och målsägandebiträden
har men vänder sig till alla som är verksamma inom brottmålsprocessen, dvs.
även poliser, åklagare och domare.
ADVOKATEN I
BROTTMÅLSPROCESSEN

Titel: Arbitration in Sweden
Författare: Fredrik AndersArbitration
son, Therese Isaksson, Marcus
in Sweden
Johansson, Ola Nilsson ;
Johnny Herre (red.)
Förlag: Jure
Arbitration in Sweden ger
en kortfattad beskrivning av
svensk internationell skiljedomsrätt. Boken
inkluderar lagen om skiljeförfarande från
1999, SCCs Skiljedomsregler från 2010, nya
domstolsavgöranden samt aktuella frågor
som rör svensk skiljedomsrätt. Boken som
initierats av Swedish Arbitration Association (SAA) bygger på de ursprungliga
publikationerna Arbitration in Sweden som
gavs ut i två upplagor 1977 och 1984 av
Stockholm Chamber of Commerce.
Fredrik Andersson
Therese Isaksson
Marcus Johansson
Ola Nilsson

Johan SØrensson

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2011 om inte annat
anges.
Affärsjuridiska uppsatser
2010/2011 (Iustus. 329 s.)
Arbitration in Sweden / Fredrik Andersson et al., Johnny
Herre, ed. (Jure. 269 s.)
Bastidas Venegas, Vladimir:
Promoting innovation? : a
legal and economic analysis of the application of
article 101 TFEU to patent
technology transfer agreements (Department of Law,
Stockholm University, 2011.
Diss. Stockholms universitet,
2011)
Bellamy, Christopher: Materials on European community
law of competition / edited
by Andrew Macnab (2011 ed.
Oxford Univ. Press. 1961 s.)
Berggren, Helena: En praktisk
handbok för kvinnor som utsatts för hot och våld i nära
relation (Jure. 215 s.)
Blixt, Madeleine: Butiksrån :
utvecklingen fram till 2010
(Brottsförebyggande rådet.
67 s. BRÅ-rapport ; 2011:14)
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BROTTSOFFERMYNDIGHETENS
REFERATSAMLING I NY UPPLAGA
Vägledande avgöranden i brottsskade
ärenden
Referatsamlingen som redovisar myndighetens rättstillämpning i fråga om nivåerna
för kränkningsersättning, har kommit ut

Borgström, Claes: Advokaten
i brottmålsprocessen (Norstedts juridik. 209 s.)
Brottsoffermyndighetens
referatsamling (Brottsoffermyndigheten. 123 s.)
Engström, Dan: Lag om
medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar
(Jure. 169 s.)
Falk, Jan-Erik: Lag om offentlig upphandling : en
kommentar (2. uppl. Jure.
659 s.)
Forsman, Malin: Internetpublicering och sociala medier :
en juridisk vägledning (Norstedts juridik. 156 s.)
Gustafsson, Håkan: Dissens :
om det rättsliga vetandet
(Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet. 174 s.
Juridiska institutionens
skriftserie / Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ; 9)
Hedberg, Stig: Ansvar inom
entreprenadjuridiken
(Svensk byggtjänst. 150 s.)
Homicide in Finland, the
Netherlands and Sweden : a
first study on the European

i en ny omarbetad upplaga. Den ersätter
den förra utgåvan från 2009. Referatsamlingen kan beställas eller laddas ned från
myndighetens hemsida www.brottsoffermyndigheten.se.

MANNHEIMER SWARTLINGS
”LILLA RÖDA”
Konsten att göra affärer i Kina
Att göra affärer med Kina innebär ett möte
med en ny och annorlunda värld. Avokaterna Thomas Lagerqvist och Ulf Ohrling,
båda med lång erfarenhet av att arbeta
med nordiska företag på den kinesiska
marknaden, berättar i boken ”Quotations
from a China practice” om vad man bör
tänka på. Att vara påläst och ha god förståelse för kinesisk kultur och affärskultur
lönar sig om man vill nå resultat. Boken
behandlar allt från för kineserna viktiga begrepp som hierarki, lojalitet, tillit, harmoni
till nätverksbyggande, förhandlingsteknik,
olika etableringsformer, immateriella rättigheter osv. Boken finns inte i bokhandeln
men går att beställa direkt från Mannheimer Swartling.
Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

homicide monitor data /
Sven Granath et al. (Brottsförebyggande rådet. 147 s.
Research report / BRÅ ;
2011:15. Research report /
National Research Institute
of Legal Policy ; 259)
International criminal law from
a Swedish perspective / Iain
Cameron et al. (Cambridge :
Intersentia. 277 s. Series
supranational criminal law:
Capita selecta ; 9)
Markåtkomst och ersättning :
för bebyggelse och infrastruktur / Eije Sjödin et al.
(3. uppl. Norstedts juridik.
237 s.)
Nergelius, Joakim: Stärkta
– men inte starka : om
svenska domstolars svaga
konstitutionella ställning
(Stockholm . Timbro. 102 s.)
Norman, Jan: Medling och
andra former av konflikthantering / Jan Norman &
Lina Öhman (2. uppl. Iustus.
283 s.)
Samuelsson, Per: Entreprenadavtal : särskilt om ändrade förhållanden (Karnov
Group. 354 s.)

Sevenius, Robert: Företagsförvärv (2. uppl. Studentlitteratur. 520 s.)
Tryblom, Carl-Gustaf: Tvångsvård av missbrukare : en
lagkommentar (Stockholm :
JP Infonet. 191 s.)
Warnling-Nerep, Wiweka:
Statsrättens grunder /
Wiweka Warnling-Nerep,
Annika Lagerqvist Veloz
Roca, Jane Reichel (4. uppl.
Norstedts juridik. 297 s.)
Welamson, Lars: Processen i
hovrätt och Högsta domstolen : Rättegång VI / Lars
Welamson, Johan Munck
(4. uppl. Norstedts juridik.
256 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 75)
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Advokat har inte förvissat sig om klienten ville överklaga.
Erinran.

Bakgrund

A har varit förordnad försvarare
åt X i mål där X var åtalad för
vårdslöshet i trafik och vållande
till kroppsskada.
Anmälan

Av anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 3 januari
2011, framgår bl.a. följande.
A hade bara bråttom när det
var rättegång och brydde sig
inte om vad han skrev på lappar
till honom. Han hade inte tid
med paus och han hade inte heller tid med honom efter rättegången. Han sade bara att han
inte hade tid och så sprang han

iväg och X fick stå där ensam när
åklagaren stod och pratade med
motparten.
Motparten påstod att han hade
en suv. X skrev till honom att han
har en pytteliten bil, det handlar
ju om trovärdighet. Han hade
mödosammat sig med att fotografera hur vägen såg ut, det brydde
han sig inte om att visa. Motparten visade rätten en dålig GPSkarta. Han har fotat bilen och
mejlat till honom, men han bryr
sig inte.
När han ringer till A:s kontor är
han inte inne utan A ringer sedan
tillbaka och meddelar att han inte
har tid med honom. X ville disku-

tera överklagan och hade fått
reda på att rätten tydligen även
räknat på fel inkomst. Även detta
har han försökt att ringa A men
har bara fått till svar att han inte
har tid och att han inte kan göra
något åt det.
Han blev påkörd bakifrån, solklart inte hans fel. Han har haft
körkort i 40 år och har endast en
fortkörningsbot. Trots det har
han dömts till böter. Han har haft
en advokat som inte har brytt sig
och har ingen chans att överklaga.
Advokatens yttrande

A har i yttrande den 18 januari
2011 tillbakavisat framförda anmärkningar och anfört bl.a. följande.
Han uppfattar kritiken som att
han inte ägnat erforderlig tid och
inte heller visat engagemang vid
utförandet av uppdraget.

X var på besök hos honom den
10 september 2010 varvid de diskuterade förhållandena i målet.
Förhandlingen hölls den 20 september och dom meddelades den
4 oktober 2010. Vid genomgång
med den först förordnade försvararen, B, framkom att denne också haft genomgång med X varefter vittne åberopades till
styrkande av det händelseförlopp
som X gjorde gällande var det
korrekta. Kontakt förekom med
det sålunda åberopade vittnet
inför rättegången. I sak var förhållandena de att X var åtalad för
vårdslöshet i trafik och vållande
till kroppsskada. Han skulle, enligt åtalet, ha gjort en alltför kraftig inbromsning framför några
cyklister av vilka ett par åsamkats
skador. X:s inställning var att han
bromsat in då en katt sprang över
vägen efter att han kört om cyklisterna. Det av försvaret åberopade

Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 13 januari 2012.
Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, 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 den 13 september 2011.
Styrelsen
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vittnet berättade om katten medan ett par av åklagaren åberopade vittnen, vilka åkt i en bil i det
motsatta körfältet, de hade således fri sikt över vägen framför sig
och båda uppgav att de inte sett
något djur på vägbanan.
Han försökte framföra att vissa
av de uppgifter som X framförde
inte hade bäring på den fråga
som således var av betydelse för
tingsrättens bedömning, sålunda
om det fanns någon katt som
sprang över vägen eller inte. Han
kunde dock själv berätta i förhöret med honom själv vilka omständigheter han vill framhålla
härutöver.
Att X ville vara kvar i tingsrättsbygganden efter förhandlingen
oaktat domen skulle meddelas
vid ett senare tillfälle är fullt möjligt. A hade dock kontakt med honom per telefon därefter, vilket
han själv uppger.

Innan rättegången hade han
således ett sammanträffande
med X samt därutöver kontakter
per telefon. Han har inte uttryckt
sig med att han inte har tid med
honom. X gör gällande att A själv
skulle ha ringt upp honom för att
förklara att han inte hade tid med
honom vilket är ett märkligt påstående. Det är dock givetvis fullt
möjligt att X önskat ännu mer
kontakt än den de hade. Tilläggas
kan slutligen att tingsrättens motivering i sak helt grundades just
på frågan om existensen av katten vilket också bevisningen från
båda sidor tog sikte på.
Han ifrågasätter inte att X själv
lagt ner en hel del arbete inför
rättegången. Han har bl.a. in
hämtat ett belastningsregister
utdrag vilken överlämnats till A.
Att ett sådant inhämtas av rätten
ex officio kände han således inte
till.

Genmäle från anmälaren

X har i genmäle som inkom den 8
februari 2011 bemött advokatens
yttrande och anfört bl.a. att A aldrig har tid för honom och att kontentan av det hela blivit att tiden
för överklagan gått ut och att han
förlorat och blivit oskyldigt dömd
och har ingen som helst chans till
upprättelse. Han har blivit 21 000
kronor fattigare och har dömts till
vårdslöshet i trafik.

sagt det när de talades vid i telefon.
Ytterligare skriftväxling

Ytterligare skriftväxling har
förekommit i ärendet. Därvid
har X bland annat gett in det
mail han dagen efter huvudförhandlingen skickade till A, i
vilket han anger vissa tillägg som
han vill skall göras vid överklagandet.

Ytterligare yttrande från

Nämndens bedömning och

advokaten

beslut

A har i yttrande den 10 februari
2011 bl.a. anfört att det kan konstateras att X bekräftar att de haft
kontakt även efter domen men
att denne nu ger uttryck för att
han skulle ha velat ha mer kontakt. Det synes som om han menar att om de skulle haft ytterligare kontakter så skulle han ha
velat överklaga fastän han inte

Med hänsyn bland annat till det
som klienten framförde i mail till
A dagen efter förhandlingen borde A ha förvissat sig om klienten
ville överklaga. Genom att inte
göra det har A åsidosatt sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n

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 13 januari 2012.
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 den 13 september 2011.
Styrelsen
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