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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Sociala medier i demokratins tjänst
I detta nummer av tidskriften Advokaten har vi valt sociala
medier som tema. Den snabba utvecklingen på området är
fängslande. Det har öppnat oanade möjligheter för envar att
snabbt förmedla information och att påverka. Bloggar, Face
book och Twitter har under det senaste året visat sig vara
effektiva medel att påverka händelseutvecklingen i Afrika
och Mellanöstern. Sociala medier har blivit verkningsfulla
vapen mot repressiva regimer, i vart fall när det gäller att
skapa bred uppmärksamhet åt missförhållanden. Det senas
te exemplet är Syrien. Där har vi alla minut för minut, via
Twitter och på bloggar kunnat följa de avskyvärda övergrep
pen på den egna befolkningen. Där har vi även kunnat följa
det cyniska politiska spelet i FN, där Kina och Ryssland tyd
ligt har visat att de, i förhållande till sina egna politiska in
tressen, inte tillmäter folkrätten och mänskliga rättigheter
någon större betydelse. Det är tydligt att sociala medier har
en viktig funktion att fylla när det gäller att informera och
skapa opinion. Utvecklingen har visat att dessa med fördel
kan utnyttjas i demokratins tjänst.
Av twitterflödet under den senaste tiden, liksom av tra

ditionella medier, kan man konstatera att många av de frå
gor som där avhandlas ytterst berör demokratiska fri- och
rättigheter. Detta har i hög grad gällt Acta–avtalet och hur
man skyddar immateriella rättigheter utan att otillbörligt in
skränka den personliga integriteten. Trots att avtalets syfte
är att motverka spridning av och handel med piratkopierade
och varumärkesförfalskade varor och att det innebär mycket
marginella förändringar för svenskt vidkommande, finns
enligt min mening skäl till oro för att avtalet kan komma att
medföra oönskade ingrepp i enskildas integritet. Även om
det slutliga dokumentet på väsentliga punkter förbättrats
finns alltjämt bestämmelser som förtjänar att följas upp. Nu
varande lydelse innebär till exempel att länderna får avstå
från att kontrollera resenärers bagage, datorer med mera i
jakten på upphovsrättsskyddat material. Huvudregeln är
alltså kontroller av innebörd att tullen kan genomsöka baga
ge och datorer. Vidare föreskrivs att personligt bagage kan
undantas, men det är inte ett krav. Detta är dessvärre inte
någon nyhet för svensk del. En motsvarande bestämmelse
finns redan i det så kallade TRIPS-avtalet. Därför är det i och
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för sig inte fel när regeringen på sin hemsida skriver att Actaavtalet inte innebär utökade möjligheter i förhållande till nu
varande lagstiftning och att det därför inte ändrar någonting.
Men, det finns likväl goda skäl att anta att de möjliga undan
tagen inte kommer att införas i Sverige. Om så inte sker visar
det även tydligt att när en bestämmelse som tillåter en viss
stats maktutövning en gång införts, för ett visst syfte, kan
den alltid utan vidare uppmärksamhet utvidgas till andra
områden. Ändamålsförskjutning är i dessa sammanhang ett
återkommande fenomen.
Rapporteringen på sociala medier har även rört frågan

om meddelarskydd kontra beivrande av korruption. Anled
ningen till den diskussionen är att engelska journalister gri
pits och misstänkts för mutbrott och tjänstefel, efter att ha
betalt ansenliga summor till läckande poliser. Denna fråga är
inte okomplicerad. Inte ens i Sverige. Meddelarskyddet är på
goda grunder centralt för den svenska yttrande- och tryckfri
heten. Men, som departementschefen yttrade över Yttran
defrihetsutredningens betänkande SOU 1983:70: ”Samman
fattningsvis anser jag att farhågorna för att ett särskilt skydd
för dem som meddelar uppgifter till publicister skall leda till
återkommande skador är överdrivna. Liksom hittills bör
man för framtiden förlita sig på massmediernas och upp
giftslämnarnas omdöme.” Frågan är om vissa publicisters
inte sällan förekommande betalningar till poliser som läcker
information trots förundersökningssekretess innebär att far
hågorna besannats eller ej. Kan man förlita sig på uppgifts
lämnarens och publicistens omdöme? Är det alltjämt ända
målsenligt mot missbruk?
Nyhetsrapporteringen har också i stor utsträckning

handlat om de terroristdömda svenska journalisterna i Etio
pien. Upprördheten över hur de behandlats har med rätta
varit stor. Det finns i sammanhanget emellertid skäl att upp
märksamma innehållet i den svenska terroristlagstiftningen,
som har sin utgångspunkt i EU:s rambeslut om terrorism.
Om två personer med muslimskt ursprung, utan visum, ille
galt, skulle ta sig in i Sverige och knyta kontakter med miss
tänkta al Qaida-anhängare och därtill fångas på bild med au
tomatvapen, undrar jag vad som skulle hända med dem.
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Även om sådana personer skulle uppge sig vara journalister,
skulle grund för misstanke om terroristbrott kunna förelig
ga. I ljuset av att Sverige, vid en internationell jämförelse, til�
låter påfallande långa häktningstider skulle det enligt min
mening föreligga en uppenbar risk för att dessa personer
alltjämt skulle sitta häktade i Sverige, utan rättegång och
utan rätt att ta del av förundersökningen. Jag är medveten
om att detta påstående kan uppfattas som provocerande.
Sverige har dock vid upprepade tillfällen fällts av såväl FN:s
som Europarådets antitortyrkommittéer för såväl de långa
häktningstiderna som de omfattande restriktioner som nor
malt följer med en häktning. Jag konstaterar också att det
finns mycket övrigt att önska när det gäller hur det fungerar
på många häkten runt om i landet. Försvararna har uppen
bara svårigheter att få besöka sina klienter. Kvinnliga för
svarsadvokater tvingas klä av sig för att fria sig från misstan
ke om att medföra otillåtna föremål i bh:n till sina klienter!
Bara för att nämna några exempel.
Regeringens förslag att utvidga FRA:s signalspaning till
att omfatta beställningar från såväl den öppna polisen som
säkerhetspolisen har likaså diskuterats, om än i mindre om
fattning än vad som kunnat förutses. Förslaget är problema
tiskt i flera hänseenden. Detsamma gäller regeringens stra
tegi för motarbetande av terrorism. Ett annat exempel som
engagerat är Transportstyrelsens omotiverade krav på att
den som ansöker om körkort ska uppge irrelevant och inte
gritetskänslig information om sin hälsa. Till detta kan läggas
frågan om nämndemännens vara eller inte vara.
Listan på frågor som har en central betydelse i en demo
kratisk rättsstat och som varit aktuella den senaste tiden kan
göras mycket längre. I samtliga fall handlar det om behovet
av en ändamålsenlig avvägning mellan olika legitima intres
sen. Men, det handlar också om hur motståndet mot repres
siva åtgärder sänkts. Det är uppenbart att utvecklingen – inte
bara ur ett teknikperspektiv – sprungit förbi lagstiftaren på
flera områden. Detta leder till en defensiv och händelsestyrd
utveckling där regering och riksdag tappar initiativet till för
mån för olika mer eller mindre väl underbyggda hotbeskriv
ningar. Sådana inger oro hos befolkningen. Vissa kräver då
att ansvariga politiker visar prov på handlingskraft. Nästan
all ny lagstiftning är resultatet av händelser såväl inom det
straffrättsliga och straffprocessuella området som inom skat
te- och finanssektorn.
När man beaktar alla de olika utredningar och förslag som
för närvarande är aktuella är det klart att regelverken mer
påminner om ett strukturlöst sammansatt lapptäcke, än om
ett uttryck för en genomtänkt strategi grundad på en sam
manhängande analys. Tekniken att hela tiden utvidga över
vakning och kontroll i olika former och samtidigt införa nya
kontrollfunktioner för att lugna rättssäkerhetsförespråkar
na, är inte förtroendeingivande. Det vore önskvärt om lag
stiftaren strävade efter ett mer övergripande och konsistent
förhållningssätt.

är utvecklingen händelsestyrd. De återkommande morden i
Malmö har föranlett en ökad acceptans för straffskärpning
när det gäller vapenbrott. Regeringens förslag sågades dock
av Lagrådet, se sidan 10. Också på detta område saknas en
vederhäftig analys på ett övergripande plan över behovet,
nyttan och proportionaliteten i olika påföljder. Förhopp
ningsvis kommer Påföljdsutredningen och Psykiatrilagsut
redningen med väl avvägda överväganden och förslag i
dessa delar.
Men, det är inte bara på nu berörda områden som politi
ken kan framstå som defensiv. Det tidigare så goda nordiska
lagstiftningsarbetet har i princip avstannat. Vi förefaller ha
kapitulerat inför det EU-rättsliga lagstiftningsarbetet. Det är
givetvis av godo och till och med nödvändigt med internatio
nell samverkan utanför Norden inom många områden. Men,
faran är att kreativiteten och initiativkraften kommer av sig,
till förmån för den tunga och i realiteten kvalitetsmässigt
sämre EU-lagstiftningen. Denna utveckling riskerar dessvär
re leda till sämre kvalitet såväl i den nationella lagstiftningen
som i rättstillämpningen. En sidoreflektion är att vi kanske
borde höja ambitionsnivån i regelutvecklingen. Ett viktigt
område, utanför det straffrättsliga, är att se till att den svens
ka civilrätten utvecklas så att vi framstår som konkurrens
kraftiga i ett internationellt perspektiv. Ett modernt och in
novativt regelverk, till exempel på det finansrättsliga
området, skulle kunna underlätta strävandena mot att skapa
en svensk finansplats som mäter sig även i internationell
konkurrens. London behöver inte alltid ligga i framkant.

”Det är tydligt att sociala medier har en
viktig funktion att fylla när det gäller
att informera och skapa opinion.”
Om sociala medier kommer att kunna bidra till en mer ak

tiv och insiktsfull debatt i viktiga samhällsfrågor, som sträck
er sig längre än till att skapa opinion, återstår att se. Min erfa
renhet och tro är dock att debatten i angelägna demokratiska
rättsstatsfrågor gagnas av sociala medier. Den blir inte längre
förbehållen den intellektuella eliten och de stora mediedra
karna. Debatten kan genom att frågorna aktualiseras på
Twitter och bloggar nå ut till fler. Transparensen ökar. Lik
som den verkliga yttrandefriheten.

Detsamma gäller frågan om påföljder. Det förefaller,

föga förvånande, råda en ovanligt stor samsyn när det gäller
de alltmer återkommande kraven på höjda straff. Även här
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Nyheter
Advokatdagarna

N
ka oter
len a
de i
rn

8–9 november 2012

Planera in 2012 års
Advokatdagar
Nu är datum bestämt för 2012
års Advokatdagar. Boka redan
nu in den 8–9 november för att
lära, diskutera och nätverka
med kolleger från hela landet.
Advokatdagarna 2011 blev en
succé. Redan under arrangemanget utlovade också generalsekreterare Anne Ramberg
nya advokatdagar under 2012.
Nu är alltså datumet bestämt
för årets stora händelse. Advokatdagarna 2012 hålls den 8–9
november på Grand Hôtel i
Stockholm. Två dagar med inspirerande föreläsningar, spännande seminarier, diskussioner
och debatt samt inte minst umgänge med kolleger från hela
landet utlovas.
Mer information om program
och anmälan kommer i tidskriften Advokaten och på Advokatsamfundets webbplats.

Ludvikaadvokat får
ersättning för långa resor
En advokat i Ludvika ska få ersättning för tidsspillan, resor,
hotell och traktamente för uppdraget som försvarare vid
tingsrätten i Hudiksvall, efter
ett beslut ifrån Hovrätten för
nedre Norrland.
Tingsrätten i Hudiksvall, som
förordnade advokaten som offentlig försvarare, godkände
advokatens kostnadsräkning på
sammanlagt 241 901 kronor, varav 72 092 kronor avsåg tidsspillan och 20 764 kronor utlägg. Justitiekanslern ansåg
dock inte att det förelåg sådana
särskilda skäl som krävs för att
kostnaderna ska ersättas när en
advokat tar uppdrag på en annan ort, och överklagade tingsrättens beslut.
Men Hovrätten för nedre
Norrland gick alltså på advokatens linje och godkände ersättningen för tidsspillan och utlägg. Enligt hovrätten fanns det
särskilda skäl, bland annat för
att målet rörde grov narkotikabrottslighet.
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Nämndemännen

Tunga remissinstanser
vill se över systemet
Debatten om nämndemännens roll i svenska domstolar
har tagit ordentlig fart under
vintern. Nu undersöker Justitiedepartementet behovet av
en reform. Och rättsväsendets
tunga aktörer efterlyser alla
en ordentlig översyn.
Nämndemännen, de lekmanna
domare som dömer i svenska
domstolar, har fått mycket upp
märksamhet på senare tid. I fe
bruari rapporterade exempelvis
Aftonbladet om att ett antal
nämndemän dömts för brott,
men att de ändå får fortsätta sina
uppdrag som domare.
Advokaten behandlade nämn
demännens roll i domstolarna i
ett fokus under hösten (nummer
8 2011). Kritikerna mot dagens
system fick sedan ytterligare vat
ten på sin kvarn när SVT kunde
redovisa att en majoritet av lan
dets domare ville avskaffa nämn
demännen.
Diskussionen om nämndemän
som utses av de politiska partier
na, och som möjligen också låter
sina ideologiska ståndpunkter
påverka dömandet, har också fått
justitieministern att reagera och
initiera en kartläggning av om
systemet behöver förändras.
Som ett led i kartläggningen
har Justitiedepartementet bett
rättsväsendets olika aktörer om
synpunkter på systemet och be
hovet av en reform. Och enighe
ten är i det närmaste total: syste
met behöver förändras.
Riksåklagaren skriver i sitt

yttrande att dagens system i och
för sig fungerar ganska väl, men
att det finns skäl att överväga att
låta en ensamdomare döma i ett
ökat antal mål. I komplicerade

Fokus Nämndemännen

Fokus Nämndemännen

Nämndemännen har en gammal och stark position i det
svenska rättsväsendet. Länge sågs det som självklart att det
folkliga deltagandet i dömandet både skapade förtroende
för och kunskap om rättsväsendet.
Men nu ifrågasätter allt fler systemet. Enligt kritikerna är
det dyrt, inte representativt och det tillför inte mycket till
juristdomarna. Har nämndemannasystemet kanske spelat
ut sin roll? Och går det att avskaffa i praktiken?
text ulrika brandberg OCH tOM knutSOn
fOtO iStOCkpHOtO, nOrdiC pHOtOS Med flera

Lekmannadomarna
allt mer omdiskuterade
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mål bör man i stället för nämnde
män kunna sätta in tre juristdo
mare. RÅ ifrågasätter också om
man verkligen ska ha nämnde
män i överrätterna.
Även juristernas fackförbund
Jusek och Domstolsverket anser
att man kan ta bort nämndemän
nen i kammarrätter och hovrät
ter. Domstolsverket pekar också
på att dagens system är ekono
miskt betungande för domstolar
na, och föreslår att man minskar
antalet nämndemän i nämndmå
len från tre till två.
Advokatsamfundet instäm
mer med RÅ och Domstolsverket
om att det behövs en ordentlig
översyn av dagens ordning. Sam
fundet föreslår bland annat att
fler mål i underrätterna ska kun
na avgöras av en ensamdomare,
och att man ersätter den indivi
duella rösträtten för nämnde
männen med en kollektiv röst
rätt. Nämndemännen bör också
avskaffas i överrätterna, anser
Advokatsamfundet i sitt yttrande.
Det finns också goda skäl att se
över rekryteringen av nämnde

männen, som i dag inte är repre
sentativa för befolkningen, påpe
kar Advokatsamfundet. Att de
utses av politiska församlingar
gör dessutom att de riskerar att
betraktas som knutna till den po
litiska makten på ett olyckligt
sätt. Samfundet vill i stället över
låta ansvaret för att välja nämn
demän till länsstyrelserna, efter
nominering från politiska partier
och andra organisationer.
Den remissinstans som är mest
positiv till dagens system är
Nämndemännens riksförbund.
Enligt riksförbundet är systemet
med nämndemän i grunden bra
och välfungerande. Man öppnar
dock för att ta bort nämndemän
nen i enklare bötesmål, där en
notarie är ordförande.
Justitiedepartementet fort

sätter nu att granska behovet av
en reform i domstolarna. Samti
digt funderar också straffprocess
utredaren Stefan Strömberg på
eventuella förändringar av nämn
demännens roll i straffprocessen.
Hans utredning ska vara avslutad
UB
i september 2012. 
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Nyheter

Widebeck visar vägen
Mora tingsrätt har en målbalans som ligger nästan 50 procent över Domstolsverkets
norm, men vid tingsrätterna i
Lycksele och Nyköping ligger
balansen långt under normen.
Domarens personliga ansvar för varje mål är nyckeln
till de låga balanserna. Det anser lagman Magnus Widebeck
i Nyköpings tingsrätt.

fört beredningsorganisationer.
Där lottas målet formellt på en
domare – men i realiteten är det
ett kollektiv av domare och bered
ningspersonal som är ansvariga.
– För att få incitament att hålla
balanserna stången måste man ha
ett tydligt personligt ansvar för
varje mål, säger Widebeck.
Domstolsverket har rekom
menderat domstolarna att införa
beredningsorganisationer.
Skillnaderna i målbalanser mellan
– Men vi har varit en del som
tingsrätterna är mycket stora.
har hållit emot. Och man kan se
Domstolsverkets statistik för janu
på balanssiffrorna vilka, säger
ari visar att Mora tingsrätt har
Magnus Widebeck.
störst relativ målbalans
Magnus Widebecks
jämfört med den opti
uppfattning får stöd i en
mala arbetsbalansen:
undersökning om do
en överbalans med
marnas arbetssituation
145 procent. Näst störst
som Domstolsverket lät
överbalans har Göte
göra 2011. Undersök
borgs tingsrätt med
ningen konstaterar åter
137 procent. Lycksele
kommande att
tingsrätt har i stället en
• ansvaret för mål och
underbalans, med bara
balanser är tydligt i en
Magnus Widebeck. rotelorganisation men
47 procent av det opti
mala antalet mål i ba
otydligt i en berednings
lans. Nyköpings tingsrätt har näst
organisation
minst relativ balans: en underba
• en rotelorgansation ger incita
lans med 60 procent.
ment att avverka mål i hög takt
Optimal balans räknas fram uti
och hålla balanser nere
från det antal mål som har kom
• det gemensamma ansvaret för
mit in till domstolen på senare år.
domstolens balanser riskerar att
Magnus Widebeck, lagman vid
bli svagt i en beredningsorganisa
Nyköpings tingsrätt, är övertygad
tion.
om att skillnaderna beror på hur
Advokater som domarna är i
varje tingsrätt är organiserad.
kontakt med framför ofta kritik
– Vi har kvar vår rotelorganisa
mot det otydliga ansvaret och svå
tion och har på alla sätt och vis
righeterna att komma i kontakt
försökt öka incitamenten för att
med rätt person i domstolar med
avverka mål i hög takt. Det är på
beredningsorganisation, enligt
det viset man får låga balanser,
undersökningen.
säger han.
– Beredningsorganisationer
I en rotelorganisation är det
funkar jättebra på förvaltnings
tydligt vilken domare som är an
domstolssidan, där det är en
svarig för varje mål, menar Wide
masshantering. Men när det gäl
beck. På många håll har man gått
ler brottmål och tvistemål är det
ifrån rotelorganisationen och in

en individuell tillämpning av rät
tegångsbalken som behövs i varje
särskilt mål, säger Magnus Wide
beck.
Nyköpings tingsrätt har en
verksamhetsplan med tydligt for
mulerade strategier för mål och
ärenden. Varje domarrotel ska
högst ha 30 brottmål, 20 tviste
mål och 10 ärenden i balans – an
nars blir det lottningsstopp.
I tvistemål sätts en tidsplan

upp med tider för skriftväxling
och förhandlingar. Redan när sva
romålet kommer in skickar ordfö
randen e-post till ombuden med
en tydlig deklaration: ”Jag är an
svarig domare i målet”. I brottmå
len finns riktlinjer för effektiv del
givning och lösningar för att
undvika inställda förhandlingar.
Domarna ska ”hata att ställa in
en förhandling”, står det i strate
gin, och tingsrättens domare ut
nyttjar de möjligheter som finns i
rättegångsbalken, till exempel
hämtning eller häktning vid ute
varo.
– Domarna här använder ofta
reglerna mycket tuffare, säger
Magnus Widebeck.
Domstolsverkets statistik visar
att de tingsrätter som har minst
balanser också har de kortaste
handläggningstiderna. Vid Nykö
pings tingsrätt tar ett vanligt brott
mål 1,8 månader som median
värde och i Lycksele 1,2 månader
– mot 4,0 månader vid Göteborgs
tingsrätt.
Magnus Widebeck understry
ker att snabbhet och låga balanser
måste förenas med kvalitet i
handläggning och dömande.
– Vi jobbar hela tiden med kvali
tetsfrågorna. Vi har tid med det,
eftersom vi inte måste ta hand om
MA
stora balanser!

målbalans

källor

Målbalans är skillnaden mellan inkomna och
avgjorda mål. Domstolsverkets statistik över
målbalans avser alla balanserade brottmål
och tvistemål utom gemensam ansökan om
äktenskapsskillnad.

• Översyn av ordinarie domares och hyresråds arbetssituation.
Slutrapport till Domstolsverket 9 nov. 2011, Ernst & Young
• Domstolsverkets statistik över målbalanser och handläggningstider i tingsrätterna
• Nyköpings tingsrätts verksamhetsplan för 2012
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Ny strategi mot terrorism
Efter självmordsbombningen i
Stockholm och terrorhändelser i
vår omvärld behöver Sverige en
ny strategi mot terrorism. Det
anser regeringen, som i februari
lämnade en uppdaterad nationell strategi mot terrorism till
riksdagen. I strategin redogör
regeringen för utgångspunkterna och målsättningarna för
svensk bekämpning av terrorism. Regeringen vill genom
strategin samlat beskriva arbetet för att möta hotet från terrorism. Målsättningar och åtgärder beskrivs under tre rubriker:
• förebygga uppkomsten av
terrorism
• förhindra terroristattentat
• f örbereda för det fall ett attentat inträffar.

Svea hovrätt.

Rådman dömd
för tjänstefel
Det var fel att avgöra ett mål
om olovlig körning utan huvudförhandling. Det anser Svea
hovrätt, och dömde i november
förra året en chefsrådman till
böter för tjänstefel.
Domen gäller ett mål som
rådmannen beslutade att avgöra på handlingarna, efter att
huvudförhandlingen fått ställas
in fyra gånger. Rådmannen ansåg att han kunde avgöra målet
på handlingarna i enlighet med
45 kap. 10 a § rättegångsbalken. Rätten ogillade åtalet, eftersom det enligt den dömda
domaren inte fanns bevis för att
den tilltalade tagit del av stämningen. Brotten kunde därmed
vara preskriberade.
Hovrätten anser dock att det
saknades förutsättningar att
avgöra målet utan huvudförhandling, eftersom åklagaren
yrkat på fängelsestraff, och
dessutom åberopat muntlig bevisning i målet. Enligt åklagaren
fanns också uppgifter som visade att den tilltalade var delgiven, och brotten kunde därför
inte vara preskriberade.
Rådmannen har överklagat
domen till Högsta domstolen.
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Nyheter
Fel att hänga ut
SOS-sköterska
Åklagarmyndigheten gjorde fel
när den på sin webbplats publicerade namn, personnummer
och adress till den SOS-sköterska som misstänktes för vållande till annans död. Det konstaterar Datainspektionen efter sin
granskning.
I juli 2011 åtalades en sjuksköterska, som hade varit anställd
på SOS alarm, för vållande till
annans död. Sjuksköterskan
hade inte skickat ambulans när
en ung man bad om hjälp. Mannen hittades senare död. När
sjuksköterskan frikändes i slutet
av november 2011 publicerade
Åklagarmyndigheten sköterskans namn, personnummer
och adress på sin webbplats.
Men kort därefter tog Åklagarmyndigheten bort uppgifterna.
Datainspektionen har granskat Åklagarmyndigheten och
konstaterar att publiceringen
av domen med sjuksköterskans
personuppgifter var kränkande,
och därmed otillåten, enligt
personuppgiftslagen.

Brottsförebyggande rådet.

Brå ska utvärdera
skärpta straff
Regeringen genomförde år
2010 en omfattande reform
som syftade till kraftigt skärpta
straff för allvarliga våldsbrott.
För att följa upp att syftet med
reformen har uppnåtts har regeringen nu lämnat ett uppdrag till Brottsförebyggande
rådet (Brå) att utvärdera reformen.
Reformen var en av de största
straffskärpningsreformerna någonsin och syftade till kraftiga
höjningar av straffen för allvarliga våldsbrott, såsom mord
och dråp, allvarligare misshandelsbrott och sexualbrott, människorov och olaga frihetsberövande, fridskränkningsbrott,
rån och åtskilliga andra brottstyper.
Brå ska redovisa sitt uppdrag
senast den 15 mars 2014.
8

Föreningen för lagstiftningslära

Jurister i livlig debatt
Per Bauhn är professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet i Småland.
Han var inbjuden föredragshållare vid sammankomsten
med Föreningen för lagstiftningslära den 17 januari hos
Högsta domstolen.
Per Bauhn började med att göra
en bred historisk översikt över
moralfilosofi, rättighetsbegrepp
och lagar. Han konstaterade att
distinktionen mellan positiv och
normativ rätt är lika gammal som
moralfilosofin i sig.
Redan Aristoteles förde resone
mang om hur den medborgerliga
rättvisan var dels naturlig, dels
konventionell. Den klassiska dis
tinktionen vandrade vidare i den
kristet färgade medeltida filoso
fin, där den gavs en delvis ny
tappning.
Thomas av Aquino formulera
de naturrätten, som omfattar allt
som tillhör den mänskliga natu
ren och som han antog ytterst är
gudomligt förankrad. Enligt Tho
mas är en lag som är i strid med
naturrätten en icke-lag.
Naturrätten överlevde 1600och 1700-talen och kommer till
uttryck i John Lockes resone
mang om att rättigheterna ytterst
är givna av att människan är ska
pad till guds avbild. Den lever vi
dare i rättighetsförklaringarna på
1700-talet: den amerikanska från
1776 med Thomas Jefferson som
huvudförfattare, som är mer indi

vidualistisk, och de franska från
1789 och 1793, som är skrivna un
der inflytande från Rousseau och
har en starkare kollektivistisk an
strykning.
Senare uppstod kritik mot na
turrätten, och de teologiska argu
ment som låg till grund för den
ifrågasattes. Utilitaristen Jeremy
Bentham avfärdade rättigheterna
som ”nonsens på styltor”.
Kritikerna fick efterföljare i
1900-talets rättspositivism. Rätts
positivisterna var inte främman
de för att diskutera lag och moral,
men hävdade att lagen skulle ska
pa moral, i stället för tvärtom.
Axel Hägerström tog upp Bent
hams kritik mot föreställningen
om rättigheter utanför lagen och
menade att rättighetsförklaring
arna härledde individens rättig
heter från kristen dogmatik, att
de blandade in religiösa resone
mang utan verklighetsförankring
och syftade till förgudning av in
dividen.
Den ”normative nihilisten” Hä
gerström kunde ställa upp åt

minstone en norm: lagstiftningen
ska värna samhällsnyttan.
Den inflytelserike juridikpro
fessorn Vilhelm Lundstedt mena
de att lagen inte bara skulle ut
trycka samhällets värderingar,
utan skapa dem.
Per Bauhn utvecklade så Chi
cagofilosofen Alan Gewirths idéer
om aktörsperspektiv, som Bauhn
förespråkar. Enligt Gewirths teori
måste alla aktörer göra anspråk
på rättigheter till frihet och välbe
finnande. Eftersom ingen aktör
utan självmotsägelse kan säga att
han struntar i om han har frihet
och välbefinnande eller inte, kan
man slutleda att alla aktörer har
rätt till frihet och välbefinnande.
Enligt Bauhn är konsekven
serna av en rättviseorienterad syn
på brott och straff, att de rätts
vårdande myndigheterna måste
välja sida. De kan inte behandla
gärningsman och offer som lik
ställda parter. Genom brottet har
det uppstått en obalans mellan of
fer och gärningsman, och de kan

Föreningen för lagstiftningslära
Föreningen för lagstiftningslära är en förening för alla som är intresserade
av juridik och lagstiftning. Den har omkring 300 medlemmar. De flesta
av dem är jurister, och de flesta har anknytning till lagstiftningsapparaten
– men också advokater, forskare och andra yrkesgrupper finns bland medlemmarna. Föreningen ordnar några sammankomster om året. Då lyssnar
medlemmarna på en inbjuden föredragshållare och diskuterar sedan det
aktuella ämnet från ett lagtekniskt perspektiv
Förra justitierådet Ulf K. Nordenson tog initiativ till att bilda Föreningen
för lagstiftningslära på 1980-talet sedan professor Jan Hellner hade givit
ut boken Lagstiftningslära. Ordförande för föreningen är justitierådet Stefan Lindskog.

Dom för hets mot homosexuella kränkte inte
Sverige bröt inte mot
Europakonventionen när
man 2006 dömde fyra
unga män för hets mot
folkgrupp, enligt Europadomstolen.

De fyra dömdes i tingsrätten, till
sammans med tre andra män, för
att de delat flygblad med nedsät
tande omdömen om homosexu
ella i en gymnasieskola 2005.
Hovrätten friade dem, men Hög

sta domstolen ändrade domen,
och samtliga dömdes för hets mot
folkgrupp.
Fyra av männen vände sig då
till Europadomstolen, med hän
visning till reglerna om yttrande
Advokaten Nr 2 • 2012

Nyheter
Årsavgiften är inte
avdragsgill

Justitierådet Stefan Lindskog
undrade utifrån Rödebymålet om
inte aktörsperspektivet kan ses
från två håll, och frågade när ak
törsrollen övergick från moped
gänget till skytten.
Bauhn svarade att både gänget
och skytten var aktörer, och att
mopedgänget hade gått över en
gräns som berättigade fadern att
försvara sig.
– Men gick inte också skytten
över en gräns? frågade Stefan
Lindskog.
Justitierådet Martin Borgeke
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Thomas av Aquino.

inte ses som moraliskt likvärdiga.
Uppgiften för de rättsvårdande
myndigheterna är att återställa
balansen, ansåg Bauhn. Gärnings
mannen har missbrukat friheten,
och därför kan det ses som logiskt
att beröva honom hans frihet.
Per Bauhn nämnde som exem
pel det så kallade Rödebymålet,
där en familjefar år 2007 sköt
ihjäl en 15-årig pojke i ett moped
gäng som hade trakasserat hans
familj. Hovrätten över Skåne och
Blekinge fann att mannen hade
befunnit sig i en nödvärnssitua

tion, men att hans reaktion inte
var proportionerlig.
– Givet den passivitet som sam
hället visade när mannen blev
trakasserad, så var det skamligt
att döma mannen till ansvar, me
nade Per Bauhn.
Diskussionen efter professor

Per Bauhns föredrag blev ganska
livlig. De flesta av de jurister som
yttrade sig tycktes inte dela
Bauhns mer normativt-moraliska
syn på rättigheter, i alla fall inte
på straffrättens område.

berättade att han var rättens
ordförande när Rödebymålet
togs upp i hovrätten. Han förtyd
ligade händelseförloppet vid gär
ningen och berättade mer om
omständigheterna: Bara två av
pojkarna i mopedgänget var
framme på gårdsplanen, och det
fanns inget omedelbart hot om
våld. Den pojke som dödades
blev först skadad av ett skott. Där
efter laddade skytten om vapnet
och följde efter pojken, som stod
på knä när skytten sköt det dö
dande skottet.
– Som jag uppfattar dig tycker
du att i och med att pojkarna tagit
av familjens frihet, hade de inga
rättigheter och det var rätt att
skjuta dem, avslutade Martin Bor
geke sitt inlägg.
Per Bauhn replikerade att han
tyckte att domstolarna inte för
verklighetsnära resonemang om
MA
förmågan att besinna sig.

yttrandefriheten
frihet (artikel 10) och artikel 7
(inget straff utan lag).
Men Europadomstolen under

känner resonemanget. Hänvis
ningen till artikel 7 saknar enligt
Advokaten Nr 2 • 2012

domstolen grund, eftersom det
fanns lagstiftning på området.
Sveriges agerande var också för
enligt med artikel 10, eftersom
inskränkningen i yttrandefrihe
ten, med rätta, setts som nödvän

dig för att skydda andras rykte
och rättigheter.
Domen är inte slutgiltig. Parter
na har tre månader på sig att be
gära en prövning i så kallad stor
kammare.

Högsta förvaltningsdomstolen
prövar inte frågan om huruvida
årsavgiften till Advokatsamfundet ska vara avdragsgill. Det är
innebörden av domstolens beslut den 26 januari.
Enligt inkomstskattelagen
9 kap. 2 § får den som är skattskyldig inte göra skatteavdrag
för sina medlemsavgifter till
föreningar. Kammarrätten i
Sundsvall kom i en dom i januari
2011 fram till att avdragsförbudet i inkomstskattelagen gäller
för advokaternas årsavgift till
Advokatsamfundet, oavsett om
samfundet har en särskild ställning och inte kan jämföras med
andra intresseorganisationer.
Nu har Högsta förvaltningsdomstolen funnit att det inte
finns skäl att ge prövningstillstånd i målet. Därmed gäller
kammarrättens dom.
Justitierådet Olle Stenman,
som är expert på skatterätt och
har ingått i flera statliga utredningar om skatterätt och föreningsrätt, var skiljaktig och ville
ge prövningstillstånd i en fråga i
målet.

Rån och bilstöld ökar
risk för fortsatta brott
De ungdomar som tidigt döms
för rån, tillgrepp av motorfordon samt hot och våld mot
tjänsteman, ligger särskilt i riskzonen för fortsatt brottslighet.
Det visar en studie om så kal�lade strategiska brott genomförd av Brottsförebyggande rådet (Brå).
I rapporten har man studerat
lagförda och dömda ungdomar
mellan 15 och 20 år under
00-talet. Resultaten visar att
vissa brottstyper är vanligare
bland de som dömts tidigt och
därefter fortsatt att begå brott.
Av de ungdomar mellan 15 och
17 år som lagfördes för rån under 00-talet återföll till exempel
mer än hälften i flera nya brott,
även om de inte varit dömda
tidigare.
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Nyheter

Lagrådet ger IG till
regeringens nya vapenlag
I januari lämnade regeringen en
lagrådsremiss med förslag till
ändringar i vapenlagen. Regering
en konstaterade att det inte fanns
något beredningsunderlag för att
föreslå skärpta straff, men lade
fram förslag till lagändringar som
skulle göra det lättare att döma
för grovt vapenbrott – ett brott
där minimistraffet är fängelse i
sex månader.
Men justitieråden i Lagrådet,
bland andra straffrättsexperten
Dag Victor, är kritiska och ger för
slaget underkänt på flera punk
ter.
Enligt regeringens förslag ska
en ny bestämmelse införas i va
penlagen 9 kap. 1 § andra stycket.
Tre olika omständigheter ska be
aktas särskilt när domstolarna
bedömer om ett vapenbrott är
grovt: För det första hur farligt
vapnet är, för det andra hur
många vapen brottet gäller.
Den tredje omständigheten gäl
ler om vapnet har ”innehafts på
allmän plats, i ett fordon på all
män plats, eller inom ett skolom
råde där grundskole- eller gym
nasieundervisning bedrivs”.
Formuleringen i förslaget ankny
ter till bestämmelsen i vapenla
gen 5 kap. 6 §. Men Lagrådet kon
staterar att uttryckssättet i
vapenlagen 5:6 bara avgränsar
det straffbara området, men inte
ger underlag för graderingen av
straffvärdet. I motsats till vap
nens farlighet och mängd är plat
sen för innehavet en omständig
het som inte kan föreligga i större
eller mindre mån, utan antingen
föreligger eller inte. Lagrådet in
stämmer i att det är mer klander
10

Lagrådet ger förslaget om ändringar i vapenlagen kritik på flera punkter.

värt att ha med vapen på allmän
plats om man inte har rätt att
inneha dem än om man har rätt
att inneha dem, men att det är
uppenbart att det kan växla i be
tydande mån hur klandervärt det
är. Lagrådet menar att det måste
anses orimligt att ha som allmän
princip att straffvärdet ska vara
minst sex månaders fängelse för
att ha med vapen på allmän plats
om man saknar tillstånd, medan
straffvärdet för att ha med vapen
som man har tillstånd för aldrig
skulle vara högre än sex måna
ders fängelse.
En rad skäl kan anföras mot
att låta en platsangivelse som i
förslaget vara ett självständigt kri
terium för att bedöma om ett
brott ska betraktas som grovt,

skriver Lagrådet, som anar att
detta inte har varit den egentliga
avsikten med förslaget utan tror
att regeln syftar till en bedömning
av risken att vapnet ska komma
till brottslig användning.
Därmed avstyrker Lagrådet re
geringens förslag om vilka om
ständigheter som ska beaktas för
att ett vapenbrott ska anses grovt.
Om man ändå vill införa en sådan
bestämmelse, förordar Lagrådet
att den ska utformas utifrån den
departementspromemoria (Ds
2010:6) som ligger till grund för
förslaget.
Regeringen föreslår också att
det ska införas straff för den som
förvarar ett skjutvapen åt någon
annan, om det inte finns tillstånd
för förvaringen. I förslaget hävdas
det att det nu inte är straffbart att

Här finner Lagrådet anled
ning att erinra om att allt uppsåt
ligt och oaktsamt innehav av
skjutvapen, om man inte har rätt
till det, är generellt straffbelagt i
vapenlagen 9:1. ”Innehav” brukar
avse att någon har sådan besitt
ning till ett föremål att personen
kan utöva faktisk rådighet till det.
Enligt vad Lagrådet känner till
finns det inte något som talar för
att innehav enligt vapenlagen 9:1
ska uppfattas principiellt annor
lunda, och förvaring av vapen åt
annan kräver alltså lagstöd eller
tillstånd för att vara straffritt.
Enligt Lagrådets bedömning
skulle det faktiskt innebära en
nedkriminalisering, om förslaget
i den delen ledde till lagstiftning.
Lagrådet avstyrker.
Lagrådet noterar också att re
geringen av misstag har föreslagit
att brott mot förordningar eller
myndighetsföreskrifter om förva
ring av skjutvapen och ammuni
tion som innehas av sammanslut
ningar skulle avkriminaliseras. I
samband med det reder Lagrådet
ut frågan om det finns ett absolut
förbud mot att blankettstraffbud
med fängelse i straffskalan fylls ut
med normer från annat håll. En
ligt Lagrådet – som tror att reger
ingen har tolkat HD:s avgörande i
NJA 2005 s. 33 för extensivt –
finns det goda skäl att anta att re
geringsformens förbud mot så
dan utfyllnad bara gäller fall där
den norm som det hänvisas till
ska uppfattas som en del av själva
MA
straffbestämmelsen.
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ta emot skjutvapen från någon
annan för förvaring, även om det
inte finns någon rätt till förvaring
enligt vapenlagen eller ett till
stånd. Kriminella skulle kunna
skaffa sig tillgång till vapen ge
nom att ”förvara” dem åt andra,
utan straff.

Ändringar i vapenlagen skulle
få fler dömda för grovt vapenbrott. Men Lagrådet avstyrker
den viktigaste delen i regeringens förslag.

För dig som är medlem i Advokatsamfundet:

Nya Mercedes-Benz
till specialpris!
Bilar finns för omgående leverans
C 200 CDI Business Kombi
6 vxl manuell

287.900 kr

Pris fr.
Ordinarie pris: 319.900 kr.

Köp till BusinessPluspaket till C-Klass:
Metallic • Parameterstyrning • Adaptiva Xenon
Förvaringspaket • Större tank 66 liter
Pris 17.910 kr (ord pris 28.850 kr)
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

365.300 kr

Pris fr.
Ordinarie pris: 405.900 kr.

Köp till BusinessPluspaket till GLK:
Metallic • Adaptiva Xenon • Större tank 66 liter • El-baklucka
Pris 17.910 kr (ord pris 28.850 kr)
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

Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet. Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
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 9-18, 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
www.mercedes-benz-stockholm.se

Chefer

Beslutsfattare

Nya klienter

Specialister

Hitta den du söker
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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Världen

Snabb asylprocess hindrade
rätten till effektiva rättsmedel
Frankrike bröt mot såväl artikel 13 (rätten till effektiva
rättsmedel) som artikel 3
(förbudet mot tortyr) när man
snabbehandlade en sudanesisk mans asylansökan. Det
fastslog Europadomstolen
den 2 februari i en dom.
Den klagande är en sudanesisk
man, som i december 2008 tog
sig in i Frankrike olagligt, med
förfalskade dokument. Han greps
för detta, och dömdes till en må
nads fängelse för brott mot utlän
ningslagstiftningen. Därefter skul
le han utvisas. Mannen ska hela
tiden ha begärt att få lämna in en
ansökan om asyl, och hävdat att
han utsatts för förföljelse i hem
landet, men inte fått gehör för sin
önskan.
Mannen överklagade utvisning
en till förvaltningsdomstolen,
men fick små möjligheter att för
bereda förhandlingen. Domsto
len avvisade överklagandet, och
noterade att den klagande inte
hade ansökt om asyl.
Först när mannen placerades i
förvar inför utvisningen fick han
möjlighet att ansöka om asyl.
Hans ansökan behandlades enligt

Frankrike begick flera fel enligt
Europadomstolen.

den snabbprocess som Frankri
ke, liksom många andra europe
iska länder, tillämpar i vissa fall.
Efter ett snabbt förhör fick den
asylsökande mannen avslag på
sin ansökan. Han överklagade.
Myndigheterna började samti
digt förbereda utvisningen. Man
nen vände sig då till Europa
domstolen, som stoppade
utvisningen i väntan på prövning
av mannens klagomål. 2011 bevil
jade den franska migrationsöver
domstolen mannen till sist flyk
tingstatus.
Europadomstolen har granskat
proceduren och kritiserar den på
flera punkter. I domen konstate
ras bland annat att den utredning
av fallet som gjordes inom ramen
för snabbprocessen inte i sig är

tillräcklig för att garantera effek
tiva rättsmedel. I det här fallet
grundade sig dessutom inte be
slutet att använda snabbproces
sen på de faktiska omständighe
terna i målet, utan på att mannen
tagit sig in olagligt i landet.
Domstolen anser också att
prövningen i förvaltningsdomsto
len i teorin gav möjlighet till en
grundlig prövning. Den korta för
beredelsetiden och att mannen
bara fick träffa sin advokat en
kort stund inför förhandlingen
gjorde dock en riktig prövning
omöjlig i praktiken.
Europadomstolen skriver i sin
dom att denna typ av snabbpro
cess i migrationsärenden före
kommer i många europeiska län
der, och att en snabbare process i
sig inte innebär någon kränkning
av artikel 13. Men det förutsätter
att den asylsökande tidigare fått
sitt fall grundligt prövat.
Slutligen konstaterar Europa
domstolen att det i det här ären
det endast var dess ingripande
enligt nummer 39 av Europa
domstolens regler som stoppade
utvisningen av mannen, som se
nare visade sig uppfylla kraven
UB
för att få asyl.

Försämringar av rätten
till advokat
Rätten till advokathjälp försämras drastiskt för åtalade och för
brottsoffer. Det blir följden om
ett förslag till nedskärningar i
budgeten för rättshjälp vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag blir verklighet.
Nu protesterar Sveriges advokatsamfund mot förslaget, tillsammans med internationella
advokatorganisationer och enskilda advokater i ett uttalande.
Budgetförslaget innebär att
advokater som biträder åtalade
och brottsoffer vid Internationella brottmålsdomstolen ska
få 41 euro (360 kr) per timme i
ersättning för sitt arbete.
Advokaterna ska inte heller
längre få ersättning som täcker
deras yrkesmässiga kostnader
för kontor, personal, samfundsavgifter, sociala avgifter och
pensioner.
Enligt försvarsadvokatorganisationen International Criminal
Bar innebär det att ett försvar
av någon som helst kvalitet helt
enkelt blir omöjligt – av budgetskäl.

Europadomstolen i Strasbourg.

foto: istockhphoto

Tyskland kränkte publicists yttrandefrihet
Europadomstolen fällde i
februari Tyskland för att ha
kränkt tidningsförlaget Axel
Springers yttrandefrihet (artikel
10 i Europakonventio
nen) genom att stoppa
publicering av artiklar
om en känd skådespela
res narkotikabrottslig
het. Publiceringsförbu
det har prövats i flera instanser i
Tysklands rättsväsen. Europa
domstolen konstaterar i sin dom
att inskränkningen av yttrandefri
heten därmed inte stod i rimlig
proportion till kränkningen av
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skådespelarens privatliv. Tysk
land ska därför betala Springer
ett skadestånd på 17 734,28 euro
för förlagets ekonomiska skada,
samt 32 522,80 i rätte
gångskostnader.
I målet von Hannover
mot Tyskland finner
Europadomstolen där
emot inte att någon
kränkning av Europakonventio
nen skett. Målet gäller prinsessan
Caroline av Monaco och hennes
man prins Ernst August, som i
tyska domstolar försökt stoppa
publiceringen av foton på paret i

icke offentliga sammanhang utan
att lyckas. Men Europadomstolen
anser att de tyska domstolarna
gjort en riktig avvägning mellan å
ena sidan yttrandefriheten och å
andra sidan prinsparets skydd för
privatlivet när de inte stoppat pu
bliceringen. Det fanns, enligt
domstolen, ett allmänt intresse
av att publicera de aktuella bil
derna.
Axel Springer AG mot Tyskland (ansökan nr 39954/08)
och von Hannover mot Tyskland (nr 2) (ansökan nr
40660/08 och 60641/08).

Furas efterträdare
i Europadomstolen
Regeringen har beslutat nominera följande kandidater till domare i Europadomstolen:
•H
 elena Jäderblom, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
• Stefan Strömberg, lagman
vid Göteborgs tingsrätt
•M
 argareta Åberg, president
i Kammarrätten i Göteborg
Det är sedan Europarådets parlamentariska församling som
utser vem av dessa som blir domare i Europadomstolen. Elisabet Fura, som sedan 2003 är
domare i Europadomstolen, blir
ny chefs-JO med tillträde den
1 juni 2012.
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Reportage Peter Nobel
Världens förste DO 80 år

Fortfarande
stor okunnighet
om mänskliga
rättigheter
Peter Nobel har ägnat en stor del av sitt liv åt att arbeta för mänskliga rättigheter.
Ämnet engagerar honom fortfarande i högsta grad. Och den förre advokaten
som blev världens förste diskrimineringsombudsman är inte nådig när han
beskriver läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige i dag.
– Hårresande okunnigt, lyder hans omdöme.
text och foto ulrika brandberg

”F

örhoppningar, föreställningar
och mål som allas lika människo
värde, jämställdhet mellan alla,
rättssäkerhet, demokrati och deras be
tydelse nationellt och internationellt
kräver att Sverige föregår med gott ex
empel i varje hänseende vad gäller
mänskliga rättigheter och allt vad därtill
hör.”
Orden är hämtade från förre advoka
ten och diskrimineringsombudsman
nen Peter Nobels personliga remissvar
på betänkandet Ny struktur för skydd av

Om Peter Nobel
Förutom DO-posten har Peter Nobel också varit generalsekreterare för Röda Korset, rådgivare åt överlevande och efterlevande efter Estoniakatastrofen och ledamot av FN:s kommitté
mot rasdiskriminering. Det har också blivit en rad andra nationella och internationella uppdrag, många artiklar och ett par
böcker. Sedan han lämnade de sista offentliga uppdragen i slutet av 1990-talet har Nobel, förutom att skriva sin självbiografi,
föreläst mycket om mänskliga rättigheter. Han har också engagerat sig i äldrevårdsskandaler i hemkommunen Uppsala och
det samiska urfolkets rättigheter.
1985 utsågs Peter Nobel till hedersdoktor vid juridiska fakulteten i Uppsala.
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mänskliga rättigheter som kom i slutet
av 2010. I yttrandet hyllar Nobel utred
ningens arbete och tillstyrker förslaget
om att inrätta en myndighet eller kom
mission med helhetsansvar för mänsk
liga rättigheter. Men han inskärper ock
så att det finns mycket kvar att göra på
området mänskliga rättigheter i Sveri
ge, och lämnar en rad synpunkter på
vad kommissionen bör göra och hur
den kan organiseras.
Vid dryga 80 års ålder har Peter No

bel inte svalnat i sitt engagemang för
mänskliga rättigheter, ett engagemang
som vaknade på allvar under tiden som
advokat på advokatbyrån Chrysander i
Uppsala. Där började Peter Nobel direkt
efter avlagd jur. kand.-examen.
– Till en början sysslade jag med så
kallad allmänpraktik, vilket innebar ratt
fylla och skilsmässor, ler Peter Nobel.
En kort period prövade han också sin
förmåga som affärsjurist. Men så kom
plötsligt stora grupper av asylsökande
till Sverige under 1960-talet. Många av

dem fick Peter Nobel som biträde i asyl
processen.
– De äldre kollegerna var inte så språk
kunniga, så jag fick ta hand om detta.
Men jag blev också väldigt, väldigt enga
gerad. Det dröjde ju inte länge förrän
man frågade sig varför de måste fly. Och
det var ju för att deras mänskliga rättig
heter kränktes. Så det var början, sam
manfattar Nobel.
Under en period kom många asylsö
kande från Eritrea. De hade alla flytt via
Sudan. Enligt de svenska myndigheter
na skulle de därför skickas tillbaka till Su
dan. Juridiskt helt korrekt men ur hu
Advokaten Nr 2 • 2012

Reportage Peter Nobel

man synpunkt oacceptabelt, konstate
rar Peter Nobel.
Under arbetet med eritreanerna upp
täckte Peter Nobel hur lite människor i
Sverige visste om situationen i Sudan.
Han fick ta reda på det mesta själv.
– I stället för att sitta och skriva om alla
saker i allas inlagor så gjorde jag en ge
mensam skrift som jag kunde ha som bi
laga. I och med det var jag plötsligt ex
pert på afrikanska flyktingfrågor. Det är
farligt lätt att bli expert, konstaterar No
bel med tydlig ironi.
Expertstatusen ledde till uppdrag
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i Afrika, där Peter Nobel kom att ingå i
organisationskommittén för en stor
panafrikansk flyktingkonferens. Det
blev därmed en hel del resor till olika län
der i Afrika. Nobel gick också tidigt med
i den nybildade organisationen Amnes
ty International, som efter några år ut
såg honom till att medverka i en under
sökningskommission i Syrien och Israel
när krigsfångar från oktoberkriget 1973
skulle repatrieras.
Parallellt med alla dessa åtaganden
fortsatte Peter Nobel som advokat och
delägare i Chrysander, en byrå som se
nare gick ihop med Lindahl. Han hade

Peter Nobel
hade ett
advokatperspektiv
och inte ett
myndighetsperspektiv
som DO.

också familj, hustru och tre barn hemma
i Uppsala. Peter Nobel skrattar och kon
staterar att han inte riktigt förstår själv
hur han hann. Men han kan konstatera
att engagemanget satte ekonomiska
spår.
– De här uppdragen var ju inte betal
da. Så det blev ekonomiskt påfrestande,
men väldigt givande i övrigt, säger No
bel.
1986 inrättade regeringen den nya

myndigheten Ombudsmannen mot et
nisk diskriminering, DO. Peter Nobel
fick frågan om han ville blir dess chef och
15
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Reportage Peter Nobel

»

världens förste Diskrimineringsom
budsman. Han tvekade inte, utan tacka
de snabbt ja.
– Jag jobbade väldigt mycket, och bör
jade känna mig sliten. Och så tyckte jag
förstås att det var hedrande, säger Peter
Nobel och tillägger att han såg det som
en möjlighet att arbeta vidare för flyk
tingar och invandrare, på ett nytt sätt.
Den nya myndigheten hade från bör
jan ett ganska oklart mandat.
– Det fanns praktiskt taget inga rättsli
ga maktmedel. Men jag saknade dem

Peter Nobel.

Peter Nobel firades med seminarium
Mänskliga rättigheter har gått som en röd tråd genom alla Peter Nobels år. Det passade därför perfekt att högtidlighålla
hans 80-årsdag, som egentligen inföll i december, med ett seminarium om just mänskliga rättigheter i Sverige. Seminariet,
som blev mycket välbesökt och uppskattat, hölls i januari i Universitetshuset i Uppsala. Värdar var två av Peters gamla kolleger från Chrysander, numera Lindahl i Uppsala, Anders Frigell
och Thomas Mattsson.
Vid seminariet pekade en rad forskare, debattörer och samhällsvetare, bland dem Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg, på allt som återstår att göra för att värna de
mänskliga rättigheterna i Sverige.

inte. Tvärtom tyckte jag att det var gan
ska trivsamt i det här laglösa tillståndet.
Det fanns liksom inga gränser för vilka
initiativ man kunde ta, beskriver Nobel.
DO:s uppdrag var dubbelt: dels att
granska enskilda ärenden och dels att fö
rebygga och bekämpa diskriminering
på ett mer övergripande plan. Klagomå
len från personer som upplevt diskrimi
nering tog mycket tid och resurser. För
mycket, tyckte Peter Nobels medarbe
tare ibland.
– Jag anlade ett advokatperspektiv och
inte ett myndighetsperspektiv. Jag upp
fattade mig aldrig som en myndighet.
Mina medarbetare var emellanåt tvung
na att påminna mig om detta. Jag såg mig
hela tiden som den som skulle tillvarata
den enskildes rätt, förklarar Peter No
bel.
Samtidigt trycker han noga på att kon
takten med enskilda ärenden var en
nödvändig förutsättning för att utföra
uppdraget.
– Det är bara genom att ha kontakt
med dem som man får verklig kunskap

om vad som händer i samhället, säger
Nobel.
Peter Nobel stannade på DO i fem år,
precis som han planerat. Under hans
ämbetstid inleddes arbetet för att skapa
ytterligare två ombudsmän, Barnom
budsmannen och Handikappombuds
mannen (HO). I dag finns bara en av
dessa, Barnombudsmannen, kvar som
egen myndighet. Övriga diskrimine
ringsombudsmän, DO, Jämo, HO och
Homo, slogs ihop till en myndighet, ofta
kallad Super-DO, år 2009.
Sammanslagningen var helt rätt väg
att gå, anser Peter Nobel, som redan un
der sina fem år i ämbetet föreslog just en
gemensam ombudsman mot diskrimi
nering.
i världen
med att inrätta en diskrimineringsom
budsman, och vill gärna visa upp sig som
en förebild när det gäller att bekämpa
rasism och diskriminering. Men Peter
Nobel är inte imponerad av framstegen.
– Sverige har inte lyckats särskilt bra.

Sverige var alltså först

Skattevolymen 2012:1
– med nya skatteförfarandelagen

Ny
!
upplaga

I den här regelsamlingen hittar du den
samlade svenska skattelagstiftningen
kompletterad med bokförings- och årsredovisningslagarna. Innehåller även ett
sökordsregister.

Andra nyheter 2012

Utkommer två gånger per år.
Pris 475 kr*
Information och beställning
farakademi.se/bocker
08 506 112 00

Upphandlingsvolymen
Pris 530 kr*

Fastighetsvolymen
Pris 530 kr*

*Pris exkl. moms och frakt.
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De invandrades situation på arbets
marknaden är kanske det mest iögonfal
lande misslyckandet. Den bristfälliga
äldrevården är ett annat bevis, säger han
och konstaterar att FN:s rasdiskrimine
ringskommitté brukar komma med un
gefär samma kritik år efter år.
Peter Nobels gamla myndighet har på
senare år också hamnat i en del blåsvä
der. Diskrimineringsombudsmannens
uppdrag och agerande har diskuterats
flitigt av ledarskribenter och riksdagspo
litiker. Myndigheten har bland annat kri
tiserats för långa handläggningstider
och dålig arbetsmiljö.
DO har också hamnat i skottgluggen
för liberala debattörer som anser att om
budsmannens verksamhet är ideolo
giskt färgad.
Peter Nobel förstår inte riktigt resone
manget.
– När det gäller att verka för vissa saker,
miljö, djurskydd, rättvisa och så vidare,
så är det en viktig del av arbetet att bilda
opinion. Huvudsaken är att opinions
bildningen inte styrs av tillfälliga politis

ka vindar, utan av de tankar som bär upp
de lagar som ska realiseras, säger han.
på området
mänskliga rättigheter behövs, anser Pe
ter Nobel.
Fortfarande återstår mycket arbete
för att öka kunskapen hos både allmän
heten och beslutsfattare. Men det är
svårt – inte minst för att det saknas ett of
fentligt samtal om dessa frågor.
– Precis som alla andra pågående dis
kussioner och debatter, som pensioner
na, så ska det här vara ett område. Men
det är mycket tyst, säger Nobel frustre
rat.
När den uppkommer blir också diskus
sionen om mänskliga rättigheter, eller
människorätt som Peter Nobel önskar att
det fick heta, ofta allt för teknisk och lega
listisk, anser han. Visst måste myndighe
ter och beslutsfattare ta ställning till de
lagtekniska aspekterna av traktaträtten
och andra komplicerade frågeställning
ar. Men kärnan i de mänskliga rättighe
terna är mycket enklare än så.
Och opinionsbildning

”Man be
höver inte
tänka på så
värst myck
et mer än att
vad man än
tycker så
måste man
handla med
utgångs
punkten att
alla har
precis
samma
människovärde och
samma
rättigheter.”

Ny bok om LOV!
LOV – lagen om valfrihetssystem kommenterar hur
den nya lagen LOV ska användas. Boken behandlar
både regelverkets utformning och innehåll, redogör
för den rättspraxis som finns samt något om de
utvärderingar som hittills är gjorda. Lagen är avsedd
att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva
verksamheten genom att överlåta valet av utförare
till brukaren/invånaren.
Ellen Heldahl är avdelningschef på avdelningen
för tillsyn över offentlig upphandling vid Konkurrensverket. Hon har lång erfarenhet av upphandling bl.a.
som förbundsjurist på SKL och var huvudsekreterare
i Frittvalutredningen, som överlämnade betänkandet
LOV att välja – lag om valfrihetssystem.

– Man behöver inte tänka på så värst
mycket mer än att vad man än tycker så
måste man handla med utgångspunkten
att alla har precis samma människovär
de och samma rättigheter. Sedan kan
personen tycka vad fan han vill om det.
Det är så enkelt, fastslår Peter Nobel.
Trots att det var många år sedan Pe
ter Nobel arbetade som advokat följer
han fortfarande med i advokatbran
schen, inte minst genom tidskriften Ad
vokaten. Nobel ser advokatrollen som
en utmärkt möjlighet att få arbeta prak
tiskt med mänskliga rättigheter för en
skilda människor. Men han är oroad av
att humanjuridiken pressats undan så
mycket till förmån för affärsjuridiken.
Det är inte heller säkert att de stora af
färsjuridiska byråerna alltid är så klient
vänliga, menar han.
– Det blir nog lätt så att ett någorlunda komplicerat ärende valsar runt
på en stor byrå mellan olika experter.
Och så kostar det därefter, säger Peter
Nobel. n
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Sveriges kunnigaste jurister har en sak gemensamt. Vi står bakom
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Svensk juriststämma 2012
Den 8–9 februari hölls Svensk juriststämma
i Stockholm. Över 600 personer deltog från
rättsväsendet, förvaltningen och advokat
byråerna. Vid stämman medverkade
Advokatsamfundet, nätverket Hilda och
advokater vid flera välbesökta seminarier.
text magnus andersson, ulrika brandberg
och tom knutson FOTO TOM KNUTSON

Hilda
diskuterade
jämlikhet
och livsval
Tre framgångsrika kvinnliga politiker samtalade om jämställdhet
och livsval under ledning av Anne
Ramberg.
Samhällsdebattören och det tidigare
språkröret för Miljöpartiet Maria Wet
terstrand ansåg att politikens värld var
relativt jämställd. Riksdagsledamoten
Maria Abrahamsson var av en något
annan uppfattning. Hon tyckte att det
bland riksdagsledamöterna stundtals
förekommer en konstig människosyn
där man inte skiljer på sak och person.
– Vi har ett nytt parti i riksdagen som
inte någon vill prata med trots att det
är trehundratusen väljare som har rös
tat in dem (Sverigedemokraterna).
Jämställdhetsfrågan är en del i detta,
men långt ifrån helt avgörande.
Det rådde relativt stor enighet bland
paneldeltagarna om att de nått sina
positioner genom en rad mer eller
18

Under den
ironiska rub
riken ”Män är
bäst” arran
gerade nät
verket Hilda
ett välbesökt
seminarium
där stäm
ningen var
på topp.

mindre medvetna och aktiva val. Maria
Wetterstrand betonade betydelsen
som den egna viljan haft för henne.
– Jag tror att det är så att inte någon
har lyckat ta ”det” ur mig. Det är nog
ganska många som har försökt. Sedan
har jag haft tillräckligt många som sagt
att jag är okej och bra och då har jag
lyssnat mer på dem, och det är väl ett
aktivt val att jag har valt att lyssna på
dem mer.
När paneldeltagarna diskuterade för
utsättningarna för män och kvinnor
förklarade Maria Abrahamsson att hon
inte ansåg att kvinnor motarbetas mer
än män. Det kostar såväl män som kvin
nor en hel del smärta att ta sig fram.
Den före detta partiledaren och Soci
aldemokraternas första kvinnliga parti
ledare Mona Sahlin menade att visserli
gen kostar det på att vara högst upp i
ledningen oavsett om det är en kvinna
eller man. Men tillade:

– Jag tycker att vi har glastak som är
stenhårda inom många områden där
det finns makt. Även om tjejer tar sig
fram så är det ändå en enormt stor
skillnad på förutsättningarna mellan
män och kvinnor.
Sahlin berättade att hon i början av
sin karriär var mot kvotering men att
hennes syn har förändrats med åren.
– När någon säger att det är lika vill
kor för killar och tjejer i Sverige säger
jag ”struntprat”. Det är det inte.
Wetterstrand kommenterade att det
inte är en slump att det är mest män
som är partiledare i dag och tidigare.
När frågan om det är skillnad på för

väntningarna på män och kvinnor dis
kuterades rådde enighet bland panel
deltagarna om att så är fallet.
– En man har ju oändligt mycket lätt
are för att passa in i ordet landsfader
eller statsman. En kvinna blir häxan
Advokaten Nr 2 • 2012
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Spela korten rätt
och bli jämställd?
Skådespelerskan och pokerproffset Magdalena In de Betou väckte
frågor och gav svar om jämställdhet och livsval.

Paneldeltagarna
var tämligen
eniga om att
det är skillnad i
förväntningarna
på män och
kvinnor.

eller en järnlady eller anses alldeles för
vek för att klara av det (uppdraget). Det
relateras till könet. Män har styrt i nä
ringsliv och politik och kyrkan i hund
ratals år, så nästan alla normer för hur
man ska se ut och vara som högste le
dare är manliga, sa Sahlin som fick
visst medhåll från Maria Abrahamsson.
– Jag har förväntningen på mig att jag
ska vara elak i olika sammanhang, säga
otäcka saker och sedan skratta elakt, sa
Maria Abrahamsson som menade att
det hänger ihop med hennes bak
grund, då hon för tio år sedan var gan
ska ensam om att vara en kvinnlig bor
gerlig debattör. För att överhuvudtaget
få genomslag var man tvungen att ta i
och dra allt till sin spets för att få upp
märksamhet.
– I dag är klimatet förändrat. Borger
ligheten är inte lika pestförklarad och
det finns fler kvinnliga borgerliga de
battörer och politiker. Men det klimat
Advokaten Nr 2 • 2012

som rådde då har format bilden av en
människa. Sedan är det ganska svårt
att skaka av sig den bilden, sa hon och
tillade:
– Om jag ska chocka någon i dag då
är jag snäll och tyst. Det är mycket om
givningen som styr.
På Anne Rambergs fråga om delta
garna hade något råd att ge unga kvin
nor sa Mona Sahlin att det är viktigt att
inte tro att man kan vänta med att bil
da familj och skaffa barn för att den vä
gen ta sig fram snabbare i karriären.
Risken är att man ångrar det senare.
– Skaffa barn, ångra er inte och nät
verka, sammanfattade Sahlin sitt råd.
Paneldeltagarna var eniga om
betydelsen av att ha förebilder, såväl
män som kvinnor, som visat att de
trott på dem tidigt i deras karriärer
och på så vis sporrat deras självför
troenden. n

Årets program
innehöll många
intressanta seminarier.

nästa
uppslag
Mer från Svensk
juriststämma

Hildaseminariet
inleddes med
att Magdalena
In de Betou höll
ett humoristiskt
och tankeväck
ande anförande
om stereotypa
könsroller och
bristen på jäm
ställdhet. Hon lockade till många stora
och spontana skratt.
Magdalena reser runt i världen och
deltar i stora pokerturneringar och dri
ver även pokerskolor för tjejer. Poker
är enligt henne ett utmärkt sätt att lära
sig förhandla om sitt värde.
– Män och kvinnor spelar poker på
olika sätt och förhandlar olika i hela
livet!
Magdalena anser generellt sett att
kvinnor undervärderar sina spelkort,
sitt yrkesliv, sin kunskap och sin utbild
ning. Män å andra sidan överestimerar.
Att spela poker, spela stora roller eller
vara pappaledig är val där vårt kön
finns med som en parameter.
– Jämställdhet är i grund och botten
en fråga om demokrati och mänskliga
rättigheter. Män och kvinnor ska ha
lika mycket makt att utforma vårt sam
hälle, forma sina liv privat, socialt och
yrkesmässigt oavsett könstillhörighet.
Magdalena frågade retoriskt om det
är ett fritt val att tjejer vabbar så myck
et. Varför är så få kvinnor delägare? Är
det för att kvinnor inte vågar eller är de
smartare än männen och prioriterar
annorlunda? Enligt henne handlar
många av våra val blott och bart om
tradition.
– Många traditionella val är hämman
de och förtryckande både för män och
kvinnor, kommenterade Magdalena,
som även sa sig tro att det största hin
dret mot jämställdhet är det passiva
motståndet och omedvetenheten.
– Förändringen börjar med en själv,
att fundera aktivt på sitt eget liv, på
sina egna drömmar och val. Det har jag
gjort! n
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Delade meningar om
prövningstillstånd i kammarrätt
Ett generellt prövningstillstånd i
kammarrätterna riskerar att äventyra rättssäkerheten, hävdades det
från advokathåll när förvaltningsprocessen debatterades vid juriststämman. Men advokaterna fick
mothugg från förvaltningsdomare.

FOTO ULRIKA BRANDBERG

Förre justitierådet och ordföranden i
Högsta förvaltningsdomstolen Sten
Heckscher som ledde seminariet
”Prövningstillstånd i kammarrätt”
lyckades väl med sin ambition att
snabbt dra upp konfliktlinjerna mellan
debattdeltagarna. Advokatsamfundets
chefsjurist Maria Billing och advokat
Börje Leidhammar sa båda bestämt nej
till att införa prövningstillstånd i alla
mål i kammarrätterna.
– Det är inte förenligt med grundläg
gande rättssäkerhetsprinciper att bara

Maria Billing, Börje Leidhammar, Margareta Åberg och Thomas Rolén.

pröva exempelvis komplicerade skatte
mål i en instans, sa Maria Billing, och
fick medhåll av Börje Leidhammar.
Leidhammar konstaterade också att
Skatteverkets handläggning av ärende
na ofta håller så låg kvalitet att det är
först när ett ärende når förvaltnings
domstolen som man överhuvudtaget
kan överblicka det.
Betydligt mer positiva var Thomas
Rolén, president för Kammarrätten i
Stockholm, och Margareta Åberg, pre
sident i Kammarrätten i Göteborg och
tidigare lagman i förvaltningsrätten i
samma stad.
Thomas Rolén pekade på att förvalt
ningsdomstolarna genomgått omfat
tande reformer på senare år, vilket
gjort deras roll som överprövningsin
stans tydligare.
– Då gäller det att vi prövar rätt mål.
Prövningstillstånd är att bra medel för
att uppnå det, sa Rolén.
Diskussionen kom främst att handla
om skattemål, och åsikterna om för
delar och nackdelar med prövnings
tillstånd var delade. Till slut enades
paneldeltagarna ändå om att förvalt
ningsprocessen behöver reformeras på
en rad olika sätt, och att prövningstill
stånd kan vara en av dessa reformer.
Varken Maria Billing eller Börje Leid
hammar var dock beredda att säga ja
till en sådan reform redan nu. n

Advokatetik i fokus
Under stämmans första dag arrangerade Advokatsamfundet ett eget välbesökt
seminarium med rubriken ”Advokatetik – tystnadspliktens omfattning”. Seminariet
leddes av Disciplinnämndens ordförande advokat Lena Frånstedt Lofalk och förre
ledamoten i disciplinnämnden advokat Bo Ahlenius. Föreläsarna guidade genom
advokaternas tystnadsplikt och tog bland annat upp vad som skiljer den från andra
yrkesgruppers.
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Kontrollmakten – hur effektiv är den?
den och svarar på fyra gånger så
många remisser. JO har blivit mycket
effektivare, men det får konsekvenser:
Fler klagomål avskrivs direkt, och in
spektionerna är mycket färre. De fles
ta anmälare får numera standardsvar,
utan någon personlig motivering som
tidigare. Wiklund trodde att de kortfat
Professor Thomas Bull inledde med en
tade avskrivningsbesluten kan påverka
historisk och internationell översikt
förtroendet för JO negativt.
över konstitutionell kontroll och den
Sten Heckscher noterade att det kan
svenska kontrollmaktens bestånds
skapa legitimitetsproblem när JO kriti
delar.
serar en myndighet för lång handlägg
Bull betonade att tryckfriheten som
ningstid – efter en egen handläggnings
en del av kontrollfunktionen är konsti
tid längre än den som kritiken gäller!
tutionellt unik för Sverige. Också kon
Riksrevisorn Gudrun Antemar berät
stitutionsutskot
tade om gransk
tets (KU)
ningen hos Riksre
granskning som en
visionen. Lite
del av den parla
tillspetsat kom
mentariska kon
menterade hon att
trollen och Justitie
granskningen byg
ombudsmannen
ger på en ”artig
( JO) är unika
lögn”:
svenska företeel
– Myndighets
ser, som har gått
chefen säger: ”Ni
på export. Att
är så välkomna!”
Debatt om kontrollmakten engagerade.
domstolarnas lag
och riksrevisionen
prövningsmakt inte har betonats så
säger ”Vi är bara här för att hjälpa till”.
starkt i Sverige beror på att vi har haft
KU hade två företrädare i panelen:
JO och KU – i länder utan motsvarande
utskottets ordförande Peter Eriksson
kontrollorgan har domstolarna haft en
(MP) och jur. dr Andreas Norlén (M).
större roll. Thomas Bull varnade för
De var överens om att KU fyller en vik
synsättet att kontroll är något som be
tig granskningsfunktion och inte bara
hövs främst i extraordinära lägen.
är en arena för politiska tvister. Eriks
– Ska kontrollen fungera och fylla ett
son menade att det viktiga i KU:s ar
legitimt syfte måste den pågå jämt, sa
bete inte är utfrågningarna, utan den
Bull.
seriösa handläggningen som tjänste
Han varnade också för idén att av
männen utför.
skaffa kontrollinstrument som inte an
Sist diskuterade JO Hans-Gunnar
vänds, eftersom det inte går att förut
Axberger, redaktör Nils Funcke, JK
säga vilka system som kan behövas i
Anna Skarhed och f.d. statsrådet Pär
framtiden.
Nuder kontrollmakten.
Några företrädare för kontroll
Nils Funcke underströk att medierna
maktens institutioner reflekterade
spelar en oerhört stor roll. Tryck- och
över sina erfarenheter.
yttrandefriheten är en viktig del av
JO Lilian Wiklund berättade om rå
kontrollfunktionerna i samhället, me
det hon fick av en fiskal när hon var ny
nade Funcke. Han påminde om att
bliven notarie 1984:
många människor hamnar hos medi
– Du ska ha sån ordning i diarier och
erna när alla andra möjligheter är ut
akter att du är beredd när JO rycker
tömda i deras ärenden.
upp dörren och säger: ”Freeze!”.
– Medierna aktiverar många gånger
I dag aviserar JO sina besök, som inte
kontrollmakten, sa Funcke.
längre är så många, berättade Lilian
JO Hans-Gunnar Axberger ansåg att
Wiklund. JO har ungefär samma perso
det är ett större problem om medierna
nalresurser som för 30 år sedan, men
av ekonomiska skäl inte fungerar, än
avgör ungefär dubbelt så många ären
om JO inte fungerar. n
Andra dagen på Svensk juriststämma innehöll en tre timmar
lång paneldebatt under rubriken
”Kontrollmakten – hur effektiv är
den?” med f.d. justitierådet Sten
Heckscher som aktiv och lätt provokativ moderator.
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Gästkrönika

gästkrönikör
Elisabet Fura
Politik och juridik ännu en gång
eller Europadomstolen under attack
När David Cameron steg upp i talarstolen i Europarådets
parlamentariska församling härom veckan var förväntning
arna enorma. Plenisalen var för ovanlighetens skull full,
åskådarläktarna likaså. Storbritannien, som sedan novem
ber 2011 innehar det roterande ordförandeskapet, har inte
gjort någon hemlighet av sitt missnöje med vad man uppfat
tar som Europadomstolens ökande inflytande och tendens
att lägga sig i interna förhållanden. Detta har lett till ett de
mokratiskt underskott enligt konservativa krafter i Came
rons parti, som menar att det bästa vore att Storbritannien
lämnar Europarådet (och Europakonventionen) helt och hål
let. Kritiken går också ut på att det är domstolens fel att mål
balansen har vuxit till över 150 000 ärenden. Att reformera
domstolen är högsta prioritet har den brittiska regeringen
deklarerat och i tidningarna har vi läst att Cameron ska se till
att ”vingklippa” domstolen en gång för alla. Nu var det dags
för Cameron att visa att han var karl för sin hatt och kunde
sätta Europadomstolen på plats. Kritiken i brittiska media
mot några domar har varit högljudd och aggressiv, ofta base
rad på halvsanningar och i några fall på direkta felaktigheter.
Dagen före Camerons tal hade domstolens president Nic
Bratza, britt även han, i en skarpt formulerad artikel i The
Independent försökt att lägga till rätta några av de värsta
missförstånden. Med ett ordval som för alla oss som känner
Nic ter sig förvånansvärt direkt gav han luft åt sin besvikelse
och frustration:
”It is particularly unfortunate that a single judgment of the
court on a case relating to UK prisoners’ voting rights, which
was delivered in 2005 and has still not been implemented,
has been used as the springboard for a sustained attack on
the court and has led to repeated calls for the granting of po
wers of Parliament to override judgments of the court
against the UK, and even for the withdrawal of the UK from
the convention.”
Så hur var anförandet som premiärminister Cameron
levererade på sin väg till toppmötet i Davos? Inte så svavel
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osande som några hade hoppats och andra befarat utan
tvärtom ganska nyanserat – åtminstone som ett första in
tryck och efter en ytlig analys, men skärskådar man talet i
detalj blir bilden tyvärr mindre positiv.
Enligt Cameron visar domstolens praxis från senare tid att
manöverutrymmet för den inhemske lagstiftaren och doma
ren minskat vilket lett till att alltfler ifrågasätter domstolen.
Även om en del av detta missnöje beror på missförstånd så
beror annat på befogad demokratisk ångest (”credible demo
cratic anxiety”) som i fallet med rösträtt för interner.
Ett annat problemområde rör utvisningsmålen där terro
ristbekämpning kan krocka med tortyrförbudet. Stater kan
hamna i ett läge där det varken går att lagföra, frihetsberöva
eller deportera en farlig individ. ”Hur skall vi kunna upprätt
hålla säkerheten för våra medborgare då?” frågade Cameron
retoriskt. Vi måste gemensamt finna en lösning på detta an
nars riskerar mänskliga rättigheter att uppfattas som något
ont i stället för något gott.
Så vilka skarpa förslag kom Cameron med?

Proceduren för att vaska fram goda domarkandidater till
Strasbourg måste förbättras.
Subsidiaritetsprincipen måste förstärkas. Principen måste
vara att i alla fall där det är möjligt skall det slutliga beslutet
fattas på nationell nivå. Ett filter borde läggas in för att stop
pa dessa onödiga mål i Europadomstolen.
Europarådets generalsekreterare Torbjörn Jagland fram
höll i en kommentar att det är gott och väl men att det be
hövs ytterligare diskussion för att bestämma hur ett stärkt
skydd av subsidiariteten skall genomföras i praktiken. Ett fil
ter kan vara effektivt men det får inte införas på bekostnad
av individens ”access to justice”.
Staterna måste bli bättre på att respektera konventionen
och på att implementera domar när de fällts, allt i syfte att
frigöra resurser för att domstolen skall kunna ta sig an de al
varliga klagomålen.
För att illustrera hur domstolen framgångsrikt använt sig
Advokaten Nr 2 • 2012

av den nya möjligheten att avvisa ett klagomål om den drab
bade inte kan visa att hon lidit avsevärd skada berättade Ca
meron för parlamentarikerna om målet med den missnöjde
bussresenären som stämde en researrangör på 90 euro i ska
destånd. Resan från Bukarest till Madrid hade inte motsvarat
förväntningarna, men de inhemska domstolarna gav honom
inte rätt varför han vände sig till Strasbourg som inte tog upp
fallet till materiell prövning, eftersom det inte visats att kla
ganden lidit avsevärd skada.

förhandsbesked, så kallade ”advisory opinions”. Diskussio
ner pågår men skepsis är stor på sina håll, inte minst bland
mina kolleger.
I samband med högtidlighållandet av öppnandet av det
juridiska året i Strasbourg den 27 januari 2012 hölls ett semi
narum på detta tema med deltagare från ett antal europe
iska högsta domstolar och författningsdomstolar. Att beskri
va stämningen som entusiastisk vore att ta i.

Man kan fråga sig varför Cameron valde just detta ex

empel? Var det för att det var ett av de allra första målen i
vilket domstolen tillämpade den nya bestämmelsen eller var
det för att förlöjliga domstolen?
Några av oss hörde undertexten:
”Här har man en domstol som får in över 60 000 nya kla
gomål om året, med en grotesk och växande målbalans och
vad använder de sina otillräckliga resurser till? Jo, klagomål
från gnälliga bussresenärer som inte kunde fälla ner ryggstö
det! Är det en riktig prioritering? Visserligen avvisades talan,
men ändå …”

I grunden håller jag med Cameron i hans analys
av domstolens problem men inte vad avser
lösningen. Det är ganska självklart att en institution
som skapats för 60 år sedan för helt andra för
hållanden måste reformeras i grunden för att bättre
svara mot dagens krav och utmaningar.

Camerons vackra ord (se citatet nedan) om att hjälpa
domstolen framåt med reformarbetet klingar lite falskt när
hans egen regering samtidigt blockerar förhandlingarna
mellan EU och Europarådet om EU:s anslutning till Europa
konventionen. Denna anslutning föreskrivs i Lissabon-för
draget och har till syfte att stärka EU-medborgarnas rättig
hetsskydd ytterligare. Enligt vissa diplomatiska källor som
citerats i Financial Times (26 januari 2012) ägnar sig den brit
tiska regeringen åt regelrätt utpressning. Ingen anslutning av
EU till dess Europarådets samtliga medlemmar accepterat
att reformera domstolen enligt brittiska önskemål.
I grunden håller jag med Cameron i hans analys av dom
stolens problem men inte vad avser lösningen. Det är ganska
självklart att en institution som skapats för 60 år sedan för
helt andra förhållanden måste reformeras i grunden för att
bättre svara mot dagens krav och utmaningar. Men att upp
rätthålla skyddet för mänskliga rättigheter i Europa är ett de
lat ansvar och huvudansvaret ligger på staterna själva, det
vill säga bland annat på Cameron och hans regering. Europa
domstolens uppdrag är subsidiärt, vilket Cameron själv på
pekade. Om respekten för människors rättigheter upprätt
hölls på hemmaplan och Strasbourgs domar verkställdes
skulle mycket vara vunnet. Det är min fasta övertygelse att vi
på sikt måste öka dialogen mellan de nationella domstolarna
och Strasbourg, annars når vi aldrig det målet. Ett sätt att
göra det vore att införa en möjlighet för domstolen att lämna

65 plenarmöten och 370
överläggningar till dom i kammare är det dags för mig att
flytta hem. En spännande och oerhört lärorik tid är snart
slut. Det känns lite vemodigt även om jag är privilegierad ef
tersom jag går till nya utmaningar. Men Strasbourg kommer
för alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta och jag kommer
att på avstånd följa hur domstolen ständigt reformeras.
Så här skall det gå till enligt David Cameron, och jag in
stämmer:
”We have a clear opportunity to agree a practical pro
gramme of reform. Built on the noble intentions of the Con
vention. Forged through consensus. Driven by a belief in
fundamental human rights and a passion to advance them.
This is undoubtedly a challenge – but it is a challenge we can
meet together.”
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Efter 9 högtidliga öppnanden,

Elisabet Fura
Sveriges domare i Europadomstolen i Strasbourg
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Advokater
och

soci@la
medier
Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ och många, många fler. På bara några år
har de sociala medierna vuxit som svampar ur jorden och förändrat både det
mediala landskapet och villkoren för marknadsföring. I advokatkåren är meningarna delade om hur användbara de nya kanalerna egentligen är. Men oavsett om man har ett Twitterkonto eller inte får alla som syns i offentligheten
i dag räkna med att diskuteras, kommenteras och bedömas i en lång rad forum
på nätet. Och advokaternas konkurrenter är redan där.
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto matton och istockphoto

e sociala mediernas snabba tillväxt
kan knappast ha gått någon förbi.
Under 2011 hade exempelvis Face
book över 600 miljoner användare
i världen. Mer än hälften av Sveri
ges invånare har Facebookkonton.
35 procent av befolkningen i åldrar
na 9–79 år, använder sociala medier
under en dag, och 91 procent av journa
listerna uppger att de använder sociala medier i sitt arbete.
Näringslivet har också börjat ta fasta på de sociala medier
nas kraft och omfattning. I en undersökning uppgav 28 pro
cent av de tillfrågade företagen och organisationerna i den
offentliga sektorn att de använde sociala medier i dialog med
kunder och partners, en uppgång från 17 procent under förra
året.
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Polisen går först

Men vad är egentligen sociala medier? Begreppet i sig är gan
ska nytt, och en aning svävande. I grunden handlar det om
internetsajter och teknologier som är just sociala, genom att
människor kan sprida och dela med sig av olika typer av ma
terial – artiklar, bilder, filmer och musik till exempel. Den sto
ra skillnaden mot traditionella webbplatser och medier är att
det här finns snabb och direkt tvåvägskommunikation. Det
du lägger in kan andra kommentera och diskutera. Face
book, bloggar, Twitter, Youtube och LinkedIn är några exem
pel på sociala medier som fått stor spridning över hela värl
den.
Även i rättsväsendet har de sociala medierna så sakteliga
börja komma till användning, framför allt genom en ambitiös
satsning från polisens sida. Och intresset verkar finnas bland
allmänheten. Drygt 5 000 personer har till exempel gillat Po

»
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Fokus Sociala medier
”En advokat som vill vara arbetseffektiv och som dessutom månar om sin klients
Om man får kännedom att det bedrivs
det kan ju handla om enorma värden eller en människas liv,

Mårten Schultz.

lisens officiella Facebooksida. På sidan informerar Rikspolis
styrelsen allmänt om saker som brottsbekämpning, lediga
tjänster och hur polishundar arbetar.
De olika polismyndigheterna, och ännu mer de olika polis
stationerna som har egna konton på Facebook, är betydligt
mer personliga och lokala i sitt tilltal. Polisen i Uppsala län vi
sar till exempel bilder på beslagtaget stöldgods och efterlyser
ägaren och berättar med bilder om den senaste insatsen mot
rattfylleri. Södermalmspolisen efterlyser åsikter om vilken
tid krogarna bör stänga på natten, och får över ett hundra
svar, och dessutom uppskattande kommentarer för sina
vackra Stockholmsbilder. Polisen finns också, både lokalt
och centralt, på Twitter med snabba noteringar om vad som
händer, men också kommentarer till domar och annat aktu
ellt i rättsväsendet. Via en så kallad app kan man också få ny
heterna direkt till mobiltelefonen.
I övriga rättsväsendet och advokatkåren har utvecklingen
gått mer långsamt. Flera av de stora advokatbyråerna har vis
serligen Facebooksidor och Twitterkonton, och Advokat
samfundets generalsekreterare har sedan förra året en egen
blogg. Men i övrigt är det tunt.
Mårten Schultz, professor i civilrätt och flitig bloggare och
twittrare, vill uppmana advokaterna att våga språnget ut i det
nya medielandskapet.
– Sociala medier är ett sätt att marknadsföra och bygga sitt
personliga varumärke och byråns varumärke och att framstå
som en modern advokat, säger han.
Schultz kan räkna upp en rad områden där sociala medier
är användbara för advokater och advokatbyråer:
• Söka information.
• Bygga sitt eget och byråns varumärke.
• Förebygga och hantera kriser.
• Nå nya och befintliga klienter.
• Nå potentiella medarbetare till byrån.

De sociala medierna har också en väldig kraft att påverka,
påpekar Mårten Schultz, och påminner om FRA-debatten,
som startade i bloggar. Just därför blir det också allt viktigare
för advokater att följa med i utvecklingen.
– En advokat som vill vara arbetseffektiv och som dessut
om månar om sin klients rykte och intresse, måste skaffa sig
någon slags överblick om hur det fungerar, säger han, och
fortsätter retoriskt:
– Om man får kännedom att det bedrivs en stor kampanj
mot ett klientbolag, det kan ju handla om enorma värden el
ler en människas liv, bör man som advokat då inte hantera
detta på något sätt?
Blogg ger uppdrag

En advokat som verkligen satsat på att finnas med i de sociala
medierna är Annika Andebark i Hammenhög. Hon betonar
de sociala mediernas värde för att marknadsföra sig som ad
vokat.
– Min personliga uppfattning är att det är viktigt att advo
kater vågar vara närvarande i sociala medier. Annars riskerar
vi att förlora marknadsandelar. Vi behöver föra ut advokater
nas kärnvärden och tydliggöra att det är en kvalitetsskillnad
mellan att anlita en advokat och en jurist, säger hon.
Annika Andebark pekar på hur en del av de redan pressade
humanadvokaternas konkurrenter använder de sociala me
dierna för att marknadsföra sig och skapa relationer med kli
enterna. Det finns till exempel juristbyråer som lämnar gratis
rådgivning via Facebook.
Men juridisk rådgivning i enskilda ärenden via Facebook
är inte en väg Annika Andebark vill gå. En sådan verksamhet
går inte att förena med advokatetiken, anser hon. Däremot diskuterar hon gärna allmänna och principiella juridiska frågor i sin blogg, som också är kopplad till byråns
övriga kanaler.

hitta rätt i de sociala medierna
35 procent av befolkningen använder sociala medier varje dag.
91 procent av journalisterna använder det i sitt arbete. Nya sociala kanaler på nätet växer fram
hela tiden. Här är några av de stora
just nu.

Facebook
Facebook grundades 2004 och
är störst bland de
sociala medierna,
med 600 användare över hela
världen. Användarna kan skapa
en personlig profil, lägga till andra
användare som vänner och utbyta
meddelanden, samt få automatiska
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meddelanden när någon postar
meddelanden, bilder, musik eller något annat på deras profil.
Dessutom kan användare ansluta
sig till intressegrupper. Många av
kontona på Facebook är skapade
kring gemensamma intressen eller
idoler. Företag och organisationer
kan också ha konton på Facebook.
Facebook finns på ungefär 70 olika
språk.
Enskilda personer knyter kontakter med varandra på Facebook genom att lägga till varandra som
vänner, ”adda” varann. På sidor
som tillhör intressegrupper eller
företag kan man i stället uttrycka
sin sympati genom att ”gilla” sidan.
Kommunikationen äger främst rum

i loggen. Allt som skrivs kan kommenteras och gillas av andra besökare. Användaren bestämmer dock
själv hur mycket av materialet som
ska visas öppet och vad som bara
är tillgängligt för vänner.
92 procent av de svenska ungdomarna använder Facebook minst
en gång i veckan.

Blogg
Ordet blogg är skapat av ”web log”,
alltså en dagbok
eller loggbok på nätet. Bloggar är alltså
en slags dagböcker
i webbform, längre eller kortare
redogörelser eller reflektioner ur

bloggarnas liv. Läsarnas kommentarer fyller som regel en viktig funktion i bloggarna. Alla har dock inte
någon kommentarfunktion. Många
bloggare väljer också medelvägen
att granska och godkänna kommentarer innan de publiceras.
År 2010 bloggade en halv miljon
svenskar. Bloggen kan antingen publiceras på en egen webbplats, eller
på någon av de stora bloggportaler
som finns, exempelvis Wordpress
eller Blogger.
Många bloggar har blivit kommersiella framgångar, med mycket
annonser. Företag strävar också
efter att få kända bloggare att skriva om eller visa bilder på deras produkter.
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rykte och intresse, måste skaffa sig någon slags överblick om hur det fungerar.
en stor kampanj mot ett klientbolag,
bör man som advokat då inte hantera detta på något sätt?”
– Bloggen är navet. Den automatuppdaterar på Twitter,
LinkedIn och Facebook, säger Andebark.
Hon gästbloggar också på flera olika ställen. Enligt Annika
Andebark experimenterar byrån fortfarande lite med de so
ciala medierna. Men experimentet har redan gett goda resul
tat.
– Sedan i somras har jag sett att vi fått allt fler ärenden där
vi blivit rekommenderade av någon som följer oss i sociala
medier. Det har även lett till att jag blivit anlitad som före
dragshållare och att det gjorts intervjuer, förklarar Annika
Andebark.
Ny marknadsföring

En affärsjuridisk byrå som tidigt började arbeta med sociala
medier är Delphi, förmodligen för att flera av byråns deläga
re själva har intresse för området. En av dem är advokat Johan
Hübner i Stockholm. Han ser många fördelar med närvaron
i sociala medier, men medger att det inte är okomplicerat.
Precis som Annika Andebark har också Johan Hübner fått
in nya uppdrag via sociala medier. Det handlar om personer
och företagare som följt hans meddelanden, tweets, på Twit
ter och som sedan rekommenderat honom vidare till andra.
Johan Hübner har egna konton på Facebook, Twitter och
LinkedIn. Han har också bloggat ett par gånger på Juridik
bloggen, som Mårten Schultz driver.
Hübners byrå, Delphi, satsar också på att vara med i de so
ciala medierna. Men man har valt att skynda långsamt, berät
tar Johan Hübner.
– Vi vill använda oss av sociala medier i vår kommunikation
och marknadsföring, men vi vill göra det rätt. Marknadsfö
ring för advokatbyråer är ingen lätt fråga över huvud taget,
och vi vill genomföra det här långsiktigt, förklarar Hübner,
och fortsätter:
– Vi advokater måste ju också tänka på vårt förhållande till

Twitter
Twitter är en mikrobloggstjänst.
Användaren kan där skicka och läsa
meddelanden, så kallade tweets.
Meddelandena får vara högst 140
tecken långa. Twitter kan man läsa
på respektive användares profilsida
på Twitters webbplats, men många
följer i stället Twitter via speciella
program eller appar till telefoner.
Att prenumerera på ett visst konto
kallas att följa det.
De som twittrar kring ett speciellt
arrangemang eller ämne märker
ofta sina tweets med en så kallad
hashtagg, ett namn som föregås av
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Mårten Schultz

klienten, när man kan föra ett samtal publikt och när man
måste gå till de privata kanalerna. Faktum är att det mesta vi
advokater gör inte alls lämpar sig för offentlighet.
Hittills har det blivit en Facebooksida, ett Twitterkonto och
ett konto på LinkedIn för Delphi, mest för att ”muta in” nam
net, uppger Johan Hübner. De olika kanalerna har delvis oli
ka målgrupper. Facebooksidan vänder sig främst till juridik
studenter och tänkbara medarbetare, medan LinkedIn
används för att nätverka med andra professionella. En blogg,
kopplad till Twitterkontot planeras, och dessutom ses hela
byråns webbplats över, så att den ska samspela med sociala
medier.
För Delphi är de sociala medierna främst en ny marknads
föringskanal.
– Vi på Delphi är kända för vår kompetens inom IT och im
materialrätt. Då vill vi vara ledande här också, och aktiva som
våra klientbolag, säger Johan Hübner.

Johan Åkermark.

Vill inte bli kompis med klienten

Delphi och andra stora affärsjuridiska byråer börjar alltså
etablera sig i de sociala medierna. Intresset – och kanske möj
ligheten – tycks vara mindre bland brottmålsadvokater och
andra humanjurister.
Brottmålsadvokaten Johan Åkermark i Stockholm har prö
vat på att använda sociala medier, men är inte riktigt nöjd
med resultatet. Via ett inlägg i Juridikbloggen försökte han nå
ut med viktiga principiella frågor. Men han fick inget gehör
och inga kommentarer. Å andra sidan var resultatet ungefär
lika klent när han skrev på Dagens Nyheters debattsida. Det
verkar helt enkelt vara svårt att skapa debatt omkring rätts
säkerhetsfrågor, konstaterar Johan Åkermark.
Brott däremot intresserar, det visar inte minst den stora
spridningen som olika polisers twittrande fått. Men Johan
Åkermark ser ingen poäng i att härma polisen.

tecknet #. Med hjälp av taggen kan
man sedan följa alla tweets som
kommer in kring just detta ämne.
Det finns över 90 000 svenskspråkiga Twitterkonton i dag.

än 120 miljoner registrerade användare fördelade på 200 olika branscher över hela världen. 700 000
av dessa är svenskar. På LinkedIn
finns en rad undergrupper och nätverk på olika områden, t.ex. IT-rätt.

LinkedIn
LinkedIn är en webbtjänst för att skapa
och vårda nätverk,
främst professionella
sådana. Tjänsten är
huvudsakligen inriktad på att man
ska kunna återknyta kontakten
med gamla vänner och kolleger.
Med hjälp av sitt kontaktnät kan
man sedan hitta nytt arbete eller
nya affärsmöjligheter.
I augusti 2011 hade tjänsten fler

Youtube
Youtube är en webbplats med vi
deoklipp som vem som helst kan
ladda upp. Över 100 000 videoklipp
från hela världen laddas
upp där dagligen. Uppladdningen kostar inget, så länge materialet
är under 2 gigabyte eller högst 15 minuter långa. Ett annat
villkor är att klippen inte innehåller
upphovsrättsskyddat material, nå-

»

got som företaget troligen har svårt
att kontrollera i praktiken.
75 procent av de svenska ungdomarna använder Youtube minst en
gång i veckan. Tjänsten har också
blivit allt mer populär bland företag
och intresseorganisationer, som
laddar upp presentationer eller
kampanjfilmer på sina Youtubekonton. Filmerna går sedan att bädda in på exempelvis en egen webbplats. En anledning till
att det blivit så populärt
är förmodligen att film
rankas högt av sökmotorer som Google. Att ha
ett Youtube-klipp på sin webbplats
är därmed ett bra sätt att komma
högt upp vid en sökning på nätet.
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”Eftersom vi försvarsadvokater är i rätten hela dagarna har vi bara kontorstid
och blogga eller till exempel ringa de klienter som sökt oss.

Advokat
Annika Andebarks tips

”Börja med att
finnas med och
lyssna en tid.
Jag var nog på
Facebook i ett år
bara för att iaktta
innan jag skrev
mitt första inlägg.
Lyssnade och kollade, sedan började jag försöka.
Samma sak med
bloggen och Twitter, jag följde och
läste innan jag själv
började skriva.
Det är bra att vara
med och se hur
det fungerar. Först
iaktta, sen pröva
och utvärdera med
andra. Skapa nätverk med kunniga
personer, och lär
av dem.”

– Klart att vi kunde göra som den där IG-chefen och andra
poliser och skriva kortare grejer om det som händer i rätten.
”Nu försökte Nisse rymma från huvudförhandlingen i Stock
holms tingsrätt …” och så vidare. Det kan folk säkert tycka är
spännande. Men jag vet inte. Det innebär ju att lämna ut kli
enter. Det är känsligt, säger han.
Ändå finns det lägen när det är i klientens intresse att hans
försvarare går ut och berättar om målet, medger Johan Åker
mark. Han har vid några tidigare tillfällen anlitat en PR-byrå
för att få ut klientens budskap i medierna. Hittills har det ut
mynnat i artiklar i bland annat Dagens Industri.
– Man kan absolut använda medier för att försöka styra en
opinion. Men jag har inte använt de här nya medierna på det
sättet. Jag vet inte riktigt om de får det breda genomslaget
man vill ha än, säger Åkermark.
Johan Åkermark har också aktivt valt att inte finnas med på
Facebook.
– Det är delvis ett principiellt ställningstagande. Det blir
problem när man har brottmålsklienter som är med på Face
book och de vill ”adda” mig. Det blir inte bra när jag säger nej
till dem. Samtidigt vill inte jag vara kompis med mina klien
ter, säger han.
Åkermark ser också en fara i att som brottmålsadvokat ex
ponera sig för öppet utåt. Det får inte bli för lätt att kartlägga
hans nätverk.
– Det tredje skälet är att jag inte har tid. Eftersom vi för
svarsadvokater är i rätten hela dagarna har vi bara kontorstid
på kvällar och helger. Då måste vi prioritera om vi ska sätta
på datorn och blogga eller till exempel ringa de klienter som
sökt oss. Om man ska hålla på med sociala medier måste man
lägga lite tid på det, fastslår Johan Åkermark.
Delta i samtalet!

Det kräver både tid och engagemang att skapa sig en platt
form i de sociala medierna. Men enligt Mårten Schultz kan
det vara en klok investering för advokater den dag man ham
nar i centrum av ett uppmärksammat ärende, till exempel i
samband med en konkurs eller företagsrekonstruktion.

I rättsprocessen om fildelningssajten Pirate Bay fick de so
ciala medierna stort spelrum. Hela tiden strömmade det ut
meddelanden på Twitter inifrån själva rättssalen, som ak
törerna tvingades bemöta vid varje avbrott i förhandling
en. Framför allt var det personer som försvarade Pirate Bay
och fildelning som var aktiva. De tog också initiativet till en
speciell så kallad hashtagg kring processen, #spectrial, en
sammanslagning av orden spectacle och trial (spektakel och
rättegång), som till och med Sveriges tele
vision hänvisade till. Enligt Mårten Schultz
var tilltaget ett ganska lyckat försök att dra
ett löjes skimmer över hela processen.
Mårten Schultz har tidigare beskrivit Pi
rate Bay-rättegången som en Kiviks mark
nad, med gycklare och teveteam från hela
världen utanför tingsrätten. Han tror att
domstolen mycket väl kan ha påverkats av
mediestormen. Och han tycker att domsto
len i uppmärksammade mål som detta bor
de avsätta personal som kan bevaka och be
möta utspel i de sociala medierna.
– Den stora lärdomen från Pirate Bay-rät
tegången är att domstolen och rättegång
ens aktörer bevakas och bemöts. Jag tror att
den svenska juridiken skulle må bra av att
de olika aktörerna deltar i det offentliga samtalet på nätet,
inte bara för att beskriva, utan för att också förklara vad upp
hovsrätten innebär, säger Mårten Schultz.
Förutom att bidra till ett bättre, och mer korrekt offentligt
samtal kan deltagande i de sociala medierna också konkret
påverka opinionen, påpekar Mårten Schultz.
– De sociala medierna kan leda till en maktutjämning. Den
svagaste rösten kan vara stark på internet och därmed skapa
sig en maktposition som är av ett annat slag än den offentliga
makten, säger han och fortsätter:
– Omvänt kan en enskild person med kunskap om internet
göra livet surt för människor som inte har den vanan.
Enskilda utan formella maktpositioner i samhället kan allt

Advokatsamfundet satsar kraftfullt på
Med lanseringen av Advokatsamfundets nya webbplats i maj 2011 blev Advokatsamfundet
och samfundets generalsekreterare synligt i olika sociala medier.

S

veriges advokatsamfund finns numera på Facebook. Det går också att följa Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Rambergs tankar på hennes
blogg, Anne Rambergs blogg.
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Det går även att läsa hennes inlägg på Twitter.
– En viktig fördel med de sociala medierna är att de ger möj
ligheter att redovisa Advokatsamfundets syn, sprida korrekt
kunskap, och få ut vårt budskap genom mediebruset. Sam
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på kvällar och helger. Då måste vi prioritera om vi ska sätta på datorn
Om man ska hålla på med sociala medier måste man lägga lite tid på det.”

så bli inflytelserika på nätet. Men det bygger också i stor ut
sträckning på att dessa människor visar sig just personliga.
– Sociala medier bygger i hög grad på personer som fram
står som sympatiska, och som riktiga människor. Då måste
man visa upp något av sin person, fastslår Mårten Schultz.
Facebooks grundare Mark Zuckerberg har hävdat att det i
informationssamhället inte längre finns någon uppdelning
mellan det privata och det professionella. Alla är främst män
niskor, menar han. Mårten Schultz tycker
att det är att gå för långt. Men:
– I sociala medierna så ligger det mycket i
det. Det krävs en personlig närvaro om det
ska få något genomslag, säger han.
Både Johan Hübner och Annika Ande
bark har dock valt att skilja mellan privata
och yrkesmässiga kontakter i de sociala me
dierna. Men gränsen är inte alltid glasklar.
– Facebook är mer privat för mig, medan
jag är mer advokat på LinkedIn och Twit
ter. Men det flyter ju ihop, och det gäller att
vara återhållsam även privat. Samtidigt är
det viktigt att våga vara personlig i de soci
ala medierna. Jag tror att det är bra att visa
upp människan bakom rollen lite mer, sä
ger Johan Hübner.
En fråga som nära hänger ihop med gränsen mellan privat
och offentligt är den om enskilda advokaters och biträdande
juristers agerande på nätet. Johan Hübner tror att det är bra
att skapa en policy för de anställdas och delägarnas förhål
lande till sociala medier på advokatbyrån för att tydliggöra
vad man kan göra och säga i de sociala medierna.
– Alla på byrån är ambassadörer för byrån. Det ingår ju re
dan i den traditionella lojalitetsplikten. Skillnaden mellan
traditionella medier och sociala medier är bara att det går så
fort här, konstaterar Hübner, som inser att snabbheten kan
locka till uttalanden som man i efterhand ångrar.
Annika Andebark har själv valt ett ganska personligt tilltal
i sin blogg och sina tweets. Genom att visa sig mänsklig vill

hon bidra till en positiv bild av advokater generellt och av sin
egen byrå.
– En advokat kan vara personlig men aldrig privat.
Samtidigt är det emellanåt svårt att dra gränsen för hur
personlig man kan vara. Ju närmare man släpper allmänhe
ten, desto mer sårbar blir man, konstaterar Annika Ande
bark.
– Jag har gjort mina misstag på det området redan. Men jag
har många kloka personer som hjälper mig och läser bloggen
innan jag publicerar inlägg. Och det enda sättet att lära sig är
att våga börja.
Upptäcker inte

Johan Åkermark

Advokat
Johan
Hübners tips

”Fundera på vilka
kanaler som passar för er byrå. Vilka målgrupper vill
ni nå? Vilket material har ni att föra
ut? Och vilket är
syftet? Om ni bara
vill vara där lite
utan syfte kan ni
lika gärna strunta i
det. Det blir fel om
man bara försöker
använda sociala
medier som en
pressreleasetjänst.
Det här ska inte
vara ytterligare
en megafon för
envägskommunikation.”

Det behövs inga stora tekniska kunskaper för att ge sig in i de
sociala medierna. Svårigheterna handlar snarare om vad
man kan skriva och publicera – och i att bedöma vilka reak
tioner det kan leda till. Den som ger sig ut i bloggosfären eller
Twitter löper också risken att få negativa kommentarer eller
rena påhopp.
– Tanken med sociala medier är ju att man ska kunna kom
municera, men utmaningen är att byrån kan halka snett, sä
ger Johan Hübner, som själv varit med om att hamna i debatt
med människor vars idéer han inte ville kopplas samman
med.
Annika Andebark håller med om att man utsätter sig för
vissa risker i de sociala medierna, till exempel negativa kom
mentarer från tidigare klienter eller motparter. Men den ris
ken finns även om man inte själv har tagit plats i de sociala
medierna, påpekar hon.
– Om du inte är närvarande i sociala medier har du svårare
att på ett trovärdigt sätt bemöta negativ kritik. Vem som helst
kan skriva omdömen om advokater på till exempel Rejta*.
Genom närvaron i sociala medier skapar du nätverk av män
niskor som tror på dig och gör dina inlägg trovärdigare. På
internet är det lätt att bygga en fin fasad – men genom sociala
medier blir allt transparent. I framtiden kommer det vara vik
tigt att bevaka vad som skrivs i sociala medier om dig och ditt
företag, sammanfattar Annika Andebark. n

* Rejta är en
webbplats där
konsumenter kan
betygsätta olika
företag, varor
och tjänster.

och diskussioner i de sociala medierna. Informationsmäng
den är i det närmaste obegränsad.
– Därför är det viktigt att sovra, men i princip kan var och
bli sin egen redaktör och göra en egen ”tidning”, säger Anne
Ramberg och tillägger:
– Idag har vi i vårt yrke inte någon valmöjlighet när det gäl
ler vår medverkan i de sociala medierna. Frågan är inte om
man ska vara med eller inte, utan hur man på ett effektivt sätt
bäst utnyttjar de sociala medierna utan att bli slukad. n

Att stå
utanför
är inget
alternativ
– vänd!

sociala medier
fundet kan välja vilket ämne som man vill uppmärksamma
och när detta ska ske säger Anne Ramberg.
På twitter har hon en ständigt växande skara ”followers”
(1 040 i mitten av februari) som tar del av vad samfundet gör
eller tycker i olika frågor. Ramberg betonar att det är viktigt
för henne att vara professionell och inte privat i de sociala
medierna och att inte heller vara alltför snabb att reagera,
utan det måste ske på ett eftertänksamt sätt.
Förutom att själv skriva så går det att följa andra personer
Advokaten Nr 2 • 2012

29

Fokus Sociala medier

konsulten

Att stå utanför
är inget alternativ
Det finns många skäl för advokater att engagera sig i sociala medier,
anser mediekonsulten Hans Kullin. Oavsett det egna engagemanget
får advokaterna räkna med att diskuteras och bedömas i bloggosfären,
på Facebook och på Twitter.

J

 g har hittills inte hittat någon bransch som inte borde
a
vara med i sociala medier. Det enkla skälet är att alla fö
retag har olika målgrupper som man behöver kommu
nicera med. De flesta av dem finns i sociala medier.
Det säger medie- och PR-konsulten Hans Kullin, med bak
grund som marknadskommunikationschef på en av de stora
advokatbyråerna.
Kullin var själv tidigt ute med att börja blogga, redan 2004.
Och han använde också sina erfarenheter i rollen som mark
nadskommunikationschef på advokatfirman Linklaters där
han började samma år.
– Ganska snart började det komma upp olika företagsblog
gar, där företag använde bloggen i sin kommunikation. Så vi

skapade en Linklatersblogg någon gång under 2005, vilket
var väldigt tidigt, berättar Hans Kullin.
Bloggen var ett sätt för Linklaters att bli mer synlig för kli
enterna på den svenska marknaden, efter sammanslagning
en med den anrika byrån Lagerlöf & Leman några år tidigare.
Men bloggen vände sig också till studenter och andra tänk
bara medarbetare på byrån i en tid när konkurrensen mellan
advokatbyråerna om de duktiga juristerna börjat hårdna.
– Vi försökte hitta en kanal där man kunde kommunicera
lite ledigare och ge en bättre bild av vad som hände på Linkla
ters på dagarna helt enkelt, förklarar Hans Kullin.
Så värst många besökare fick nu inte Linklaters blogg, upp
ger Hans Kullin, kanske mycket för att blogg ännu inte var ett

»

Storbyråerna satsar
Fem av sju storbyråer finns på Facebook,
och fyra av sju har Twitterkonton. De stora
advokatbyråerna följer utvecklingen av de
sociala medierna, men gör olika val av var
de vill finnas med.
Tidskriften Advokaten har ställt ett antal frågor om sociala
medier till de tio största advokatbyråerna. Sju av dem sva
rade. Svaren visar att advokatbyråerna tänker ganska lika
kring sociala medier, men väljer ändå att satsa på olika ka
naler.
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Framstående
juridikbloggar

Medie- och PR-konsulten Hans Kullin, med
bakgrund som marknadskommunikationschef
på en av de stora advokatbyråerna, var själv
tidigt ute med att börja blogga, redan 2004.

• Juridikbloggen
http://juridikbloggen.wordpress.
com/
• Mark Klamberg
http://klamberg.
blogspot.com/
• Jakob Heidbrink
http://jheidbrink.
wordpress.com/
• Mårten Schultz
http://marten
schultz.wordpress.
com/
• ECHR Blog (om
Europadomstolen)
http://echrblog.
blogspot.com/
• Guardian Legal
Network
http://www.
guardian.co.uk/
law/series/
guardian-legalnetwork
• American Civil
Liberties Union –
Blog of Rights
http://www.aclu.
org/blog/
• Open Society
Justice Inititative
http://www.soros.
org/initiatives/
justice
• Nordic Law Blog
http://nordiclawyer.blogspot.com/

på olika kanaler
Fem av de sju byråerna har sidor på Facebook. Aktivite
ten på sidorna varierar dock – från ren grundinformation
till logginlägg nästan varje dag. Enligt byråerna är syftet
med Facebooksidorna framför allt att nå studenter och
tänkbara medarbetare, och att skapa ett intresse för att ar
beta på just den byrån.
Något färre, fyra av sju byråer, har Twitterkonton, där
man rapporterar om ärenden man arbetar med och tipsar
om juridiska nyheter. Även här nämner någon byrå ”em
ployer branding”, alltså att locka nya medarbetare, som
ett viktigt syfte.
Det sociala medium som slagit bäst bland advokatbyrå
erna tycks annars vara LinkedIn, där sex av sju byråer har
Advokaten Nr 2 • 2012

egna konton. Flera nämner också att många av de enskilda
medarbetarna är aktiva på LinkedIn. Några byråer nämner
också Youtube, där man lagt in material, exempelvis inter
vjuer och marknadsföringsfilmer.
De största fördelarna med sociala medier, enligt de till
frågade advokatbyråerna, är möjligheten att nå ut och
marknadsföra sig till vissa grupper, och chansen till kom
munikation och interaktivitet. Samtidigt är just detta också
resurskrävande när man ska ha beredskap att reagera och
svara på kommentarer och frågor, vilket flera påpekar. Ett
par byråer pekar också på att advokatverksamhetens ka
raktär gör det svårt att öppet diskutera och kommentera
vad som händer på byrån. n

Juridiken
i sociala
medier
– vänd!
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”När det gäller krishantering ska man helst försöka hantera krisen
Om du då får en kris på halsen på Twitter,

allmänt spritt begrepp och fenomen. Den fick sluta sitt liv
några år senare.
Tänk efter före

Kommunikation via sociala medier kan syfta till olika saker,
som att öka försäljningen av byråns tjänster, att väcka intres
se för att arbeta på byrån eller att bygga relationer med tidi
gare och potentiella klienter. För advokater och andra pro
fessionella tjänsteföretag kan de sociala medierna också
vara en kanal för att föra ut och marknadsföra företagets
stora kunskaper på vissa områden, påpekar Hans Kullin.
Men att bara planlöst kasta sig ut i de sociala medierna är
oftast inte en lyckad strategi.
– Ett fel som många gör, eller i alla fall gjorde tidigare, är att
man tänkte ”vi måste finnas på Twitter eller Facebook”. Se
dan visste man inte vad man skulle ha det till, säger Hans Kul
lin.
Sådana satsningar bäddar för besvikelser, när advokatby
rån inte får det resultat man hoppats på.
– Givetvis ska man ha ett syfte med aktiviteten. Det är steg
nummer ett, fastslår Hans Kullin.
Hans Kullins fem tips för advokatbyråer
1. Engagemang går inte att beordra. Ska företaget bli aktivt i sociala medier är det
bättre att en person som trivs i rollen hanterar era kanaler än att tvinga en motvillig
person på grund av dess roll.
2. Fokusera på ett område där du eller ditt företag har expertis. Det gör det lättare att
bli trovärdig och det är svårt att bli känd för fler än en sak i taget.
3. Var generös med kunskap, men inte bara er egen. Ju mer ni bjuder på länkar och
kommentarer till andra företag och experters nyheter, desto bättre för alla.
4. Nätverka flitigt. Utnyttja sociala medier till det de är bäst på: social interaktion. Följ
och konversera med intressanta, kunniga och inflytelserika personer inom ert område.
5. Var uthållig. Sociala medier är bra för att bygga långsiktiga relationer och därför
krävs långsiktighet i alla initiativ.

Syftet får sedan avgöra vilka forum och vilket tonfall man
väljer för sitt arbete i sociala medier.
– De här kanalerna är väldigt olika. Facebook är naturligt
vis den största, eftersom varannan svensk är medlem där.
Twitter, som är betydligt mindre, kan å andra sidan vara en
väg att nå opinionsbildare. Om du vill ha kontakter med dem
som syns och hörs på nätet, med journalister och så vidare,
är det på Twitter du ska finnas, fastslår Hans Kullin.
Den som börjar orientera sig i det sociala medielandskapet
märker dock snart att det inte begränsas till de stora gemen
skaperna som Facebook, Youtube och Twitter. Det finns en
lång rad mer nischade webbplatser och delningstjänster.
Hans Kullin själv använder webbplatsen Slideshare för att
sprida sina presentationer.
– Det är typiskt för sociala medier att man delar med sig av
en hel del gratis, och får något annat tillbaka. Förr i tiden höll
man på kunskap så mycket man kunde, och såg det som af
färshemligheter. I dag lägger företag och organisationer upp
presentationer och rapporter på sajter där alla kan komma
åt dem, förklarar Hans Kullin.
Advokatbyråer är kunskapsföretag, och har mycket att
dela med sig av. Just därför kan den typen av generositet vara
väldigt positiv för dem, tror Kullin.
– Du ger bort ganska mycket gratis. Å andra sidan får folk
kännedom om din expertis, och därmed kan du få nya upp
drag den vägen.
Finns risker

Att bjuda på något och få något annat, det är en del av de so
ciala mediernas själ, menar alltså Hans Kullin. Ett annat
kännetecken, som skiljer arbetet med sociala medier från
traditionellt PR-arbete, är tvåvägskommunikationen. På Fa
cebook eller Twitter kan mottagaren av ditt budskap

Juridiken i sociala medier
BBS-lagen, lagen om elektroniska anslagstavlor
Omfattar alla tjänster för förmedling av elektroniska meddelanden. Det innebär alla webbplatser och forum som har kommentars- eller chattfunktion där inläggen inte förhandsgranskas, som Facebook och bloggar där läsare kan publicera
kommentarer utan förhandsgranskning.
Enligt BBS-lagen är innehavaren av den elektroniska anslagstavlan skyldig att ha en sådan uppsikt över tjänsten som
”skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten”. I praktiken innebär detta att innehavaren fortlöpande ska gå igenom och ta bort meddelanden
som uppenbart innebär hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring. Samma sak om en
användare uppenbart gjort intrång i upphovsrätten. Förarbetena anger en vecka som ett riktmärke för hur ofta granskningen ska göras.
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Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen)
Lagen gäller för alla tillhandahållare av informationssamhällets
tjänster. Möjligen omfattar den inte direkt en användare av sociala medier, men precis som BBS-lagen och inte helt kompatibelt med denna, innehåller den regler om ansvarsfrihet i vissa
fall för tillhandahållare av exempelvis webbforum, bloggar och
andra sociala medier. Det har diskuterats om lagen är direkt
tillämplig på sociala medier, men den princip om skyldighet att
avlägsna olaglig information när man blir uppmärksammad på
att den förekommer kan nog få mer allmän tillämpning. Medan
BBS-lagen anger att det finns en övervakningsskyldighet,
stadgar e-handelslagen i stället att den ansvarige endast är
skyldig att avlägsna olaglig information när man får vetskap
om den. Detta är två olika förfarandesätt som möjligen kan
leda till en normkonflikt i vissa fall.
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i den kanal där den uppstod.
och ditt företag inte själv finns på Twitter, hur ska du då kunna svara?”

snabbt, och ibland oförutsägbart, förvandlas till sändare.
– När du går över till tvåvägskommunikation kan du få folk
emot dig, som säger att det man skriver inte stämmer, eller
kommer med följdfrågor. Det gör kommunikation i sociala
medier till en process, säger Hans Kullin, och fortsätter:
– Aktiviteten tar inte slut för att du trycker på sändknap
pen, för då kommer en massa reaktioner som du måste ta
hand om. Och de reaktionerna behöver inte ens hamna på
samma ställe som där du skickade ut det.
Svaret på bloggen kan alltså dyka upp på Twitter, eller i en
diskussion på forumet Flashback. Kommu
nikation via sociala medier kräver därför
mycket mer lyhördhet och fortlöpande be
vakning än informationsarbete gjort tidiga
re.
Tvåvägskommunikationen kan vara
mycket trevlig, när det kommer beröm och
positiva reaktioner. Betydligt värre kan det
kännas när ett initiativ, som ett arrange
mang som utannonseras eller ett bloggin
lägg, sågas vid fotknölarna av någon eller några mottagare.
– Visst finns det betydande risker. Å andra sidan finns de
riskerna ändå på något sätt, eftersom alla andra har möjlighet
att prata om dig, och kan göra det oavsett om du finns där. Så
alternativet att stå utanför finns inte riktigt, säger Hans Kul
lin.
– När det gäller krishantering ska man helst försöka han
tera krisen i den kanal där den uppstod. Om du då får en kris
på halsen på Twitter, och ditt företag inte själv finns på Twit
ter, hur ska du då kunna svara? frågar han retoriskt.
Diskussionen finns

Men vad ska advokater twittra om då? Mycket av deras ar

bete präglas ju av sekretess, och kan inte behandlas i blog
gosfären eller på Twitter. Hans Kullin håller med om att tyst
nadsplikten ställer speciella krav på advokaterna. Men där
skiljer sig egentligen inte att aktiviteten i sociala medier från
annat informations- och marknadsföringsarbete, påpekar
han.
– Det handlar ju om att vara lite kreativ och hitta andra sa
ker som inte är kundrelaterade. Att prata om kunskap, ut
vecklingen av lagar eller domar som faller, exemplifierar Kul
lin.
Rätt använda kan de sociala medierna
vara ett kraftfullt redskap både i det vardag
liga arbetet och den dag en advokatbyrå
hamnat i den mediala hetluften. När det
händer är det ofta en fördel att ha startat ar
betet redan tidigare, menar Hans Kullin.
– Du kan inte börja bygga ditt nätverk den
dag du behöver det. Då är det en fördel om
du redan börjat skapa relationer i sociala
medier redan innan, säger han, men kon
staterar också att i dagens snabba medieklimat kan det fun
gera att starta sitt Twitterkonto först den dag man verkligen
behöver det, om bara intresset för frågan finns.
För när människor engageras i ett ärende, då finns också
diskussionen och åsikterna ute i de sociala medierna, oavsett
om de som verkligen känner till ärendet på djupet själv är
med och uttalar sig, sammanfattar Hans Kullin.
– Det här är egentligen bara ett verktyg för att kommuni
cera det du vill, oavsett om det är att förändra en opinion el
ler att bara synas som en kunnig person eller ett kunnigt fö
retag. Vill du påverka ett klientfall i en viss riktning, då ger de
sociala medierna en chans att influera vad folk tycker och
tänker. n

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
Gäller för bloggar med utgivningsbevis eller journalistiskt ändamål. Man ansöker om utgivningsbevis hos Myndigheten för
radio och tv. Ett krav är att innehållet på webbplatsen inte kan
ändras av någon annan än redaktionen. I praktiken innebär det
att kommentarer och inlägg måste granskas och godkännas
före publicering på bloggen för att dessa ska falla in under den
ansvarige utgivarens ansvar. Omodererade kommentarsfält
måste dels hållas åtskiljda från det redaktionella innehållet och
dels har den som postar en omodererad kommentar ansvar för
innehållet själv.

rade uppgifter, som namn i löpande text och bilder på besökare. Dessa ostrukturerade uppgifter är tillåtna att publicera,
så länge de inte är kränkande. Innehavaren av en blogg eller
Facebooksida ansvarar för alla personuppgifter som publiceras på sidan, även sådana som kommer i kommentarer. På Twitter ansvarar kontoinnehavaren endast för personuppgifter
som man själv publicerat.

Personuppgiftslagen (PuL)
Olika regler gäller för publicering av personuppgifter beroende
på om uppgifterna är strukturerade eller ostrukturerade. Det
vanligaste på exempelvis Facebook är förmodligen ostrukture-

Vägledande regler om god advokatsed
Advokaters verksamhet i sociala medier omfattas naturligtvis
också av de advokatetiska reglerna.
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Arbetsrättsliga, immaterialrättsliga,
marknadsrättsliga och straffrättsliga regler
Gäller även i sociala medier.

Hans Kullin

läs mer
Forsman, Malin:
Internetpublicering och
sociala medier,
Norstedts juridik
2011
Datainspektionens
faktablad om
personuppgifter
i sociala medier,
Datainspektionens webbplats.
E-delegationens
riktlinjer för
sociala medier
(riktade till myndigheter, men
här finns mycket
att tänka på även
för enskilda och
företag), finns på
E-delegationens
webbplats.
Law Society of
England and Wales: Practice notes, social media
(utgår naturligtvis från brittiska
advokatregler,
men här ges
ändå en bra
utgångspunkt
för att reflektera
över användandet av sociala
medier och hur
det går att förena med advokatetiken), finns
på Law Societys
webbplats.
Mediekonsulten
Hans Kullins
blogg Sociala
medier (http://
www.socialamedier.com/)
Simon Sundéns
blogg Joinsimon
(http://www.
joinsimon.se/)
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Rätten att välja advokat
I en replik till advokat Hans Bredberg skriver hovrättsrådet Christer Ranch om sin syn på rätten att få
välja advokat. Ranch har bland annat reagerat på Bredbergs beskrivning av dennes kolleger och domare.

I

Advokaten nr 8/2011 skriver Hans
Bredberg en debattartikel under
rubriken ”Rätten att själv få välja
advokat måste stärkas”. Det han skri
ver berör frågor av såväl teoretisk som
praktisk betydelse. En del av det han
skriver får dock mig att höja ett förvå
nat ögonbryn.
Reglerna om att välja målsägandebi
träde och rättshjälpsbiträde finns i 26 §
rättshjälpslagen. Den person som den
sökande föreslagit skall förordnas om
det inte finns särskilda skäl mot detta.
På andra ställen finns regler kring rät
tegångsbiträde, offentligt biträde etc.
Jag får dock intrycket av att Hans
Bredberg med sitt debattinlägg i första
hand avser frågor kring val av försva
rare för personer som är misstänkta
eller tilltalade för brott. Lagreglerna
kring detta finns dels i 21 kap. rätte
gångsbalken och dels i art. 6 i Europa
konventionen (jag bortser nu och fort
sättningsvis från reglerna om ombud
och biträden i 12 kap. rättegångsbal
ken).

34

Vi kan väl först konstatera att rätten
att själv fritt välja advokat för att bistå
som försvarare är absolut. Av ordaly
delsen i 21 kap. 3 § andra stycket (jfr
kapitlets 3 a § sista stycket och 6 § för
sta stycket) rättegångsbalken tycks
framgå att detta är rättegångsbalkens
utgångspunkt.
Annorlunda blir det när det gäller
att anlita en offentlig försvarare, dvs.
någon som primärt betalas med skatte
medel. Om den misstänkte eller tillta
lade själv har ett förslag på vem som
skall förordnas som offentlig försvara
re skall detta bli domstolens val om
inte särskilda skäl talar mot det. Mig
veterligt följer domstolar sådana öns
kemål även rörande advokater på an
nan ort om den misstänkte anger t.ex.
att han/hon tidigare företrätts av, och
har stort förtroende för, just den advo
katen. Viss betydelse har väl dock sa
kens karaktär och omfattning. Att i
Halmstads tingsrätt förordna en offent
lig försvarare från Karlskrona eller

Mora för att biträda i en sak om på
följdsval vid grovt rattfylleri ter sig kan
ske inte alltid påkallat.
Svenska domare har vid val av of
fentlig försvarare ofta anlagt ett fiskalt
perspektiv och ibland låtit kostnads
aspekten väga tyngre än den miss
tänktes önskemål. För mig har denna
praxis ibland tett sig underlig. Mer
kostnaden för att i Uddevallas tingsrätt
anlita en försvarare från Skövde i stäl
let för Uddevalla blir ändå begränsad,
särskilt om man jämför med övriga
kostnader (förundersökningen, åkla
garhandläggning och domstolens kost
nader) i målet. Jag vågar nog påstå att
ofta, och särskilt i lite större mål, är
ersättningen till den offentlige försva
raren en droppe i havet jämfört med
övriga kostnader. Det skulle för övrigt
vara spännande att se övriga kostnads
poster i straffprocessen. Vad kostar en
obduktion eller en avancerad kriminal
teknisk undersökning av ett föremål?
Vad kostar jag själv som domare inklu
sive biträdespersonal, lokaler etc.? Vad
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kostar ”goodwillförlusten” i fråga om
allmänhetens förtroende för domsto
lar när den tilltalade biträds av någon
som han/hon inte känner förtroende
för? Alltnog, jag kan hålla med Hans
Bredberg om att den enskildes önske
mål borde väga tungt. Kanske förstår vi
domare inte alltid vikten av att – även
om jag inte har råd att själv bekosta
min advokat – få biträdas av en person
som är insatt i det som målet handlar
om eller i mina livsomständigheter. De
regler som vi svenska domare haft att
tillämpa ter sig stränga.
När vi kom till insikt om att lagreg
lerna i rättegångsbalken inte riktigt
matchade lagreglerna i Europakonven
tionen ändrades de förstnämnda för
att stärka den enskildes valfrihet. Den
svenske lagstiftaren valde då den fiffiga
lösningen att den misstänkte visserli
gen fritt fick välja offentlig försvarare
men samtidigt som huvudregel fick stå
för merkostnaderna rörande utlägg
och tidsspillan. Det som gavs med ena
handen togs delvis tillbaks med den
andra. Kanske kommer Europa
domstolen någon gång att få pröva om
det står i samklang med art. 6:3 c) i Eu
ropakonventionen om den misstänkte
inte får den önskade offentlige försva

raren eftersom denne har sitt kontor
110 km från domstolsorten. Hur många
avgöranden om parts val av offentlig
försvarare och s.k. förhandsbesked
som finns vet jag inte. Publicerad prax
is inskränker sig väl till rättsfallen RH
2011:21 och NJA 2011 s. 291.
Det jag reagerar mot är Hans Bred
bergs beskrivning av sina kolleger och
oss domare.
Advokatkåren är en yrkeskår som
enligt Europadomstolen har en särskilt
viktig roll i rättssamhället. Mina egna
erfarenheter av advokatverksamhet
ligger nu ett drygt decennium bort.
Men att det i Advokatsamfundet i dag
skulle finnas medlemmar som är rädda
samt gör sig billiga och medgörliga (på
klientens bekostnad, får man tro) fram
står för mig som helt främmande. Hans
Bredberg antyder till och med att dessa
kolleger lägger sin lojalitet någon an
nanstans än hos klienten och ”mark
nadsför sig” mot bl.a. domstolar. Om
läget är så illa finns det anledning för
samfundet att agera.
Jag har också svårt att tro att den
misstänkte som vill föreslå en advokat
till att bli offentlig försvarare skulle fö
reslå någon som är känd för att vara
återhållsam eller rent av rädd. Om man
– som Hans Bredberg föreslår – ger den

Jag invänder bestämt mot antyd
ningar att vi domare inte ställer kvali
tetskrav och helst förordnar advokater
som är billiga och medgörliga. Den
kvalitetsstämpel som just advokattiteln
skall innebära är ju utgångspunkten
för förordnande av t.ex. offentlig för
svarare. Och jag är nog inte ensam i
domarkåren om att uppskatta process
förare som inte är rädda eller medgör
liga. Jag vill se processförare som inom
ramen för processreglerna och den
egna yrkeskårens etik verkligen strider
för sin sak och genom olika åtgärder
ger domaren kanske såväl bevisning
som rättslig argumentering att beakta
inför sakens avgörande. Att en enskild
inte får den advokat som föreslagits
utan att domare i stället av bekvämlig
het skulle förordna någon som ”mark
nadsfört” sig hos domstolen är enligt
min mening en lika svepande som all
varlig beskyllning. Den saknar enligt
min mening grund. n

Christer Ranch
Hovrättsråd

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
svenska till engelska

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

www.anglia.se

Advokaten Nr 2 • 2012

engelska till svenska

Debatt

enskilde ytterligare inflytande på valet
av offentligt betald advokat blir det väl
i stället de väl förberedda och lite strid
bara namnen som kommer att föreslås?

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

Rätten att själv få välja
advokat måste stärkas

I Sverige har den enskildes
rätt att själv få välja advokat
blivit mer och mer
urholkad anser advokat Hans
Bredberg som oroas av utvecklingen.

R

Hans Bredberg.

ätten att själv få välja advokat
i
världen, vilket gör att de
har svårt att
en rättslig angelägenhet
är en
hitta en advokat om de inte
redan kängrundläggande princip i
ett
ner till någon. Vidare uppställer
rättssamhälle. Det anses
ofta
bl.a. viktigt att
domstolar och myndigheter
den enskilde har möjlighet
krav på att
att välja en
en advokat måste kunna
advokat som har kunskaper
närvara vid
inom det
ett bestämt tillfälle. Om advokaten
område som angelägenheten
inte
rör och
kan närvara vid detta tillfälle
som den enskilde känner
väljer
förtroende
domstolen eller myndigheten
för.
en annan advokat än den som
I Sverige har den enskildes
den enskilde
rätt att
valt. Det händer också att
själv få välja advokat blivit
domstolen
alltmer ureller myndigheten väljer
holkad. Inom offentligt finansierade
en annan advokat om den advokat som
områden, där advokater
den enskilarbetar som
de valt inte lyckas svara i
offentlig försvarare, målsägandebiträtelefon just
när domstolen eller myndigheten
de och offentligt biträde,
ringöverlämnas i
er.
praktiken oftast valet av
advokat till
domstolen eller myndigheten.
Om den
Att vAlet Av AdvokAt
enskilde inte själv väljer
i de flesta fall
advokat väljer
överlämnas till domstolen
domstolen eller myndigheten
eller mynen advodigheten innebär att många
kat. I vissa fall är det svårt
advokater
för den enär beroende av domstolens
skilde att välja advokat även
eller mynom han
dighetens tycke för sin försörjning.
eller hon skulle vilja det.
Personer som
Staten har ett intresse av
sitter frihetsberövade har
att valet av
t.ex. ofta inte
advokat inte blir för kostsamt.
möjlighet att kommunicera
Staten
med omhar inget kvalitetskrav på
advokaten.

Istället för att välja en advokat
som är
besvärlig och kostar tid och
pengar väljer domstolen eller myndigheten
gärna
en billig och medgörlig advokat.
Det ligger i den enskildes
intresse att
det finns starka och oberoende
advokater som är fria att driva
sin klients
sak. Advokater vars lojalitet
ligger hos
sin klient och inte hos någon
annan.
dAgens

system skapar advokater
som är beroende av staten.
Advokater
som marknadsför sig mot
domstolar
och myndigheter istället
för mot den
enskilde. Advokater som
av rädsla att
inte bli valda i framtiden
inte vågar stå
upp för sina klienter i alla
lägen.
Statens inflytande över valet
av advokat måste minska. Valet
av advokat
bör åvila den enskilde. n

Hans Bredberg
Advokat

Adman 100
190x64
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Reflektion

Claes Peyron reflekterar över
aktuella advokatetiska frågor
Disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron ger här sin syn på några aktuella
advokatetiska frågeställningar som advokater hört av sig till honom för att diskutera.

I
Claes Peyron.

bland händer det – inte så sällan –
att kolleger ringer och vill diskutera
etiska frågor. De är välkomna. En
del samtal är inte så intressanta. Den
uppringande vill mest ha sin redan eta
blerade uppfattning bekräftad, och
fakta läggs fram på ett sätt som gör att
man omedelbart inser vilken uppfatt
ningen är. Ofta går det att med hänvis
ning till tidigare praxis förklara om
uppfattningen är ”rätt” eller ”fel”.
Men rätt ofta väcks för mig helt nya
frågeställningar eller så aktualiseras
problem som kan vara bra att bli på
mind om. Egendomligt nog kommer
den sistnämna kategorin gärna i serier.
En sådan frågeställning har på senare
tid rört tystnadsplikten mot avliden.
Advokaten har hjälp till med ett testa
mente, som ändrar tidigare förordnan
den. Det tidigare testamentet finns inte
i behåll, eller anträffas i vart fall inte,
men någon delägare vet att advokaten
har en kopia eller att hans akt innehål
ler upplysningar kring vad det inne
höll. Får han tillhandahålla kopian el
ler lämna upplysningar om sitt

aktinnehåll? Mitt svar är rätt oreserve
rat nej. Och inte anser jag heller att en
förordnad boutredningsman, lika lite
som en konkursförvaltare, kan lösa ad
vokaten från hans tystnadsplikt. Inte
ens om alla dödsbodelägare är ense
genombryts som jag ser det tystnads
plikten. Om jag har rätt bör ett yrkande
om editionsföreläggande därför ogil
las. Att advokaten får lämna ut hand
lingar, där den avlidnes avsikt med stor
säkerhet kan presumeras, är självklart
– gällande originaltestamenten, be
gravningsinstruktioner och dylikt.
En för mig ny frågeställning har gällt
advokats plikter när han själv är part i
rättegång. Kan han då med förbigåen
de av motpartens ombud ta direkt kon
takt med sin motpart? Jag tycker att
nämndens praxis rätt entydigt talar
mot att så skulle vara fallet. Man har ju
i allt väsentligt ansett att en advokat är
en advokat även om han handlar i egen
sak.
Slutligen kan nämnas en situation
jag uppmärksammats på och där jag i

efterhand är tveksam om jag själv
handlat rätt. En utländsk kollega ringer
och frågar om jag är beredd att med
verka som skiljeman i ett förfarande
där jag redan engagerats av motpar
ten. När kollegan får reda på detta frå
gar han om jag kan rekommendera nå
gon annan kollega. Jag har nog någon
gång gjort det – men det tycker jag nu
mera inte riktigt stämmer med lojalite
ten mot min huvudman. Jag tycker att
man bör nöja sig med en hänvisning
till matrikeln (rätt otjänlig) eller till att
aktuell handelskammare kan lämna
upplysningar om kolleger som ofta an
litas. En följdfråga blir om jag kan av
slöja för min klient att förfrågan före
kommit. Fel blir det hur jag än gör;
tiger jag har jag hemligheter för klien
ten och berättar jag kanske jag kan sä
gas bryta mot advokatsekretessen. Lite
beror det naturligtvis på hur samtalet
med den utländska kollegan förlöpte
men jag lutar mot att klientlojaliteten
väger tyngst och att jag således nor
malt får berätta för min huvudman om
samtalet. Men svaret är inte givet. n

Upptäck Namibia!
Magnifika landskap, fascinerande öknar, unik kultur
och ett rikt djurliv. Namibia - Afrikas gömda skatt.
Vi har skräddarsytt drömresor till Afrika & Västindien sedan 1996.

Afro-Caribbean Travel • www.afro-caribbean.se • info@ afro-caribbean.se • Telefon 08-30 21 03
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”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

– Sveriges bredaste rättsdatabas
220 av landets främsta experter inom
juridiken ser till att du via Karnov har
tillgång till det bredaste utbudet av lagkommentarer på marknaden.

karnovgroup.se/karnov

”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

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

Aktuellt

Emil Heijne – en
legendarisk advokat
Advokat Magnus Ullman berättar om Emil Heijne, framstående advokat, konstsamlare och slalompionjär.
Emil Heijne var en av Sveriges le
dande advokater från 1920-talet
och fram till sin död 1948. Han
ägnade sig främst åt affärsjuridi
ken men hade i likhet med dåtida
advokater även en bredare prak
tik. Han åtog sig boutredningar,
arvskiften och skiljemannaupp
drag, men var framför allt en
mycket skicklig processadvokat.
Han fick tidigt många och stora
klienter, och med tanke på sin
inriktning och sitt höga arbets
tempo fick han tidigt stora inkom
ster som han satsade dels på en
stor 10-rumsvåning vid Karlaplan
och dels i en villa i Saltsjöbaden,
Strandpromenaden 20, i dag Salt
sjöpromenaden 20. Han investe
rade stora summor i konst och
antikviteter och båda hans bostä
der var fyllda med dyrbarheter
som han började köpa redan på
1920-talet, en tid då många sam
lare på grund av depressionen
kom på obestånd. Även under
den så kallade Kreugerkraschen i
början av 1930-talet gjorde Emil
Heijne betydande konstinköp av
kända mästare och till låga priser.

Dåtidens låga skatter gjorde det
möjligt att genom eget arbete ska
pa sig en förmögenhet. Emil Heij
ne är ett bevis på detta.
Det kan synas märkligt att han
hade dessa två bostäder, i all syn
nerhet som han redan i början på
1920-talet skilde sig och dessutom
förlorade ett av sina två barn ge
nom en svår sjukdom. Saltsjö
badsvillan använde han under
helger, dels för rekreation och
dels för att kunna umgås med so
nen Lennart, men inte minst för
att umgås med sina många vän
ner bland författare, konstnärer
och andra personer inom kultur
livet, varav många bodde i Salt
sjöbaden. Exempelvis var han
nära vän med Anders Österling
och Hjalmar Gullberg och ordna
de varje år en middag för årets
Nobelpristagare i litteratur! Salt
sjöbadsborna Olle Hjortzberg och
Filip Månsson var också nära um
gängesvänner med Emil Heijne.
Han lät också bygga en större mo
toryacht som låg förtöjd vid boj i
Hotellviken. Senare köpte han en
Herlinkryssare.
Bland Emil Heijnes klienter kan
nämnas Torsten Kreuger och
dennes bolag och tidningar, Josef
Anér (Turitzkoncernen med va

Emil Heijne med
damsällskap
vid hans Horch
cabriolet under
tidigt 1930-tal.
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ruhuset EPA), familjen Arono
witsch (Bukowskis Auktioner), ett
antal förmögna Stockholmsfamil
jer liksom ett antal bruksägarsläk
ter i landet. Enligt Emil Heijnes
många biträdande jurister var
han att betrakta som en arbets
narkoman men hade ändå alltid
tid att undervisa och instruera
sina unga medarbetare. Emil
Heijne drev sin advokatfirma som
ensam ägare och skaffade aldrig
någon kompanjon.
Uppdragen åt ”tidningskung

en” Torsten Kreuger var mycket
omfattande och många gånger
komplicerade, men Emil Heijne
var mycket kunnig, påläst och ini
tiativrik, han var ständigt tillgäng
lig och fick snabbt avtal, PM och
protokoll ur händerna, vilket pas
sade särskilt Torsten Kreuger. Det
har i den så kallade Kreugerlitte
raturen och även i advokatsam
manhang diskuterats varför Emil
Heijne inte företrädde Torsten
Kreuger i den för honom så för
ödande Högbroforsprocessen. En
välvillig tolkning är att Emil Heij
ne inte var någon brottmålsadvo
kat. En annan tolkning kan vara
att namnet Kreuger genom Ivar
Kreugers frånfälle och Kreuger
koncernens kollaps, medförande
att tiotusentals svenskar blev ut
blottade och arbetslösa och att
Sverige detroniserades interna
tionellt, vid denna tid var så pest
smittat att det kan ha påverkat
även Emil Heijne. Han kunde
nämligen löpa risk att bli av med
många av sina klienter för det fall
han åtog sig en Kreugersak. Den
mest sannolika förklaringen är
dock att han avböjde uppdraget
eftersom han i så fall nödgats
samarbeta med advokaten Eliel
Löfgren, som långt senare be

fanns ha varit jävig för uppdraget!
Om Torsten Kreuger haft Emil
Heijne i Högbroforsprocessen
hade han sannolikt klarat sig,
framhåller bland annat hans son
son med samma namn, som i
många år varit verksam som ad
vokat i Stockholm. Eftersom bara
Emil Heijne själv och Torsten
Kreuger kan besvara denna fråga
och båda sedan länge är ur tiden
måste frågan lämnas öppen.
Emil Heijne hade en omfattan
de representation. Den kände af
färsmannen Josef Anér har läm
nat följande skildring:
”I sitt vackra hem vid Karla
plan, prytt med antika möbler,
konst och böcker var han en ut
omordentlig värd. Vid ett lika ut
omordentligt bord, även om han
naturligtvis var ganska noncha
lant och det oftast hände att vär
den var den som kom sist. Han
gjorde det på något sätt med över
människans rätt, med dens rätt
som fyllde varje stund av arbets
dagen med högt kvalificerat arbe
te och som därför också kanske
omedvetet krävde en viss hänsyn
till just denna hans ställning och
livsstil. Jag märkte heller aldrig att
gästerna förargades över detta en
smula självsvåldiga beteende.
Den enda gång jag faktiskt erinrar
mig att han själv kom först och tog
emot gästerna i salongen, det var
en middag då hedersgästen var
talmannen Nilsson.”
I Emil Heijnes hem på Karlaplan

och på Saltsjöpromenaden hade
han ofta middagar med en bland
ning av framstående personer
inom kultur- och näringslivet,
många av dem boende i Saltsjö
baden.
Emil Heijne föredrog ett gäst
antal om åtta personer, av två
Advokaten Nr 2 • 2012

Aktuellt
Emil Heijne drev sin
advokatfirma som
ensam ägare och
skaffade aldrig
någon kompanjon.

Eva Westberg
ny chef för Fastighetsmäklarnämnden
Eva Westberg blir ny ordförande och chef för Fastighetsmäklarnämnden. Westberg är hovrättsassessor och
har mångårig erfarenhet från
ledande befattningar inom
ett flertal myndigheter,
bland annat Högskoleverket,
Konsumentverket och Arbetsmarknadsstyrelsen.
Eva Westberg tillträder
tjänsten den 15 mars 2012.

Peter Althin blir ny ledamot i
Migrationsverkets etiska råd.

foto: kristdemokraterna (peter althin)

Advokat ny ledamot
i Migrationsverkets
etiska råd

skäl. För det första kunde man
med detta begränsade antal gäs
ter föra en konversation där alla
gäster kunde delta, för det andra
så orkade hans hushållerska inte
med fler middagsgäster än åtta.
Emil Heijne var en stor frilufts
människa. Särskilt road var han
av slalomåkning, vilket var unikt
på 1930- och 1940-talen. Han for
upp till Sälens Högfjällshotell el
ler till Åre eller till någon av de
kända skidorterna i Schweiz.
Ibland hade han sin son Lennart
med sig på resorna.
En så framstående advokat som
Emil Heijne med en så tillika fram
stående klientstock hade möjlig
heten och även i det här fallet för
mågan att ta bra betalt för sina
tjänster. Hans sätt att leva och
hans mångfacetterade natur gav
Advokaten Nr 2 • 2012

upphov till en mängd legendbild
ningar kring honom och ibland
rörde det hans arvoden. Vid ett
tillfälle framhöll han för en klient:
– Tycker du att det är bättre att
förlora en process med en billig
advokat än att vinna den med en
advokat som debiterar någorlun
da i förhållande till det värde av
det arbete han utfört?
Vid ett tillfälle i slutet av
1940-talet hade Emil Heijne vun
nit en stor tvist åt ett börsnoterat
företag. Tvisten rörde ett betydan
de belopp. VD-n och chefsjuristen
i företaget ordnade då en fin mid
dag åt Emil Heijne på Grand Hôtel
och på middagen var även finans
direktören med. De hade lagt en
check på 50 000 kronor i ett ku
vert under Emil Heijnes tallrik.

Under middagens gång upptäckte
Heijne kuvertet och i sitt tacktal
tackade han så mycket för midda
gen och för checken men sa samti
digt att arvodet skulle han be att få
bestämma själv. Med tackbrevet
som han avsände följande dag bi
fogade han en faktura på 250 000
kronor.
Men Emil Heijne var även aktiv
på andra områden. En tid efter
skilsmässan i mitten av 1920-talet
utvecklades han till vad som kan
kallas ”fruntimmerskarl”. Det
rörde sig i allmänhet om galanta
damer inom teater- och konst
världen. De förekom dock prak
tiskt taget aldrig i Emil Heijnes
mycket omfattande umgänges
krets.
Magnus Ullman
Advokat

Advokat Peter Althin blir ny
ledamot i Migrationsverkets
etiska råd. Samtidigt förordnade regeringen också Peter
Örn, Mohammad Fazlhash
emi, Ann Heberlein, Rebecca
Stern och Martin Ådahl som
nya ledamöter.
Förordnandet gäller från
och med den 1 februari 2012
tills vidare, dock längst till
31 januari 2014. Rådets uppgift är att, efter begäran av
Migrationsverkets generaldirektör, yttra sig i frågor som
rör utformningen av myndighetens verksamhet och som
kan kräva etiska överväganden.

Mikael Smedeby
ny vd på Lindahls
Advokat Mikael Smedeby
avlöser Staffan Eklöw som
vd för advokatfirman Lindahl. Mikael är delägare i Lindahl och har tidigare varit
managing partner för Uppsalakontoret, där han varit
verksam sedan 1997.

39

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.

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.

Aktuellt
är att driva en partnerägd organisation
till skillnad från ett ”vanligt” företag.
Delägarna är aktiva i verksamheten och
har ofta synpunkter på hur verksamhe
ten ska bedrivas, så det kan vara svårt för
en person som kommer utifrån att få
den acceptans man har som en del av or
ganisationen.
Hur kommer det sig att det fortfarande finns så få kvinnor i ledande
ställning på de svenska advokatbyråerna?
– Traditionellt har det funnits många
andra attraktiva yrken för kvinnliga ju
rister som de hellre har sökt sig till –
domarbanan, inte minst, och åklagarba
nan. Affärsjuristbranschen har varit
väldigt manlig. Det där håller på att för
ändra sig. Vi rekryterar fler kvinnor än
män från universiteten numera. Det
handlar om att kvinnor ser att det går att
bli delägare och kliva på ledningsroller.

Månadens advokat Maria-Pia Hope

Första kvinnan som
blir MP på storbyrå
Maria-Pia Hope tar över ansvaret
som ny managing partner på Advokatfirman Vinge KB i Stockholm
den 2 april. Hon blir den första
kvinna som är managing partner på
någon av de största advokatbyråerna i Sverige.
Vad tror du blir roligast i arbetet
som managing partner?
– Vad jag redan upplever som väldigt
roligt är att sätta mig in i olika delar av
verksamheten. Jag har redan upptäckt
saker jag inte kände till om verksamhe
ten, trots att jag har varit 16 år på Vinge.
Det är ett privilegium!
Vad tror du blir svårast?
– Att vara managing partner i förhål
Advokaten Nr 2 • 2012

lande till partnerkolleger är som att valla
katter, sägs det. Så kanske det är – det får
tiden utvisa.
Hur skaffar man sig som advokat
kompetens för företagsledning?
– Jag tror att vi ofta underskattar oss
själva som jurister och advokater. Vi får
ändå genom vår praktik en väldigt bred
och djup erfarenhet av näringslivets oli
ka branscher och av hur våra klienter
tänker. Jag har också suttit i styrelsen i
4–5 år, och arbetet i den är en bra grund.
Borde byråerna i Sverige i större
utsträckning ta in icke-advokater
utifrån till vd-funktionen?
– Det kan vara intressant, men man
ska inte underskatta hur annorlunda det

”Affärsjuristbranschen
har varit
väldigt manlig. Det där
håller på att
förändra sig.
Vi rekryterar
fler kvinnor
än män från
universiteten
numera.”

Vad tänker du göra för att underlätta för unga byråjurister att förena familjeliv och advokatkarriär?
– Framför allt handlar det om att kun
na arbeta mer flexibelt. Det är den stora
fördelen med konsultjobbet – det krävs
inte alltid att man är på kontoret. Man
kan hämta på dagis, vara med på luciaöv
ningar och få hela livspusslet att fungera.
Flexibiliteten och tekniken som krävs för
att kunna arbeta flexibelt är viktiga. I
slutänden är det så att yrket som affärs
jurist är krävande och att klienterna krä
ver mycket av oss. Det är viktigt att vara
rak och tydlig kring att det finns hög för
väntan från våra klienter på tillgänglig
het och leveransförmåga. Det är ingen
ting som vi kan trolla bort. Däremot kan
vi underlätta för våra jurister att förhålla
sig till det genom tekniska lösningar.
Hur har du själv gjort för att kombinera barn och karriär?
– Framför allt har min man och jag all
tid delat lika. Vi har gjort ungefär hälften
var, alltid maxat på alla RUT-avdrag och
tagit all hjälp vi kan få av barnflickor och
liknande för att få det hela att gå ihop.
Men jag har också alltid försökt att jobba
flexibelt, gå hem i tid och vara med bar
nen på vardagskvällar för att ha den na
turliga kontakt som man får när man ser
familjen under veckorna och inte bara
under helgerna, och hellre plocka upp
stråt senare på kvällen om det behövs.
MA
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Aktuellt
Hildary Månadsmöte februari

Kläder och röst färgar
hur ett budskap mottas
– Retorik är konsten att övertyga.
Det handlar inte bara om att ha rätt
argument, utan också om hur man
för fram sina argument.

Ida Bjurstens
fem punkter att tänka på
för att övertyga:
Utseende
Ditt utseende väcker snabbt känslor
och associationer som färgar hur ditt
budskap tas emot. Tänk efter vilka
dessa känslor kan vara och försök
snabbt motbevisa dem.

Det förklarade retorikkonsulten Ida
Bjursten, som talade för en full hörsal på
Advokatsamfundet, vid Hildarys februa
rimöte den 2 februari.
Ida Bjursten gav åhörarna en rad kon
kreta tips om hur de kan planera inför
och agera vid olika typer av möten och
samtal. Hon förklarade att lyssnaren på
verkas av en rad faktorer som inte bara
handlar om tyngden i argumentationen,
utan också om hur talaren ser ut och lå
ter.
Talarens utseende väcker till exem
pel alltid reaktioner och associationer
hos lyssnaren, reaktioner som det kan
vara bra att förutse och motbevisa för att
nå fram, påpekade Ida Bjursten. För den
som ser mycket ung ut kan det till exem
pel handla om att lyfta fram sin utbild
ning eller andra viktiga erfarenheter.
Ida Bjursten lät också Hildarydelta
garna pröva på några praktiska övningar
med tonfall och kroppsspråk, vilket
väckte glada skratt bland juristerna. UB

Kläder
Klä dig medvetet. Det kan handla om
att passa in, sticka ut eller visa vad du
står för, men det ska alltid kännas bekvämt för dig.
Röst
Med strategiska pauser, tempoväxlingar, tonfall och satsmelodi kan du
lyfta fram det du vill. Rösten måste
harmoniera med budskapet. Berättar
du något roligt ska det höras, och tvärt
om.
Talarens utseende
väcker till exempel
alltid reaktioner
och associationer
hos lyssnaren
berättade Ida
Bjursten.

Kroppsspråk
Se till att ha ögonkontakt med alla i
sällskapet någon gång. Gesterna ska
harmoniera med budskapet.
Budskap
För att nå fram med ditt budskap behöver du snabbt väcka tre känslor hos
lyssnarna: välvilja, nyfikenhet och trovärdighet.

Rar nyhet från Norge
I Advokatens norska systertidning Advokatbladet berättar
den professionelle trollkarlen
Bjørn David Fevåg, alias Davida, om en episod han
upplevde när han hade
anlitats för att underhålla vid den stora advokatfirman Hjorts julfest.
Trollkarlen har ett nummer där han trollar fram levande duvor. När han trollar
fram duva nummer 2, brukar
han säga:
– Ja, då blir den första duvan
glad att få en käresta!
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Och när han trollar fram den
tredje duvan, är det ofta något
barn i publiken som säger:
– Då kan den vara barnet!
Men den kommentaren
fälldes icke på Advokatfirmaet Hjorts juletrefest.
Däremot ropade en
?
r
i
pa
flicka på 5–6 år i publiAu
ken, när duva nummer 3
dök upp:
– Den kan vara AU PAIREN!
Att detta väckte en smula
munterhet i församlingen är
ingen överdrift, skriver trollkarlen.
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Ny webbplats för brottmålsadvokater i Europa
Nu har webbplatsen European Criminal Justice Observatory
slagit upp portarna. Sajten ska vara en mötesplats och en källa
till kunskap för brottmålsadvokater över hela Europa.
Här finns utbildningsfilmer, information i aktuella frågor
och möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan
advokater. 
http://www.ecjo.eu/

Lär mer om FN:s konventioner
om mänskliga rättigheter
Nu finns en ny, uppdaterad version av regeringens skrift FN:s
konventioner om mänskliga rättigheter. Den innehåller bland
annat den svenska översättningen av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och de internationella
konventioner som Sverige har
anslutit sig till, senast konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Skriften FN:s konventioner
om mänskliga rättigheter finns
på regeringens webbplats,
www.regeringen.se.

Riksdagens nya webbplats lanserad
På riksdagens nya webbplats www.riksdagen.se ska det vara enklare att följa, bevaka och dela med sig av riksdagens arbete och beslut. Bland annat har man visualiserat beslutsprocessen genom att
samlat presentera var i beslutsprocessen ett ärende befinner sig,
vilka dokument som hör till ärendet samt webb-tv-klipp med debatten från ärendet.
En nyhet är att besökarna kan skapa sin egen kalender i datorn
eller mobilen.
Det blir också enklare att bevaka kalenderhändelser och dela
med sig av debatter, ärenden och övrigt innehåll.

Vem har haft mer än
20 000 styrelseuppdrag?
AB Grundstenen

Lagerbolaget AB Grundstenen och Svenska Standardbolag
är med mer än 130 000 st sålda Grundstenar välkända varumärken hos myndigheter, banker,
försäkringsbolag och svenskt näringsliv i allmänhet. Styrkan i dessa varumärken är något
som underlättar för köparen i kommande affärskontakter. Våra Grundstenenbolag finns
med samtliga räkenskapsår, säten över hela landet och är alltid bildade med 50 000 kr eller
€ 5 500 insatta på svensk bank. Anita Berggren är styrelseledamot i våra lagerbolag.

Slutstenen

Slutstenen är den ledande avvecklingstjänsten. Sedan 1992 har
vi avvecklat mer än 10 000 bolag. Hanteringen har förenklats ytterligare för dig som är
säljare av det vilande bolaget som ska avvecklas. Vi har kortat ner listan över handlingar
som behövs vid överlåtandet. Låt oss ta hand om all hantering av bolaget, ni får betalt
direkt och behöver inte vänta åtta till tio månader på utskiftning. Se Säljarens Checklista
på vår webbplats.

Optioner

...och konvertibler, Lagerbolaget AB Grundstenen, kommanditbolag,
handelsbolag, varumärken, avvecklingstjänsten Slutstenen, aktieägaravtal, ekonomiska
föreningar m.m. Med vår samlade kompetens inom bolagsjuridikens alla områden kan vi
erbjuda er ett komplett sortiment av bolagstjänster till konkurrenskraftiga fasta priser.

Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bistått svenskt
näringsliv med bolagstjänster vid mer än 200 000 tillfällen. Lagerbolaget AB Grundstenen är vår största tjänst
och mer än 130 000 svenska företag har startats med ett AB Grundstenen.

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20
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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
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Nya BMW 3-serien

www.bmw.se

När du älskar
att köra

NYA BMW 3-SERIEN.
VÄGVISAREN.
Första gången vi skapade BMW 3-serien satte vi också nivån för BMW:s körkänsla. Hur en körställning ska uppfattas, hur en kurva ska
kännas, hur en inbromsning ska upplevas. Allt det där du aldrig riktigt kan ta på, men alltid känner igen när du sätter dig i en BMW. När det
är dags att utveckla den känslan, att tänja gränserna igen – då bygger vi en ny 3-serie. Den visar vägen för alla våra modeller och med nya
BMW 3-serien har vi har lyckats så bra att den redan blivit omnämnd som ”måttstock för hela klassen”*. Välkommen in och känn efter
själv hos närmaste BMW-återförsäljare.
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Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 3-serie Sedan. Pris från 284.000 kr. Effekt från 116 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från
4,1 l/100 km. Koldioxidvärde från 109 g/km. Miljöklass: EU5. Billån från 2.535 kr/mån. Baseras på 6,70% ränta (ränteläge februari 2012), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter
36 månader. Effektiv ränta 7,45%. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services. Köper du din BMW på avtalet med
Advokatsamfundet reduceras priset. . * Mattias Rabe, Expressen 2011-10-17.
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LÄSTIPS

nalys av svensk bevispraxis och
r bevisprövningen. Modellen bygger
analyserar bevisfrågorna i en sekvens
åberopsbörda, bevisbörda, utredärdering.
t de NJA-fall rörande bevisprövning
nna bestämma bevisbörda och
nkt att fungera som en lathund vid

behandlar bevisning om gärningsmannaskap
, bevispraxis (5), sexuella övergrepp mot
onsrätt (8).

ISB N 0 0- 00 - 00000 -0

Teori och praktik

ISBN: 978-913901667-0

BEVIS 9

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

Diesen | Strandberg Bevisprövning i tvistemål

behandlar bevisfrågor i dispositiva
versättning av de generella avsnitten
norska doktorsavhandling ”Beviskrav
n filosofi behandlas där vilka teoreatt kunna tillägna sig en bevisteori
ning. Det handlar bl.a. om olika
hållandet mellan parternas frihet

Titel: Bevisprövning i tvistemål : teori och praktik
Bevisprövning i
Författare: Christian Diesen,
tvistemål
Magne Strandberg
Förlag: Norstedts juridik
Enligt förordet är främsta
syftet med denna nionde
bok i antologiserien BEVIS
att presentera Magne Strandbergs norska
doktorsavhandling ”Beviskrav i sivile
saker” för en svensk publik. Första delen i
boken är en översättning av de generella
avsnitten i avhandlingen där M. Strandberg
analyserar centrala teoretiska aspekter av
bevisteorin. De avsnitt som granskar norsk
bevisrätt har utelämnats i denna översättning. Den andra delen av Chistian Diesen
bygger på en analys av svensk bevispraxis
och utgör en vidareutveckling av den praktiska metodik som presenterades i fjärde
delen i denna antologiserie. Avslutningsvis
presenterar boken ett antal NJA-fall som
är av intresse för att bedöma praxis när
det gäller bevisfrågor i tvistemål.
C. Diesen | M. Strandberg

Teori och praktik

Titel: Den Europæiske menneskerettighedskonvention
Författare: Peer Lorenzen m.fl.
Förlag: Jurist-og Økonomforbundet

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2011 om inte annat
anges.
Aktiemarknadsnämnden 25
år : en antologi (Stockholm
: Aktiemarknadsnämnden.
166 s.)
Bengtsson, Bertil: Skadestånd
för miljöskada (Norstedts
juridik. 129 s.)
Chitty, Joseph: Chitty on
contracts. Third cumulative
supplement to the thirtieth
edition, up-to-date to July
31, 2011 (London : Sweet &
Maxwell. 562 s. The common law library)
Eyben, Bo von: Lærebog i
erstatningsret / Bo von
Eyben og Helle Isager (7.
udg. København : Jurist- og
Økonomforbundet. 511 s.)
Fisher, David I: Mänskliga rättigheter : en introduktion
(6. uppl. Norstedts juridik.
116 s.)
Forssén, Björn: Handbok om
taxering och skatteprocess
(Jure. 192 s.)
Forssén, Björn: Skattskyldighet för mervärdesskatt :
en analys av 4 kap. 1 §
mervärdesskattelagen (Jure.
364 s.)
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En mycket omfattande
kommentar till Europakonventionen som nu kommer
ut i en tredje upplaga. Den
praktiskt inriktade handboken på drygt 1 500 sidor
i två volymer ger utförliga
kommentarer till artiklarna i
konventionen och tilläggsprotokollen. Vid
varje artikel finns tips på vidareläsning.
Utförligt domsregister. Sedan föregående
upplagor kom ut (2003 och 2004) har
mycket hänt på området och böckerna är
därför delvis helt omarbetade.

NORSKT OCH DANSKT
PÅ BIBLIOTEKET
Nya databaser
Biblioteket har nu abonnemang på rättsdatabasen Lovdata Online som innehåller
norska rättskällor, bland annat författningar, förarbeten, rättsfall, ett stort antal
juridiska artiklar i fulltext samt internationellt och EU-rättsligt material. Tidskrifterna
EuroRett og Lov&Data som ges ut av
stiftelsen Lovdata finns båda tillgängliga i
fulltext.
Vi har också den danska databasen
Ugeskrift for Retsvæsen. UfR innehåller
rättsfall från Højesteret (1962–) och Sø- og

Gregow, Torkel: Utsökningsrätt (4. uppl. Norstedts
juridik, 2012. 452 s. Institutet
för rättsvetenskaplig forskning ; 118)
Hansen, Lone L: Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse
og fusion (København :
Jurist-og Økonomforbundet, 2010. 557 s.)
Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens / Ulf Bernitz et
al. (12. uppl. Jure. 458 s.)
Jaktlagstiftning / redaktör:
Inger Ardizzone (6. uppl.
Södertälje : Jägarnas riksförbund. 222 s.)
Krämer, Ludwig: EU environmental law (7. ed. London :
Sweet & Maxwell. 465 s.)
Labour law, fundamental
rights and social Europe /
edited by Mia Rönnmar (Oxford : Hart. 280 s. Swedish
studies in european law ; 4)
Leidhammar, Börje: Bevisprövning i mål om osanna
fakturor : en skatte- och
straffrättslig studie / Börje
Leidhammar, Gustav Lindkvist (Norstedts juridik.
144 s.)
Lodin, Sven-Olof: The making
of tax law : the development

Handelsretten. UfR har också en litterär
avdelning med juridiska artiklar, kommentarer till domar och bokanmälningar.

SAMMANSTÄLLNING AV
OFFENTLIGA SKILJEDOMAR
Skiljedomsföreningen
Advokaterna Finn Madsen och Daniel
Prawitz har gjort en sammanställning av
skiljedomar som blivit offentliga efter talan
om klander eller ogiltighet.
Samlingen består av 65 avgöranden, men
kommer att byggas på efterhand och finns
nu publicerade på Skiljedomsföreningens hemsida www.skiljedomsföreningen.
se. Samtliga domar finns att läsa i fulltext.
Eftersom det finns lite praxis på området
kan sammanställningen komma att utgöra
en värdefull källa för ombud i kommersiella
tvister eller skiljeförfaranden. På föreningens hemsida finns också artiklar och länkar
till avhandlingar och uppsatser som rör
skiljedomsrättsliga frågor.

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

of the Swedish tax system
(Iustus. 225 s.)
Lovsamlingen / redigeret af
Jens Møller (København :
Jurist-og Økonomforbundet. 19. udg. 1031 s.)
Lundgren, Robin: Paragrafer
för praktiker : entreprenadjuridik för byggsektorn
(Svensk byggtjänst. 222 s.)
National developments in the
intersection of IPR and competition law : from Maglite to
Pirate Bay / edited by Hans
Henrik Lidgard (Oxford :
Hart. 349 s. Swedish studies
in European law ; 3)
Norée, Annika: Polismål : när
poliser är de misstänkta
(Norstedts juridik. 215 s.)
Praktisk voldgiftsret med
fokus på Voldgiftsinstituttet
/ Steffen Pihlblad et al. (København : Jurist-og Økonomforbundet. 347 s.)
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål :
slutredovisning av regeringens handlingsplan / författare: Stina Holmberg et al.
(Brottsförebyggande rådet.
171 s. BRÅ-rapport ; 2011:18)
Seth, Torsten: Internationella
affärstvister (5. uppl. Iustus.
119 s.)

Socialförsäkringsbalken : en
kommentar. Avd F, Förmåner till efterlevande /
Lars-Göran Hessmark et al.
(Norstedts juridik. 211 s.)
Statsrätt : arbetskompendium
/ Hedvig Bernitz et al. (11.
uppl. Norstedts juridik, 2012.
125 s.)
Teleman, Örjan: Bodelning :
under äktenskap och vid
skilsmässa (5. uppl. Norstedts juridik. 391 s.)
Trafikförfattningar 2011 (Solna
: NTF. 1054 s.)
Wennberg, Suzanne: Porträtt
av jurister, politiker och
kulturpersonligheter : andra
häftet (Jure. 50 s.)
Westerlund, Gösta: Ordningsstörande brott : en studie
av brottsbalken och annan
lagstiftning, särskilt polislagen (4. uppl. Stockholm :
Bruun. 293 s.)
Victorin, Anders: Allmän fastighetsrätt / Anders Victorin,
Richard Hager (6. uppl.
Iustus. 271 s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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ERBJUDS KONTORSGEMENSKAP
PÅ KARLAVÄGEN 40 I STOCKHOLM.

Till
en mycket
bra hyreskostnad
ERBJUDS
KONTORSGEMENSKAP
finns
ett stort, ljust
möblerat
PÅ KARLAVÄGEN
40 och
I STOCKHOLM.
kontorsrum på 25 kvm med del i
Till
en myckettelefon
bra hyreskostnad
sekreterare,
och städning
finns
ett stort,
möb
lerat
tillgängligt
frånljust
denoch
1 juli
2012
kontorsrum
på 25 kvm med del i
eller enligt överenskommelse.
sekreterare,
telefon
och vänligen
städning
Vid intresse
kontakta
tillgängligt
från den
1 juli 2012
advokat Birgitta
Melander
på
eller
enligt
överenskommelse.
08 -23
13 65
eller
Vid intresse @advokatmelander.se
kontakta vänligen
birgitta.melander
advokat Birgitta Melander på
08 -23 13 65 eller

Lagerbolagsjour

060-16 8173
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info @ bolagsratt.se Webbplats bolagsratt.se

birgitta.melander @advokatmelander.se

Juridik kräver exacta
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu

Nya ledamöter
den 3 februari 2012
Håkan Andersson, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Pontus Andgren, MAQS Law
Firm Advokatbyrå i Malmö
KB, Malmö
Magnus Janghed Askler,
Advokatfirman VICI HB,
Lund
Olle Asplund, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Henrik Aurelius, Wistrand
Advokatbyrå, Stockholm
Rikard Backman, Advokatfirman Credo AB, Göteborg
Marie Bexelius, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm
Teodor Löfgren Bodin, Tre
Advokater HB, Malmö
Gustav Larsson Borg, Advokatfirman Wåhlin AB,
Göteborg
Victoria Bromark, Advokatfirman Lindahl KB, Örebro
Therese Bäverlind, Mannhei-

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

mer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
Peter Bäärnhielm, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Therese Clarhed, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö
Jon Cohen, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Mikael Dubois, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm
Johan Engström, MAQS Law
Firm Advokatbyrå AB,
Stockholm
Caroline Fagerberg, Advokatfirman Beskow AB, Västerås
Sofia Falk, Advokatfirman Bo
Nilsson AB, Katrineholm
Oskar Fredriksson, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Jenny Friberg, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Camilla Frödevik, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm
Andreas Grudemo, Advokatfirman Rydberg & Erfors AB,
Jönköping
Elvira Hemphälä, Piteå Advokatbyrå AB, Piteå

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

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

46

Adman 100 Språk AB

010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se
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Ola Ihse, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm
Johan Isaksson, Juristbyrån
Johan Isaksson, Växjö
Nickolaj Johansson, Magnusson Advokatbyrå, Moskva,
Ryssland
Susanna Karlsson, Eskilstuna
Advokatbyrå AB, Eskilstuna
Fredrik Kocken, Lagerling &
Hansson Advokatbyrå HB,
Stockholm
Olle Källström, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Susanne Lindeskog, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö
Lisa Lindström, holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ
AB, Stockholm
Thony Lindström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Göteborg
Cecilia Moll, Advokatbyrån
Lundia HB, Lund
Mats Nilsson, Juristbyrån
Mark & Miljö i Götaland AB,
Karlskrona
Peter Nilsson, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Johan Norén, Hökerberg &
Söderqvist Advokatbyrå KB,
Stockholm
Ida Nyström, Werners Advokatbyrå, Karlstad
Marek Plotka, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Henrik Ringborg, Advokatfirman Delphi i Östergötland
AB, Linköping
Madelen Rosblom, C J Advokatbyrå AB, Stockholm
Johanna Rutberg, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Katarina Rykowska, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Anna Sandström, Göteborgs
Advokatbyrå AB, Göteborg
Kajsa Sandström, Edwall
Insulander Lindh & Lyckman
Advokatbyrå HB, Stockholm
Mikael Moreira Santos, Mann-

heimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Helena Sjögren, Crusner
Advokatbyrå AB, Stockholm
Patrik Stellnert, Grönberg
Gunnard Advokatbyrå KB,
Stockholm
Liv Sandberg Storm, NBW
Nyström Bridal Widemar
Advokatbyrå HB, Stockholm
Lisa Ström, Advokatfirman
Törngren Magnell KB, Stockholm
Malin van den Tempel,
Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm

Registrerade
EU-advokater
Carin Eriksson (Advokat),
Roschier Advokatbyrå AB,
Stockholm
Mathias Hansson (Solicitor),
Ashurst Advokatbyrå AB,
Stockholm
Anja Kögel (Rechtsanwältin), Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB, Berlin,
Tyskland

Utträdda ledamöter
Victoria Bagger-Sjöbäck,
Stockholm, 11 januari 2012
Axel Berg, Malmö, 31 december 2011
Lisemoe Casselblad, Göteborg, 1 februari 2012
Håkan Girell, Stockholm, 31
december 2011
Niklas Gokall, Stockholm, 9
januari 2012
Carolina Hammarqvist, Stockholm, 31 december 2011
Ingvar Hermanrud, Tävelsås,
31 december 2011
Dan Hoflund, Stockholm, 18
januari 2012
Anna Holm, Stockholm, 22
januari 2012

Tobias Hultén, Stockholm, 6
januari 2012
Terés Jonsson, Stockholm, 31
januari 2012
Rebecka Kleist, Jönköping, 31
december 2011
Tor Kvarnbäck, Gärsnäs, 31
december 2011
Peter Larsson, Stockholm, 9
januari 2012
Anders Lewerth, Hindås, 18
januari 2012
Mats Lilja, Stockholm, 4 januari 2012
Lars-Otto Liman, Stockholm,
31 december 2011
Bo Lindskog, Örebro, 22 december 2011
Mathias Lyon, Göteborg, 31
december 2011
Åsa Malmros, Stockholm, 31
december 2011
Carl-Einar Mellander, Göteborg, 31 december 2011
Eva Oscarsson, Bromma, 1
februari 2012
Eva Redig, Helsingborg, 1
februari 2012
Markus Ribbing, Stockholm, 9
januari 2012
Catharina Belfrage Sahlstrand, Stockholm, 4 januari
2012
Ulf Sandberg, Falun, 30 december 2011
Axel Schager, Stockholm, 31
december 2011
Margarita Skeppstedt, Stockholm, 17 januari 2012
Jan Wieselgren, Göteborg, 31
januari 2012

Avlidna ledamöter
Göran Bergendahl, Göteborg,
12 december 2011
Lisbet Cassemar, Danderyd, 9
november 2011
Sven Hedvall, Harbo, 15 december 2011
Bengt Legert, Stockholm,
26 december 2011

Sivert Nilsson, Strängnäs, 20
november 2011
Mats Olofson, Bromma, 13
december 2011
Kristina Pehl, Saltsjöbaden,
29 november 2011
Bengt Sjönander, Stockholm,
12 december 2011
Staffan Werner, Östersund, 1
januari 2012

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2011/1600 Betänkandet Rörelsereglering för försäkring
och tjänstepension (SOU
2011:68)
R-2011/1656 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om en gemensam europeisk köplag
R-2011/1745 Delbetänkandet
På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)
R-2011/1763 Promemorian
Några frågor om Patentbesvärsrätten
R-2011/1786 Inbjudan att
lämna synpunkter på EUförslag om revision
R-2011/1847 EU-kommissionens förslag till ändring av
det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet
R-2012/0049 Promemorian
Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen
R-2012/0083 Kartläggning
av behovet att reformera
nämndemannasystemet

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.

Tidskriften ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
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