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Ledare Generalsekreteraren

Några tankar om advokatyrket 
och Advokatsamfundet

”The reasonable man adapts himself to the world;
the unreasonable one persists in trying to adapt the world 

to himself.
Therefore, all progress depends on the unreasonable man.”

Bernard Shaw, Reason

vissa hävdar att advokatyrket inte längre är ett yrke utan 
flera. De pekar på att yrket rymmer många olika roller. Ad-
vokaten kan vara affärsjurist eller verka som processjurist, 
hon kan vara ensampraktiker eller arbeta på den stora by-
rån, han kan företräda fysiker eller uteslutande arbeta med 
företag. Dessa olika verksamhetsfält är så disparata att det 
inte längre skulle vara möjligt eller ens önskvärt att tillhöra 
samma organisation och att lyda under samma regelverk. 
Från sådana utgångspunkter är man beredd att överge en av 
samfundets huvuduppgifter: att verka för ett oberoende 
enat samfund som en viktig del av den demokratiska rätts-
staten.

Advokatyrket uppvisar förvisso stora olikheter i många 
hänseenden. Det handlar om allt ifrån traditioner och rätts-
kultur, till de nationella advokatsamfundens organisation 
och roll, advokatbyråns storlek och inriktning, samt inte 
minst klienternas efterfrågan av tjänster.

triviaLt är konstaterandet att samhällsutvecklingen 
går mycket fort. Informationssamhället, teknikutvecklingen 
och globaliseringen påverkar givetvis inte bara samhället i 
stort utan även advokatyrket. Konkurrensen ökar samtidigt 
som konsumentintresset får ett ökat inflytande. Detta är en 
utveckling som drivs eller i vart fall stöds av politiker och nä-
ringsliv, såväl nationellt som regionalt och globalt. Det hand-
lar ytterst om ekonomiska och politiska drivkrafter. Inte säl-
lan finns ett bakomliggande intresse; ökad konsumtion och 

ekonomisk utveckling. Någon har träffande sagt: ”The world 
has become a single body but is still looking for a soul.”

Globaliseringen påverkar såväl lagstiftningen som advokat-
yrket. När det gäller lagstiftningen ser vi en stark tendens mot 
harmonisering av nationella regelverk och en ökad interna-
tionell normgivning. Men detta kommer förmodligen också 
att innebära en decentralisering av lagstiftningen på flera 
olika rättsområden. En annan tydlig trend är den så kallade 
anglofieringen av regelverken och av affärsteknikerna. Detta 
gäller särskilt på transaktionsområdet och bank- och finans-
sektorn. Man kan på goda grunder anta att omfattningen och 
komplexiteten i lagstiftningen och rättstillämpningen kom-
mer att leda till ett ökat behov av advokattjänster.

i takt Med höjd utbiLdningsnivÅ och ökad tillgång till 
snabb information blir människor i högre grad medvetna om 
sina rättigheter. Denna medvetenhet innebär också att män-
niskorna ställer krav på att dessa rättigheter tillgodoses. Här-
utöver har utvecklingen medfört att brottsligheten också för-
ändrats såväl till karaktär som till omfattning. Detta har 
redan lett till ett ökat tryck på ett redan mycket ansträngt 
rättsväsende och då särskilt på domstolsväsendet.

även oM efterfrÅgan på advokattjänster kommer att öka 
betyder inte detta nödvändigtvis att det som efterfrågas är det 
samma som i dag. Klienter efterfrågar redan i dag andra tjäns-
ter än de traditionella. Jag tänker här på att många bolag åter 
bygger upp egna juristavdelningar för att ta hand om den så 
kallade bulkjuridiken. Detta betyder att klienterna kommer 
att ställa nya krav på sina rådgivare. Kraven på specialisering 
och tillgänglighet ökar. Detta medför att advokatbyråerna 
i dag måste organisera sig på ett annat sätt än tidigare. Mycket 
av juridiken tenderar att bli ”produktifierad”. Advokater bör-

ANNE
RAMBERG
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jar alltmer likna teknokraten som tillhandahåller en juridi-
kens ingenjörskonst i form av standardiserade tjänster, sna-
rare än att vara den betrodde rådgivaren. De unga juristerna 
utbildas inte sällan till osjälvständiga tjänstemän utan eget an-
svar och egna klienter. Klienter betraktas såsom tillhörande 
byrån. Strategiska avgöranden styr valet av klient. Det är ing-
en självklarhet att hjälpa en potentiell klient bara för att denne 
är i behov av biträde. Taktiska hänsyn gör att man ofta avstår 
från ett uppdrag i förhoppningen att få ett annat, större eller 
kommersiellt och affärsmässigt viktigare uppdrag.

advokatbyrÅer, oberoende oM det handlar om enmans-
byrån eller den stora affärsjuridiska byrån med flera hundra 
verksamma jurister, kan givetvis inte bygga sin verksamhet 
på uteslutande altruistiska hänsyn. Man har ett ansvar för att 
verksamheten sköts på ett lönsamt och ekonomiskt långsik-
tigt sätt för att kunna upprätthålla sin konkurrenskraft. Ad-
vokatbyråer måste därför likt alla andra näringsidkare till-
lämpa vedertagna företagsekonomiska principer, bedriva 
marknadsföring och göra reklam för sina tjänster. Kommer-
sialismen har tagit ett fast grepp om samhället. Det gäller 
också  advokatbyråerna. Men detta rymmer förstås flera pro-
blem, bland annat följande.

Kommersialism i advokatens värld står inte sällan i mot-
sats till professionalism och advokatyrkets klassiska värden. 
Lönsamhetstänkandet och det kommersiella förhållnings-
sättet kan ibland riskera advokatyrkets grundvalar. Kårens 
bidrag till rättssamhället eller pro bono-verksamhet utan 
marknadsföringsnytta riskerar att minska. Jag befarar att av-
saknaden av ett djupare engagemang i rättslivets grundfrå-
gor, bortom de rent kommersiella, på sikt leder till en sänkt 
samhällelig status för advokatkåren. Den risken är troligen 
särskilt stor när världen genomgår en allvarlig ekonomisk 
kris.

Utmaningen för framtidens advokater blir att balansera 
behovet av omvärldsanpassning och att samtidigt vidmakt-
hålla yrkets professionalism och status i samhället. Ty, sådan 
status är inte bara viktig för advokatens egen fåfänga. Den är 
av fundamental betydelse för kårens möjlighet att i samhäl-
let främja de intressen som vi av hävd kämpat för, de rätts-
statliga grundvärdena. 

advokatens förhÅLLande till sin klient får inte bli, såsom 
synes vara fallet inom vissa investmentbanker, att i varje 
ärende efterstäva maximalt arvode. Det får inte heller bli att 
klientens intressen sätts efter advokatens egenintressen. Ut-
gångspunkten bör i stället vara den betrodde rådgivarens 
perspektiv. 

Advokatens uppgift är att företräda enskilda och företag. 
Men advokaten har härutöver ett särskilt ansvar att värna 
rättsstaten och den goda rättsordningen. Det innebär att ad-
vokaten är skyldig att, så fort klientens sak så kräver, med 
kraft reagera, även när detta är obekvämt. Advokater måste 
därför alltid ha hög integritet och inte tillåta sig att bli offer 
för ovidkommande eller snäva ekonomiska intressen. Detta 
är  lätt att säga. Men det måste likväl förverkligas. Ty det är 
detta förhållningssätt som skiljer advokaten från andra kon-
sulter.

enLigt Min Mening bör den gode advokaten besjälas av en 
vilja att göra gott och att stödja rättssamhället genom att vara 
en god förebild och att bidra med sina erfarenheter och sin 
kunskap. Detta är också en av Advokatsamfundets stadgeen-
liga uppgifter. Hit hör också att verka för ett sammanhållet 
samfund. Den bakomliggande tanken är just att endast ett 
enat samfund får den kraft som ger möjlighet att framgångs-
rikt hävda advokatens  roll och att skydda ledamöterna från 
de olika utmaningar som advokater och advokatbyråer mö-
ter. När man ser sig runt om i Europa är detta skyddsbehov 
mycket tydligt. Svaga samfund tappar sin självreglering och 
sitt oberoende. Och svaga samfund blir lätt överkörda av po-
litiker med kraftfulla, men missriktade agendor. Men också 
starka advokatsamfund kan drabbas av inskränkningar. I så-
väl Nederländerna som Irland pågår för närvarande ett lag-
stiftningsarbete som innebär betydande inskränkningar i 
advokaternas självbestämmande och oberoende. I alla de 
länder där det råder demokratiunderskott och brott mot 
mänskliga rättigheter är legio, utgör advokatsamfundet ofta 
den enda oberoende kraft som står upp och tar striden för 
rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Det är 
förvånande att inte alla advokater tycker det är en självklar 
skyldighet att stå upp för dessa värden och att göra det till-
sammans. Någon påstod nyligen att Advokatsamfundet tar 
för mycket plats i debatten och att detta skulle begränsa ut-
rymmet för enskilda advokater att synas. Det demokratiska 
samtalet är inte ett nollsummespel. Tvärtom skulle ökade 
insatser från advokater med bidrag i den allmänna debatten 
kunna göra stor nytta. Den omständigheten att Advokatsam-
fundet mycket medvetet hävdar sin inställning i angelägna 
frågor och därigenom söker att påverka samhällsutveckling-
en begränsar självklart inte utrymmet för enskilda ledamö-
ter att också medverka. Tvärtom. Det finns gott om utrym-
me för alla goda krafter. Så min uppmaning blir: Advokater i 
alla avdelningar – Fatten pennan och höjen rösten!

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Utmaningen för framtidens advokater blir att 
balansera behovet av att anpassa sig till förändringar 
i omvärlden, till klienternas förändrade önskemål 
och behov och att samtidigt vidmakthålla yrkets 
professionalism och status i samhället.
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Domstolsverket yrkar 
ökade biträdesanslag 
Domstolsverket föreslår i sitt 
budgetunderlag för kommande 
år att anslaget till rättsliga bi-
träden i statsbudgeten ska 
ökas. Domstolsverket yrkar på 
en ökning av anslaget med 580 
miljoner kronor 2013, med yt-
terligare 126 miljoner kronor 
2014 och ytterligare 140 miljo-
ner kronor 2015 – totalt en ram-
ökning med 846 miljoner kro-
nor under perioden 2013–2015.

Utredning ska se över 
dubbelbestraffning
Regeringen tillsätter en utred-
ning om rättssäkerheten i skat-
teförfarandet, med uppdraget 
att hitta vägar att stärka rätts-
säkerheten, men även att för-
enkla reglerna. Utredaren ska 
också se över systemet med 
skattetillägg och skattebrott 
och dessutom se över nivåerna 
på skattetillägg, reglerna om 
tredjemansrevision och regler-
na om ersättning för kostnader 
för ombud, biträde eller utred-
ning i ärenden och mål om skatt 
med mera. Uppdraget ska re-
dovisas senast den 9 septem-
ber 2013.

Advokatsamfundet har länge 
pekat på olika rättssäkerhets-
problem i skatteförfarandet, 
bland annat den så kallade dub-
belbestraffningsproblematiken.

Ja till datalagrings
direktivet
Riksdagen röstade i mars ja till 
regeringens förslag om att ge-
nomföra EU:s så kallade data-
lagringsdirektiv i svensk lag. 
Datalagringsdirektivet gäller 
lagring av uppgifter i data- och 
teletrafik för brottsbekämpan-
de ändamål. Uppgifterna ska 
lagras i sex månader. I det ur-
sprungliga förslaget var lag-
ringstiden ett år. Leverantörer-
na ska stå för kostnaderna i 
samband med lagringen. De 
kostnader som uppstår om le-
verantören behöver lämna ut 
uppgifter till myndigheter ska 
leverantören få ersättning för.

Lagändringarna börjar gälla 
den 1 maj 2012.

den nuvarande beräknings-
modellen för ersättning till 
rättsliga biträden bör över-
ges. samtidigt ska dagens 
nivå användas som grund för 
framtida beräkningar av er-
sättning till rättsliga biträden, 
föreslår statskontoret. advo-
katsamfundet är kritiskt till 
slutsatserna.

Efter flera förseningar publicera-
des Statskontorets rapport om 
beräkningsmodellen för timkost-
nadsnormen i slutet av mars. 
Slutsatserna går stick i stäv med 
Advokatsamfundets uppfattning 
om timkostnadsnormen.

Enligt Statskontoret räcker da-
gens ersättningsnivå bra för de 
allra flesta advokater. Möjligen är 
nivån till och med lite för hög, 
skriver man, eftersom de rättsliga 
biträdena kan ha överkompense-
rats för sina kostnadsökningar. 
Systemet med ersättning enligt en 
fastslagen norm fungerar också 
bra ur budgetsynpunkt, eftersom 
den gör det möjligt att förutsäga 
kostnaderna för rättsliga biträden. 

Ändå anser Statskontoret att 
modellen för beräkningen av tim-
kostnadsnormen bör överges, 
eftersom den inte längre speglar 
de verkliga kostnaderna för advo-
katbyråer. I utredningen har 
Statskontoret försökt sig på att 
bedöma de verkliga kostnaderna 
för dagens advokater, bland an-
nat med hjälp av en enkät till över 
ett tusen advokater. Svarsfrekven-
sen på enkäten var 45 procent, 
vilket är relativt bra för en så om-
fattande enkät riktad till företa-
gare, skriver Statskontoret i sin 
rapport. Men i sina slutsatser ma-
nar man ändå till försiktighet i 

tolkningen av advokaternas svar, 
med hänvisning till det låga delta-
gandet. 

Statskontoret underkänner allt-
så det sätt som timkostnadsnor-
men räknats fram på. Samtidigt 
föreslår man i rapporten att da-
gens nivå, 1 205 kronor i timmen 
exklusive moms för advokater 
och jurister med F-skattsedel, ska 
ligga till grund för framtida beräk-
ningar.

statskontoret anser ocksÅ 
att det sätt på vilket normen årli-
gen justeras för att kompensera 
de rättsliga biträdena för ökade 
arbetskraftskostnader bör änd-
ras. I stället för domarnas löneut-
veckling ska man utgå från löne-
utvecklingen för tjänstemän 
inom den konkurrensutsatta till-
verkningsindustrin. Dessutom 
föreslår Statskontoret ett produk-
tivitetsavdrag, som justerar för 
ökad produktivitet på grund av 
teknisk utveckling.

Advokatsamfundet har länge 
varit kritiskt till beräkningsmo-
dellen för timkostnadsnormen. 
Enligt samfundet ligger normens 

nivå för lågt jämfört med rättsbi-
trädenas verkliga kostnader, och 
den tid biträdena antas kunna 
debitera är satt för högt. Resulta-
tet riskerar att bli advokatbrist på 
det humanjuridiska området, så 
att behovet av rättsliga biträden 
kan bli svårt att fylla i framtiden.

i en koMMentar säger Anne 
Ramberg:

– Statskontorets översyn ger 
inte en rättvisande bild. Det är 
dock beklagligt att endast 45 pro-
cent besvärat sig med att svara. 
Av de som svarat ingår många 
advokater som aldrig åtar sig 
rättshjälpsärenden. Föreslaget att 
advokaters timkostnadsnorms-
baserade ersättning inte ska följa 
domare och åklagare, utan ingen-
jörer i tillverkningsindustrin, är 
tillsammans med det föreslagna 
produktivitetsavdraget inte god-
tagbart. Konsekvensen av försla-
get skulle bli en klar försämring 
när det gäller framtida ersättning-
ar. Jag utgår ifrån att justitieminis-
tern inte kommer ansluta sig till 
Statskontorets slutsatser och för-
slag. UB

Statskontorets förslag får kritik

Timkostnadsnormen styr ersättningen till 
advokater och jurister med offentligt ersatta 
uppdrag, exempelvis försvarare, målsägandebi-
träden och offentliga biträden. Den nuvarande 
timkostnadsnormen utgår från en uppräkning 
av de allmänna advokatbyråernas genomsnitt-
liga kostnader år 1998.

tiMkostnadsnorMen

I april 2011 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utreda 
beräkningsmodellen för timkostnadsnormen. Bakgrunden till 
utredningen var dels den hårda kritik mot dagens system som 
framförts av bland andra Advokatsamfundet, dels oro över de 
ökande kostnaderna för rättsliga biträden. 

Utredningen redovisades i mars 2012, i rapporten Rätt er-
sättning till rättsliga biträden, Statskontoret 2012:5.

utredningen

tiMkostnadsnorMen
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Anders Danielsson ny GD 
för Migrationsverket
Anders Danielsson har utsetts 
till ny generaldirektör för Migra-
tionsverket. Han är i dag chef 
för Säpo och tillträder sin nya 
tjänst den 23 april 2012.

Anders Danielsson är 58 år 
gammal och jur. kand. från 
Lunds universitet. Han är sedan 
2007 chef för Säkerhetspolisen. 

Undantag från skattekontroll gäller även internationellt
handlingar som inte får gran-
skas av skatteverket på grund 
av bland annat advokatsekre-
tessen får inte heller lämnas 
ut för kontroll i andra länder. 
det klargör regeringen i en 
proposition, efter kritik från 
advokatsamfundet.

Genom propositionen implemen-
terar Sverige EU:s nya fakture-
ringsdirektiv. Direktivet innehål-
ler bland annat regler om 
elektronisk åtkomst till fakturor 

för kontrolländamål. Syftet är att 
en behörig myndighet i något av 
EU-länderna smidigt ska kunna 
kontrollera fakturor där det ska 
betalas moms i detta EU-land.

När utredningen bakom propo-
sitionen remissbehandlades var 
Advokatsamfundet kritiskt mot 
detta förslag, eftersom det inne-
bär att myndighetsutövning flyt-
tas utomlands. Samfundet peka-
de också på att förslaget tycktes 
innebära att handlingar som om-
fattas av advokatsekretess, och 

som inte kan krävas ut av Skatte-
verket, skulle lämnas ut till ut-
ländska myndigheter. 

I propositionen har regeringen 
tagit fasta på samfundets kritik på 
den sista punkten. Det finns, skri-
ver regeringen, skäl att förtydliga 
förslaget så att det klargörs att un-
dantaget i 47 kap. 2 § skatteförfa-
randelagen också gäller för ut-
ländska myndigheter, som alltså 
inte ska få tillgång till advokaters 
fakturor när de innehåller sekre-
tessbelagda uppgifter. 

rikskriminalen bör inte få på-
verka inriktningen på fra:s 
signalspaning, enligt advo-
katsamfundet. även datain-
spektionen är tveksam till om 
behovet väger upp integri-
tetsintrånget.

Regeringen vill att Säkerhetspoli-
sen och den öppna polisen ge-
nom Rikskriminalpolisen ska få 
vara med och inrikta FRA:s sig-
nalspaning i försvarsunderrättel-
severksamhet. Nu har regering-
ens förslag, som presenterades i 
en departementspromemoria 
under hösten, remissbehandlats. 

Advokatsamfundet avstyrker i 
sitt remissvar helt idén om att låta 
den öppna polisen påverka in-

riktningen på signalspaningen. 
Det är, enligt samfundet, inte tyd-
ligt visat att Rikskriminalen har 
behov av detta. Advokatsamfun-
det accepterar dock att Säpo även 
fortsättningsvis får möjlighet att 
inrikta spaningen, förutsatt att 
FRA löser de problem och brister 
i sin handläggning och som vid 
upprepade tillfällen påtalats av 
kontrollmyndigheten Siun. 

Justitiekanslern, JK, anser i sitt 
svar att det inte är tydligt visat 
att den vanliga polisen behöver 
vara med och inrikta verksamhe-
ten, och att deras behov kan täck-
as av en så kallad delgivningslös-
ning.

Även Datainspektionen är tvek-
sam till förslaget att låta den öpp-

na polisen styra signalspaningen. I 
sitt remissvar skriver myndigheten 
att det inte är tillräckligt utrett om 
den öppna polisens behov av att 
använda FRA:s signalspaning vä-
ger tyngre än intrånget i den per-
sonliga integriteten. En sådan ana-
lys krävs enligt svensk grundlag.

Uppsala universitet redovisar 
flera kritiska synpunkter särskilt 
på att låta den öppna polisen be-
ställa signalspaning och noterar 
att lagförslaget aktualiserar en 
mängd komplicerade frågor och 
därför inte borde leda till lagstift-
ning förrän efter en betydligt mer 
djupgående analys. Universitetet 
betonar vikten av kompletta och 
fungerande externa kontrollsys-
tem.

FRA-förslag får underkänt 
Advokatsamfundet avstyrker helt idén om att låta den öppna polisen påverka inriktningen på signalspaningen.

Ny lag mot penningtvätt
2010 års penningtvättsutred-
ning har överlämnat sitt förslag 
till regeringen. Utredningen fö-
reslår bland annat en ny lag, la-
gen om penningtvättsbrott.

Penningtvättsåtgärder är i 
dag straffbara huvudsakligen 
som penninghäleri. Utredaren 
vill nu göra den straffrättsliga 
regleringen av penningtvätt 
mer överskådlig och lättare att 
tillämpa, och föreslår därför att 
bestämmelserna om straff för 
penningtvätt bryts ut ur brotts-
balken och placeras i en egen 
lag. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2013. Sär-
skild utredare har varit Petter 
Asp, professor i straffrätt vid 
Stockholms universitet. Advo-
katsamfundets ställföreträdan-
de chefsjurist Johan Sangborn 
har medverkat som expert i ut-
redningen.

Kortare handläggning 
för polismålen
Riksenheten för polismål fick 
under 2011 ta emot allt fler ären-
den. Trots det har handlägg-
ningstiden minskat. Antalet in-
komna brottsmisstankar var 
under förra året drygt 8 000, 
och antalet avslutade brotts-
misstankar var samma år över 
8 400, alltså fler än de inkomna 
ärendena. Enligt Åklagarmyn-
digheten förklaras den kortare 
handläggningstiden främst av 
en ny organisation inom polisen 
för internutredningar, som gjort 
arbetet effektivare.

Anders Danielsson.
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skatteverkets generella tred-
jemansrevision mot seb var 
oproportionerlig. det fastslår 
högsta förvaltningsdomsto-
len, som i slutet av februari 
kom med sin dom i ett upp-
märksammat mål.

SEB-målet gällde frågan om en 
bank är skyldig att lämna ut upp-
gifter om bland annat advokaters 
klientmedelskonton till Skattever-
ket. Ärendet – ett vitesärende – 
har vandrat genom instanserna i 
flera år. Men i februari fick det till 
sist sitt slutgiltiga avgörande, när 
Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD, undanröjde länsrättens och 
kammarrättens domar.

– Det här är en oerhört viktig 
dom för hela advokatkåren. Den 
visar att Skatteverket inte har den 
oinskränkta rätt att få ut handling-
ar och uppgifter som ver-
ket i processen hävdade 
att man har, säger advo-
kat Peter Nordquist, som 
företrädde SEB i målet. 

Advokatsamfundet 
intervenerade i kammar-
rätten och HFD, och häv-
dade att advokatsekretes-
sen måste få företräde 
framför Skatteverkets behov av 
kontroll. Och HFD ger stöd till 
den uppfattningen. I sin dom tar 
HFD hänsyn till att det är viktigt 
att den enskilde har möjlighet att 

söka råd och biträde i skydd av 
advokaters tystnadsplikt. Mot den 
bakgrunden finner domstolen att 
Skatteverkets beslut om generell 
tredjemansrevision är opropor-
tionerligt. HFD konstaterar också 
att uppgifter om advokaters kli-

entuppdrag i praktiken 
inte har kunnat undantas 
från granskning på något 
effektivt sätt. Skatteverket 
hade i denna fråga angi-
vit att SEB kunde hävda 
advokatsekretessen ge-
nom att begära undantag. 
Denna uppfattning god-
tog dock inte HFD. Skat-

teverkets revisionsbeslut kunde 
därför inte läggas till grund för det 
aktuella vitesföreläggandet, och 
underinstansernas beslut om att 
döma ut vitet undanröjdes.

– Det är viktigt att HFD klargjort 
relationen mellan proportionali-
tetsprincipen och reglerna om 
undantagande. Domen gör att 
Skatteverket inte kan undandra 
sig att göra noggranna proportio-
nalitetsbedömningar framöver, 
säger Peter Nordquist. 

seb:s hänvisningar till Europa-
konventionen och EU:s rättighets-
katalog behandlas inte i HFD:s 
dom, eftersom domstolen funnit 
att revisionen stupat redan på den 
bristande proportionaliteten. Pe-
ter Nordquist beklagar att man 
inte fick svar på alla frågor, men 
räknar med att svaren kommer i 
senare mål.  UB

 Högsta förvaltnings 

dom stolens dom 

i mål nr 706610

seb-MÅLet 

Oproportionerligt att kräva uppgifter 
om advokaters klientmedelskonton

2006 initierade Skatteverket en generell tredjemans-
revision hos SEB. Banken uppmanades att lämna ut 
uppgifter om samtliga transaktioner på klientmedels-
konton år 2005, totalt ungefär 900 konton. Knappt 
hälften av kunderna var advokatbyråer. Men SEB 
nekade till att lämna ut uppgifterna, bland annat med 
hänvisning till advokatsekretessen.

När det inte gick att komma överens förelade Skat-
teverket i april SEB vid vite om en miljon kronor att 
lämna ut uppgifterna. I april 2007 gick Skatteverket 
till länsrätten för att få vitet utdömt. Beloppet hade då 
sänkts till en krona.

SEB överklagade, men både länsrätten och kammar-
rätten gick på Skatteverkets linje. Enligt kammarrätten 
hindrar varken banksekretessen eller advokatsekretes-
sen att banken lämnar ut uppgifterna till Skatteverket. 

seb-MÅLet

Skatteverket får besluta om tredjemansrevision, alltså 
att inhämta uppgifter för kontroll av någon annan 
än den som revideras. Regler om undantagande av 
handlingar och uppgifter finns sedan den 1 januari i år 
i 47 kap. skatteförfarandelagen. Vissa handlingar kan 
undantas från granskning, och somliga får inte tas i be-
slag. Detta gäller handlingar som innehåller uppgifter 
som bland annat advokater anförtrotts i tjänsteutöv-
ningen. Advokatsamfundet har vid en rad tillfällen ut-
tryckt kritik mot systemet med tredjemansrevisioner, 
som man anser öppnar för så kallade fishing expe-
ditions, där Skatteverket går igenom en stor mängd 
material utan att det egentligen finns några konkreta 
misstankar. Regeringen har numera utfärdat direktiv 
för en utredning som bland annat ska se över reglerna 
om tredjemansrevisioner.

tredjeMansrevision

Peter Nordquist.

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort relationen mellan proportionali-
tetsprincipen och reglerna om undantagande.

Brå kartlägger brott 
mot politiker
Brottsförebyggande rådet, Brå, 
ska fråga ut cirka 15 000 förtro-
endevalda i kommuner, lands-
ting, regioner och riksdag om 
utsatthet för brott av olika slag. 
Undersökningen blir den första 
löpande mätningen i sitt slag i 
världen. De första resultaten är 
planerade att presenteras i slu-
tet av 2012. Från och med 2013 
kommer undersökningen att 
genomföras vartannat år. Stu-
dien genomförs på uppdrag av 
regeringen.

EUregler ska ersätta PUL
EU-kommissionen har lämnat 
ett förslag på gemensamma 
EU-regler för dataskydd. Regel-
verket ska ersätta den natio-
nella lagstiftningen, som för 
Sveriges del främst finns i per-
sonuppgiftslagen, PUL. 

Datainspektionen har gran-
skat förslaget, och är i huvud-
sak positiv. Det finns dock en 
risk för att det som avser att 
stärka integritetsskyddet i stäl-
let försvagar det, påpekar Data-
inspektionen, eftersom den fö-
reslagna förordningen också 
ska ersätta en rad nationella 
specialregler.

Advokatsamfundet pekar i 
sitt remissvar på att förordning-
en saknar speciella regler om 
advokaters tystnadsplikt, och 
att det bör göras tydligt att 
tystnadsplikten har företräde 
framför dataskyddet.

Gudrun Antemar.

Riksrevisionen kritisk 
mot DO
Diskrimineringsombudsman-
nen, DO, lägger stora resurser 
på att handlägga anmälningar 
från enskilda, på bekostnad av 
det allmänna arbetet för att 
motverka diskriminering i sam-
hället. Det anser Riksrevisionen, 
som granskat DO:s arbete. En-
ligt Riksrevsionen behöver DO 
utveckla metoder för att inhäm-
ta kunskap och analysera ut-
vecklingen på diskriminerings-
området.
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Inga advokatrapporter om misstänkt penningtvätt
det samlade antalet rapporter 
om misstänkt penningtvätt 
enligt penningtvättslagen 
minskade under 2011. inte en 
enda advokat eller biträdande 
jurist rapporterade klienter till 
finanspolisen.

Under 2011 rapporterades totalt 
11 453 fall av misstänkt penning-
tvätt. Siffran innebär en minsk-
ning med drygt 700 rapporte-
ringar jämfört med 2010. Antalet 
rapporter från bank- och finans-

företag ökade, medan rapporter-
na från två andra stora grupper, 
penningförmedlare och valuta-
växlare, istället minskade i antal.

Från advokater och biträdande 
jurister kom inte en enda rapport 
om misstänkt penningtvätt under 
det gångna året, att jämföra med 
en rapport 2010 och tre rappor-
ter 2009.

Den låga rapporteringsfrekven-
sen från advokater kan enligt Ad-
vokatsamfundets egen rapport 
om tillsynen enligt penningtvätts-

lagen förklaras med att advokater 
som regel genomför en noggrann 
klientkontroll innan man tar ett 
uppdrag. Advokatsamfundet på-
pekar också att advokaters nära 
förhållande till sina klienter ofta 
gör att man kan undvika onödig 
rapportering. Istället reder advo-
kat och klient upp de frågor som 
uppstår sig emellan. Dessutom 
står lagens förpliktelser i strid 
med grundläggande advokatvär-
den som lojalitets- och tystnads-
plikt.

sedan december har konkurs-
förvaltare ett nytt etiskt ram-
verk att förhålla sig till. detta 
sedan rekon antagit nya rikt-
linjer för god förvaltarsed.

Efter många års diskussioner 
kunde Rekon, Rekonstruktör- och 
konkursförvaltarkollegiet, under 
vintern anta rekommendationer 
om god förvaltarsed. 

– Reglerna innehåller inte någ-
ra direkta nyheter, utan är mer en 
sammanställning över hur kon-
kursförvaltare ska förfara. Men 
konkursförvaltarnas verklighet 
blir mer och mer komplicerad, 
och vi har tyckt att vi måste sätta 
ner foten och fastslå våra regler, 
säger advokat Fredrik Tengström, 
styrelsemedlem i Rekon.

De nya rekommendationerna 
behandlar frågan om konkurs-
förvaltares opartiskhet, alltså 
hur och när jäv kan uppstå för 
just konkursförvaltare. Skriften 
innehåller en checklista 
med exempel på olika 
”typjäv” och instruk-
tioner om hur man bör 
agera i dessa fall. De tar 
också upp vad penning-
tvättslagstiftningen kan 
innebära för en konkurs-
förvaltares uppdrag. 

hittiLLs innehÅLLer 
dokumentet alltså två områden. 
Men det är långt ifrån färdigt, be-
rättar Fredrik Tengström.

– Tanken är att nu fortsätta 
med det här, och bygga på med 

riktlinjer på flera områden, säger 
Tengström, som understryker 
att rekommendationerna alltid 
måste uppfylla reglerna om god 
advokatsed. 

Under den närmaste 
tiden tror Fredrik Teng-
ström att det kan bli ak-
tuellt att fylla på med 
riktlinjer om bland annat 
förskottsutdelning och 
konkursförvaltarens hö-
randeskyldighet. Även 
frågor om relationen till 
konkursintressenterna 
kan bli aktuella att be-

skriva närmare.
Rekommendationerna om 

god förvaltarsed finns att ladda 
ner på Rekons webbplats, 
www.rekon.nu.  UB

Konkursförvaltare 
får egna riktlinjer
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Fredrik 
Tengström.

Dåliga rutiner för gallring 
i polisregister 
Datainspektionen har granskat 
polisen i Dalarna och Väster-
botten och funnit brister i hur 
personuppgifter registreras 
och gallras i underrättelseverk-
samheten. Det gäller ett antal 
register i polisens underrättel-
severksamhet, som enligt Data-
inspektionen inte var förenliga 
med gällande lagstiftning.

Enligt Datainspektionen är ett 
problem i verksamheten att 
personer registrerats i så kall-
lade särskilda undersökningar 
utan att det funnits en koppling 
till allvarlig brottslig verksam-
het. Dessutom har polismyndig-
heterna haft otillräckliga rutiner 
när det gäller gallring av per-
sonuppgifter i underrättelse-
projekten.

Myndighetssamverkan 
gav 200 fängelseår
Svenska myndigheters gemen-
samma satsning mot grov orga-
niserad brottslighet resulterade 
i totalt 200 fängelseår under 
2011. Det konstateras i den års-
redovisning som lämnats till re-
geringen. Under förra året in-
leddes 12 insatser mot grov, 
organiserar brottslighet. Sam-
manlagt pågick 23 insatser. Un-
der året meddelades också 
tingsrättsdomar i samband 
med 11 insatser. Myndigheterna 
kunde dessutom återta mer 
pengar som skaffats på brotts-
lig väg. Sammanlagt beslutades 
om skattehöjningar på 250 mil-
joner kronor som en följd av in-
satserna.

Sedan 2008 arbetar en rad 
myndigheter tillsammans under 
ledning av Rikspolisstyrelsen 
för att bekämpa den organise-
rade brottsligheten. 

Svenska myndigheter samverkar 
framgångsrikt.
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den 24 februari ledde depar-
tementsrådet Lars hedström 
ett seminarium med titeln ”att 
leda i kris” hos advokat i fram-
tiden i advokatsamfundets 
styrelserum.

Lars Hedström berörde alla som 
lyssnade när han berättade om 
sina intryck och erfarenheter då 
han ledde den första svenska in-
satsen till Thailand efter tsunami-
katastrofen i december 2004.

Lars Hedström är biträdande 
chef för kansliet för krishantering 
i Statsrådsberedningen. Han har 
en bakgrund inom kommunal 
räddningstjänst och har varit 
överdirektör på Krisberedskaps-
myndigheten och Räddningsver-
ket. Hedström har lett svenska 
civila internationella sök- och 
räddningsinsatser efter jordbäv-
ningar i Turkiet och Pakistan.

Kansliet för krishantering bör-
jade sin verksamhet den 31 mars 
2008. Det inrättades som en di-
rekt konsekvens av rapporten 
från 2005 års katastrofkommis-
sion, som utredde Sveriges insat-
ser efter tsunamikatastrofen.

vad är en kris?

Lars Hedström ställde upp tre kri-
terier för en kris:
•  Betydande värden står på spel
•  Begränsad tid står till förfogande
•  Omständigheterna präglas av 

betydande osäkerhet

De värden som står på spel vid 
en kris kan även vara demokratis-
ka värden.

Lars Hedström talade konkret 
om krishantering med utgångs-
punkt från tsunamikatastrofen.

– Tsunamin 
var en omslags-
punkt för 
svensk krishan-
tering, sade 
han.

Han berättade om hur insats-
deltagare reagerar på att arbeta 
under en kris. Den begränsade 
tiden innebär nya krav, andra än 
vanligt. Alla medarbetare blir på-
verkade av omständigheterna och 
av stress. Långvarig vaka, brist på 
sömn, påverkar alla i gruppen. 
Närminnet försvinner och man 
drabbas av tunnelseende.

Vid en krisinsats möter man 
andra omständigheter och med-
arbetare än i vardagen. Som in-
satschef har man nya människor 
att leda.

När den svenska insatsgruppen 
till Thailand organiserades för-
stod ingen riktigt vad insatsen 
innebar, förklarade Lars Hed-
ström. Omfattningen av katastro-
fen stod klar först gradvis under 
dagarna och veckorna efter hän-
delsen.

Söndagen den 26 december 
inträffade tsunamin. Måndag 
kväll fick Lars Hedström frågan 
om han var beredd att leda insat-

sen till Thailand. Tisdag klockan 
16 skulle insatsgruppen samlas på 
Arlanda. Räddningsverket hante-
rade vilka som skulle åka med – 
en hop okända människor. Lars 
Hedström ville bygga en trovärdig 

organisation 
med trovärdig 
personal i in-
satsstyrkan. 
Han höll en för-
sta briefing med 

gruppen i flygplanet på väg till 
Thailand. Under flygresan skapa-
des en relation mellan medarbe-
tarna i gruppen. 

kraftiga reaktioner

Vid kriser uppstår kraftiga känslo-
mässiga reaktioner hos dem som 
arbetar med insatser.

– De kan vara lika kraftiga som 
kärleksrelationer, eller reaktionen 
när nära anhöriga går bort, sade 
Lars Hedström.

– Det professionella förhåll-
ningssättet är att hantera reaktio-
nerna.

När man konfronteras med an-
höriga till katastrofoffer och sak-
nade möter man hela känslore-
gistret, berättade Hedström. 
Insatsgruppen i Thailand inrät-
tade ett kriscentrum på ett hotell 
och använde hotellets telefonväx-
el. Det var jul. När människor 
ringde in till kriscentret spelades 
”Rudolf med röda mulen” i telefo-
nen under väntetiden i växeln.

– Hur uppfattades det av dem 
som ringde? frågade sig Lars Hed-
ström.

Arbetet med krishantering är 
mycket mediedrivet, sade Hed-
ström. Det påverkar medarbetar-
na när de får läsa om hur grup-
pens insatser värderas i 
medierna. I krishanteringen mås-
te man matcha det och ta hand 
om mediebilden.

Medarbetarna påverkas av att 
utsättas för risker och påfrestande 
arbetsuppgifter. Lars Hedström 
insåg att han som insatsledare be-
hövde ha kontakt med medarbe-
tarna när de kom hem från fältet 
och ta hand om dem. Efter pres-
sande arbetsinsatser är avlastan-
de samtal viktiga. Hedström be-
skrev hur man kan genomföra ett 
sådant samtal på ett informellt, 
naturligt och försiktigt sätt, utan 
att det uppfattas som ett formellt 
debriefingsamtal.

Det är viktigt att se till att alla får 
känna att de är en del av gruppen 
och att man har en gemensam 
uppgift. Ett telefonsamtal till Thai-
land var särskilt viktigt för grup-
pen. Kung Carl Gustaf ringde till 
ambassadör Hafström personli-
gen och förhörde sig engagerat om 
situationen. Efter samtalet kunde 
Hafström säga till Hedström och 
hans medarbetare: ”Kungen ring-
de. Han hälsade till alla.”

– Det betydde otroligt mycket, 
berättade Lars Hedström. MA

Han ledde den svenska insatsen     efter tsunamin

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

Bevismodell hot mot rättssäkerheten
Begreppet stödbevisning an-
vänds allt oftare i svenska dom-
stolar. Men begreppet är vagt 
och mångtydligt, och används 
olika i domstolarna, enligt en ny 
doktorsavhandling.

Jur. dr Katrin Lainpelto har i 
sin avhandling undersökt be-
greppet stödbevisning och hur 
det förekommer i svenska dom-
stolar. Hon finner i sin empiriska 
undersökning att begreppet 
används på ett inkonsekvent 
sätt i domstolarna. Medan de 
flesta domstolar med stödbe-
visning avser bevisning som 

stöder huvudbevisningen, an-
vänder andra domstolar be-
greppet för uppgifter som styr-
ker åklagarens påståenden. 

– När två typer av stöd blan-
das ihop på detta vis får samma 
omständighet olika funktion i 
olika domstolar. Det innebär en 
rättsosäkerhet eftersom samma 
omständighet därmed tillskrivs 
olika bevisvärde vilket kan på-
verka utgången i ett brottmål, 
säger Katrin Lainpelto.

Lainpelto, Katrin: Stödbevis
ning i brottmål, Stockholms 

universitet, 2012.

JOkritik mot polis som avlyssnade intagen
Polisen är skyldig att se till att 
intagna får möjlighet att tala i 
enrum med sin advokat, även 
per telefon. Det fastslår JO, 
som i ett beslut kritiserar poli-
sen i Skåne.

JO-beslutet gäller en intagen 
kvinna, som begärt att få tala 
med sin advokat per telefon. 
Hon hänvisades då till en högta-
lartelefon. Dörren till rummet 
lämnades öppen, och en arrest-
vakt fanns utanför. Anledning-
en till det ska enligt polisen ha 
varit att rummet innehöll data-
utrustning, men också att den 

intagna, som var belagd med 
restriktioner, inte fick ringa till 
någon annan.

Händelsen JO-anmäldes av 
advokaten. Och JO Hans-Gun-
nar Axberger fastslår i sitt be-
slut att rätten för den som är 
intagen att tala med sin advo-
kat i enrum är ovillkorlig. Det är 
därmed upp till polisen att se till 
att det finns utrymmen eller an-
ordningar som säkerställer den 
rätten för intagna. Polismyndig-
heten i Skåne län har gjort en 
egen utredning av händelsen, 
och instämmer i JO:s kritik. 
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Han ledde den svenska insatsen     efter tsunamin
AoM Consult Juridiska kurser

En tuff arbetsmarknad ställer höga krav på kompe-
tens. Med våra tjänster når ni era mål. Våra kom-
petensutbildningar hjälper er att hålla jämna steg 
med den ständigt mer krävande arbetsmarknaden. 
Vi skräddarsyr och anpassar utbildningar efter era 
önskemål samtidigt som vi vägleder er med våra unika 
erfarenheter.

Migrations och asylprocessen
2-6 MAJ 2012 Beirut, Libanon (30 timmar)

MEDVERKANDE 
Hans EmanuElsson, Rådman, Malmö tidigare chef för 
Migrationsverket Syd.
moHamad al HarakEH, Mukhtar, Beirut. Libanon.

AVGIFT 
24.000 kr i priset ingår kursavgift, flygbiljett boende del i 
dubbelrum samt transport i Libanon.

Rätt och religon, familjerätt, heders brott 
och sharialagar
5-9 SEPTEMBER 2012 Beirut, Libanon (30 timmar)

MEDVERKANDE 
advokat Iqbal sHoaIb, doktorand i juridik, Beirut, 
Libanon.
sHEIkH Hassan marrmar, shariadomare, Beirut, 
Libanon.
Jon qazI, Justitieråd, Beirut, Libanon.

AVGIFT 
24.000 kr i priset ingår kursavgift, flygbiljett boende del i 
dubbelrum samt transport i Libanon.

Advokaten i brottmålsprocessen
3-7 OKTOBER 2012 Beirut, Libanon (30 timmar)

MEDVERKANDE 
advokat ClaEs borgström, Borgström & Bodström 
Advokatbyrå, Stockholm.

advokat magnus lundH, Tre Advokater, Malmö 
Jon Qazi Justitieråd, Beirut, Libanon.

AVGIFT 
24.000 kr i priset ingår kursavgift, flygbiljett boende del i dub-
belrum samt transport i Libanon.

AoM Consult AB
Möllebogatan 19
SE-212 32 Malmö 
Telefon: 070 371 41 78

www.aomconsult.se, info@aomconsult.se

Lars Hedström talade konkret om krishantering med utgångspunkt från 
tsunamikatastrofen.

Lagrådet säger nej till lagförslag om fotografering
Lagförslaget om att förbjuda 
kränkande fotografering får 
tummen ner av Lagrådet. Enligt 
Lagrådet bör frågan inte be-
handlas separat, utan samord-
nas med Yttrandefrihetskom-
mitténs arbete.

Lagförslaget innebär att det 
införs ett nytt brott i brottsbal-
ken: kränkande fotografering. 

Lagrådet instämmer i att det 
finns ett behov av att se över 
skyddet för den enskildes inte-
gritet i svensk lag. Detta bör 
dock göras i ett sammanhang, 
anser Lagrådet, som därför av-

styrker att förslaget läggs till 
grund för lagstiftning. Eftersom 
frågan om spridning av integri-
tetskänsligt material hanteras 
av Yttrandefrihetskommittén 
kan det vara lämpligt att sam-
ordna beredningen av dessa 
båda områden. 

Samma uppfattning framför-
de också Advokatsamfundet i 
sitt remissyttrande över depar-
tementspromemorian Olovlig 
fotografering (Ds 2011:1), där 
förslaget om förbud mot krän-
kande fotografering presente-
rades.

▼ annons ▼
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KONTOR
TILL ADVOKAT I GÖTEBORG
Etablerad advokatbyrå i Göteborg erbjuder advokat kontors-
rum i kontorsgemenskap, eventuellt framtida delägarskap. 
Vårt kontor är modernt, har en väl fungerande administration 
och ett mycket bra läge i centrala Göteborg.

Ring 031-805 805 och tala med Magnus, Pontus eller Niklas.

Advokatfirman Bring & Bergkvist HB

i det ryska presidentvalet 
spelade medierna en stor roll, 
både de traditionella som tv, 
radio och tidningar och de nya 
sociala medierna. Men regi-
men och oppositionen använ-
der medierna på sinsemellan 
helt olika sätt.

Medieanalytikern och Rysslands-
experten Benedicte Berner, vice 
ordförande i människo-
rättsorganisationen Civil 
Rights Defenders, var på 
plats i Moskva under presi-
dentvalet. Vid ett semina-
rium den 9 mars hos Civil 
Rights Defenders i Stock-
holm diskuterade hon 
mediesituationen under 
valet.

Benedicte Berner undervisar i 
media, demokrati och utveckling 
på Harvard-universitetet och på 
journalistutbildningen på Institut 
d’études politiques i Paris.

I det ryska presidentvalet den 
4 mars fick premiärminister Vla-
dimir Putin 63,64 procent av rös-
terna. Bedömare anser att 10–15 
procentenheter av rösterna kan 
länkas till valfusk, medan ytterli-
gare 10–15 procentenheter hör 
samman med fördelar i valkam-
panjen som beror på otillbörlig 
användning av statliga resurser, 
berättade Benedicte Berner.

Berner analyserade hur premi-
ärminister Vladimir Putins med-
iestrategi syftar till att dominera 
alla medier i Ryssland, särskilt 
TV. TV är huvudkällan till infor-
mation för 65–70 procent av be-
folkningen. Det finns en informa-
tionsklyfta i Ryssland, som 
hänger samman med en geogra-
fisk klyfta: Befolkningen i storstä-
derna, de välutbildade och eliten, 

får information från web-
ben och från andra obero-
ende källor. Men de som 
bor i småstäder eller på 
landsbygden och har arbe-
taryrken är hänvisade till 
den statliga televisionen.

En mätning visade att 
Putin tog upp 25 procent 

av utrymmet i den statliga televi-
sionen. Under samma period fick 
de andra presidentkandidaterna 
sammanlagt 27 procent av utrym-
met. Inom en 24-timmarsperiod 
förekom Putin i TV i 2½ timme 
– tio gånger mer än övriga kandi-
dater sammanlagt.

benedicte berner beskrev hur 
Putin och hans kampanjmakare 
använder ”koreograferade sek-
venser” i TV för att föra fram bud-
skapet om presidenten som en 
stark man. Bilderna visar hur Pu-
tin talar till militären, hur han äg-
nar sig åt fysisk träning av millitär 

typ – och hur han är kapabel att 
fatta beslut. Putins retorik i medi-
erna frammanar bilden av ett 
starkt Ryssland, som står mot 
Väst. Putin betonar också stabili-
tet, vilket är viktigt i Ryssland – fle-
ra generationer traumatiserades 
av tillståndet i Ryssland på 
1990-talet efter kommunismens 
fall, då många förlorade sina be-
sparingar och det rådde varubrist.

Berner visade flera exempel på 
propagandafilmer, som sprids via 
Youtube och liknande videokana-
ler på webben. En film med titeln 
”Välkommen till helvetet” visar 
hur Ryssland föregivet skulle se ut 
utan Putin: en katastrof där mat 
och andra varor har tagit slut, 
hunger råder, skyltfönster kros-
sas, nationalister och separatister 
strider, fascisterna träder fram 
och Nato, Kina och Japan invade-
rar imperiets ytterområden.

Berner menade att psykologin i 

propagandavideorna är intres-
sant:

– De visar upp en stark man, 
och de har ofta sexuella konnota-
tioner.

den ryska regiMen har infört 
en styrd demokrati, sade Bene-
dicte Berner: Medierna, åtmins-
tone den tryckta pressen och 
radion, har tillåtits en viss själv-
ständighet. På så sätt skapas en 
fasad av demokrati. Men i reali-
teten spelar tidningarna en liten 
roll för opinionsbildningen med 
upplagor på 40 000–250 000 ex-
emplar i en nation med över 140 
miljoner invånare. Och tryckfri-
heten tillåts bara till en viss nivå. 
Så snart pressen går över gränsen 
eller tar upp vissa ämnen, ingri-
per myndigheterna.

Som en del i strategin började 
statlig TV i februari intervjua fö-
reträdare för oppositionen, något 

Medierna användes på nya    sätt i ryska presidentvalet

Från och med mitten av mars 
kan den som uttalar sig positivt 
om homosexualitet i S:t 
Petersburg straffas med 
upp till 100 000 kronor i 
böter. Nu protesterar 
såväl HBT-rörelsen som 
organisationer för 
mänskliga rättigheter mot det 
allt hårdare klimatet för homo-, 

bi- och transsexuella i Ryssland. 
S:t Petersburg var det fjärde 

länet i Ryssland att för-
bjuda ”propaganda för 
homosexualitet”. Men de 
homofoba strömning-
arna i Ryssland är inte 
begränsade till enstaka 

platser. Flera ledamöter av det 
ryska parlamentet, duman, har 

Rysk antigaylag väcker oro

Benedicte 
Berner.
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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

Adman 100 Språk AB
010-550 97 10

info@adman.se
www.adman.se

som inte hade förekommit tidiga-
re. Oppositionsledarna gav när-
mast intryck av att vara förbluf-
fade över att plötsligt få vara med 
i de statliga kanalerna. En bedö-
mare beskrev upplevelsen ”som 
att se BBC och nordkoreansk TV 
på samma gång”.

Webben är extremt viktig i 
Ryssland, berättade Berner. Det 
finns 50–60 miljoner internetan-
vändare i Ryssland. Det är genom 
webben människorna i storstä-
derna får information. Men makt-
havarna har inte någon fungeran-
de webbstrategi. 

– De förstår inte webben. De 
hör till en annan tid, sade Bene-
dicte Berner, och förklarade:

– Makthavarna förstår att de 
kan få information genom web-
ben, men inte att de kan kommu-
nicera genom den.

Regimen har försökt angripa 
oppositionen på traditionella 

sätt: genom att angripa oppositio-
nens webbplatser och genom att 
köpa upp regimkritiska bloggar. 
Oppositionen har svarat genom 
att utnyttja hela webben, och an-
vänder Twitter, Youtube, Face-
book och motsvarande sociala 
nätverk. Det mest slående med 
webbkampanjerna är att många 
ungdomar har engagerat sig och 
har utvecklat ett nytt politiskt 
språk i Ryssland, som utgår från 
satir och skämt, berättade Bene-
dicte Berner.

berner drog sLutsatsen att 
någonting definitivt har föränd-
rats i Ryssland. Demonstrationer-
na, webbaktiviteten och hånet 
mot den tidigare oberörbare Putin 
visar att fruktan har försvunnit.

– Och när fruktan försvinner 
från en halvauktoritär regim – 
och den kommer inte tillbaka – 
får det följder. MA

Medierna användes på nya    sätt i ryska presidentvalet

förespråkat en liknande lag på 
nationell nivå, liksom företrä-
dare för den ryskortodoxa kyr-
kan. 

Lagen i S:t Petersburg förbju-
der all propaganda för ”sodomi, 
lesbianism, bisexualitet eller 
transsexualitet för minderåri-
ga”. Straffet kan för privatper-
soner bli runt 1 000 kronor i bö-

ter, medan företag och 
organisationer kan få böta upp 
till hundra gånger så mycket.

Den ryska HBT-rörelsen plane-
rar att överklaga lagen. De har 
också fått stöd av utländska or-
ganisationer, bland andra svens-
ka RFSL. Även MR-organisatio-
ner som Amnesty International 
har uppmärksammat lagen. 

Rysk antigaylag väcker oro

Vladimir Putins mediestrategi syftar till att dominera alla medier 
i Ryssland, särskilt TV, enligt medieanalytikern och Rysslandsexperten 
Benedicte Berner.f
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Domen mot Lubanga ett 
framsteg för ICC
Internationella brottmåls-
domstolen i Haag, ICC, medde-
lade den 14 mars sin dom mot 
krigsherren Thomas Lubanga 
Dyilo. ICC fann Lubanga skyldig 
till att ha rekryterat och använt 
barnsoldater i striderna i Kongo 
under åren 2002 och 2003.

Domen mot Lubanga är den 
första i ICC:s historia, och den 
mottogs mycket positivt av ad-
vokatorganisationen Internatio-
nal Bar Association, IBA. Enligt 
IBA är domen ett symboliskt 
framsteg, som nåtts trots stora 
svårigheter i processen.

Thomas Lubanga Dyilo över-
lämnades till ICC från Kongo 
redan 2006, och har sedan 
dess suttit i förvar i Haag. ICC 
har ännu inte meddelat något 
straff i Lubangamålet.
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världens stora internationella 
advokatorganisationer ut-
trycker i ett brev till fn:s ge-
neralsekreterare sitt stöd för 
syriens advokater, som enligt 
uppgift trakasseras, fängslas 
och utsätts för övergrepp 
därför att de deltar i fredliga 
yttringar av avvikande åsikt 
eller företräder syriska med-
borgare som är inblandade i 
protester.

Fjorton advokatorganisationer 
har undertecknat brevet, som ut-
trycker den internationella advo-
katkårens starka stöd för de syris-
ka advokater som hindras av 
myndigheterna i Syrien att fullgö-
ra sina yrkesplikter på ett obero-
ende och opartiskt sätt. Advokat-
organisationerna fördömer starkt 
den syriska regeringens åtgärder, 
och uppmanar de syriska myn-
digheterna att uppfylla sina skyl-
digheter enligt FN:s grundläggan-
de principer för advokatrollen.

William D. Meyer, ordförande 
för International Legal Assistance 
Consortium, sade på brevskrivar-
nas vägnar:

– Överväldigande bevisning 
som har samlats in av internatio-
nella organisationer visar att de 
syriska myndigheterna inte ga-
ranterar advokaters säkerhet på 
ett adekvat sätt, som FN:s princi-
per kräver.

Meyer tiLLade:

– Den internationella advokat-
kåren har beslutat att uttala sig 
enhälligt till stöd för Syriens ad-

vokater, som försöker arbeta un-
der ofattbara förhållanden. Det är 
viktigt att de vet att deras arbete 
värdesätts och applåderas av de-
ras kolleger utanför Syrien.

Organisationernas brev avses 
sända ett starkt budskap dels om 
att det finns ett samlat stöd för 
dem som arbetar fredligt för re-
former, dels om att de syriska ad-
vokater som tiger eller stöder re-
gimens linje har fel.  

Syriens övergrepp 
mot advokater fördöms

Advokat dömd till 18 års fängelse
Människorättsorganisationer 
riktar hård kritik mot domen 
mot advokat abdolfattah 
soltani, som dömts till 18 års 
fängelse. 

En av Irans mest framstående 
människorättsadvokater, Abdol-
fattah Soltani, har 
dömts till 18 års fängel-
se och ett 20 år långt 
förbud att verka som 
advokat, uppger Am-
nesty International. Do-
men gäller ”spridande av system-
kritisk propaganda”, 
”upprättande av en illegal oppo-

sitionell grupp” och ”arbete i syf-
te att skada den nationella säker-
heten”.

Den prisbelönte advokaten Ab-
dolfattah Soltani är en av grun-
darna till organisationen Centre 
for Human Rights Defenders. Han 
greps den 10 september 2011 och 

har nu alltså fått sin 
dom. Enligt Amnesty 
International är Abdol-
fattah Soltani samvets-
fånge då han gripits för 
att på ett fredligt sätt 

nyttjat sin yttrande- och fören-
ingsfrihet.

Abdolfattah Soltani har vid fle-

ra andra tillfällen gripits och 
dömts till kortare fängelsestraff, 
senast 2009 då han fängslades i 
två månader. För närvarande sit-
ter minst nio iranska försvarsad-
vokater i fängelse. De senaste 
åren har det skett en stadig ök-
ning i antalet gripna människo-
rättsförsvarare och även förbud 
mot människorättsorganisatio-
ners verksamhet.

Abdolfattah Soltani kommer 
att placeras i ett avlägset fängelse 
utanför staden Borazjan cirka 
100 mil sydväst om Teheran, vil-
ket kommer att göra det svårt för 
hans anhöriga att besöka honom.

Syriens regering går hårt åt dem som inte delar dess uppfattning.

Sociala medier viktigare 
i marknadsföring
Allt fler amerikanska storbyråer 
anställer experter på sociala 
medier för att arbeta med fir-
mans närvaro på Twitter, You-
tube, Facebook och andra nya 
interaktiva medier. Det rappor-
terar American Bar Associa-
tions webbtidning ABA-journal. 

ABA-journal berättar också 
om en undersökning bland 179 
advokatbyråer omkring sociala 
medier. 20 procent av de tillfrå-
gade hade personal anställd på 
heltid för att arbeta med socia-
la medier. 40 procent av byrå-
erna ansåg att bloggar och so-
ciala medier kan bidra till att 
dra in nya ärenden till byrån.

Thomas Lubanga Dyilo.



karnovgroup.se/karnov

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

”

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. 

karnovgroup.se/karnovbok

KARNOV
– Sveriges bredaste rättsdatabas

 20.000 användare
 1.200 lagkommentarer
 220 experter inom juridik



16 Advokaten Nr 3 • 2012

Reportage

I oktober 2010 var ett terrorattentat nära att inträffa i Göteborg. Åtminstone var 
polisen övertygad om det. En omfattande insats drogs igång mot de misstänkta 
terroristerna. Men allt blev fel. De misstänkta var oskyldiga.
Insatsen väckte många frågor. Hur kunde det gå så fel? Vems var ansvaret? Finns 
det bakomliggande strukturella fel? Går det att lära sig något av det inträffade? 
Ytterst handlar det om hur terrorismen ska bekämpas i rättsstaten.

text tom knutson och magnus andersson foto scanpix, christina blom/metro

Terroristjakten
som spårade ur
polisen trodde att terrorister plane-
rade att spränga en bomb i centrala 
göteborg. polisen hade ont om tid 
och slog till med stor kraft mot fyra 
barnfamiljer. Men allt blev fel. 

Hela historien inleddes måndagen den 
25 oktober 2010 med att en kvinna i Gö-
teborg hörde en arabisktalande man tala 
i sin mobiltelefon om ett bombattentat 
den kommande helgen i centrala Göte-
borg.

Polisen med stöd av Säpo tog uppgif-
terna på allvar och en rad aktiviteter 
startade, bland annat genomfördes en 
så kallad masttömning av en basstation 
för att identifiera det aktuella telefon-
samtalet. Tidigt på morgonen lördagen 
den 30 oktober beslutade åklagare att 
polisen skulle göra ett tillslag mot fyra 
personer. De fyra var kusiner med var-
andra. Tre av dem skulle anhållas, den 
fjärde, Nizar, skulle hämtas till förhör 
som vittne.

I samband med ingripandet av en av 

de misstänkta skulle även dennes hustru 
tas med till förhör, det ledde till att också 
barnen togs med till polisstationen. När 
polisen grep en annan av de misstänkta 
befann han sig i en bönelokal. Polisen 
identifierade de personer som fanns i lo-
kalen och höll även ett kortare förhör 
med de personer som fanns där. 

När polisen skulle hämta Nizar (läs 
mer i artikeln här bredvid) till förhör 
som vittne begärde polisgruppen på 
plats att få forcera dörren av säkerhets-
skäl eftersom man inte visste vilka per-
soner som fanns där. Sammanlagt för-
des fem personer till förhör. 

Polisen stärkte sin bevakning under 
helgen i Göteborg och medierna rappor-
terade om ett bombhot och att flera per-
soner anhållits misstänkta för förbere-
delse till terrorbrott. Men helgen förflöt 
utan att något terrorrattentat inträffade. 
Ganska snart stod det klart att misstan-
karna var tunna och det dröjde inte 
länge förrän de helt avskrevs och alla 
personerna släpptes fria. n

nizar var aldrig misstänkt för 
brott. han skulle endast höras som 
vittne. trots det utsattes han för en 
synnerligen brutal behandling av 
polisen.

Lördagen den 30 oktober 2010 tidigt 
på morgonen låg frisören och egenföre-
tagaren Nizar Khalayli och sov tillsam-
mans med sin fru hemma i familjens 
radhus i Angered. Deras fyra småbarn 
sov i sina sängar. Plötsligt väcktes Nizar 
av ett våldsamt oväsen vid ytterdörren. 
Han sprang dit och möttes av ett stort an-
tal, cirka 10–15, svartklädda poliser med 
dragna vapen vilka var försedda med 
påslagna ljus och lasersikten. Poliser-
nas ansikten var täckta. Nizar berättar 
att poliserna skrek och var mycket våld-
samma och beordrade honom att lägga 
sig ner på golvet. Han hölls sedan hård-
hänt nedtryckt. När Nizar sa att det fanns 
barn i bostaden blev han bryskt tillsagd 

Polisen rörde          till det och låste in vittnet Nizar

Extra poliser 
patrullerade i 
centrala Göteborg 
under den aktuella 
helgen då polisen 
befarade att ett 
attentat skulle 
inträffa.

Enligt kritiska 
bedömare är en 
delförklaring till 

misslyckandet 
polisens 

organisation.

”Det märkli
ga är att 

jag inte kan 
påminna 
mig, trots 
36 år som 
åklagare, 

att jag 
tidigare varit 
med om en 

situation 
som den 

inträffade.”
Chefsåklagare 

Tomas Lindstrand
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Polisen rörde          till det och låste in vittnet Nizar

nästa 
uppsLag

Överåklagaren 
och länspolis-

mästaren

att vara tyst. Hans fru tvingades att klä 
på sig inför två manliga poliser. När det 
stod klart för poliserna att det endast var 
Nizars familj som fanns i hemmet beor-
drades han att sätta sig på golvet med 
händerna bakom huvudet. Nizar var 
övertygad om att det uppstått ett miss-
förstånd men när han försökte få klarhet 
i varför poliserna agerade som de gjor-
de fick han endast till svar: ”Vi har våra 
skäl.” Efter närmare en timmes väntan 
kom en polisbuss och Nizar, mycket tunt 
klädd, kördes till ett så kallat personin-
tag ute i ett industriområde i Mölndal.

efter fyra tiMMar fick han träffa en 
förhörsledare. Han frågade om Nizar 
ville ha advokat. Nizar tackade nej efter-
som han fortfarande trodde att det rör-
de sig om något slags missförstånd som 
snabbt kunde redas ut bara han fick veta 
vad det hela gällde. Förhörsledaren in-
ledde med att berätta att Nizar var miss-

tänkt för inblandning i vad som rubrice-
rades som terroristbrott. Men han fick 
bara svara på allmänna frågor om sin 
bakgrund, religionstillhörighet och var 
han hade varit ett visst datum. Sedan 
frågade polismannen om Nizars poli-
tiska åsikter. Nizar svarade att han som 
egenföretagare och far till fyra barn inte 
har tid att intressera sig för politik, och 
att han är ointresserad av politik. Nizar 
fick återvända till sin cell. Efter ytterli-
gare fyra timmar öppnade en arrest-
vakt celldörren och frågade om Nizar 
förstod svenska. Sedan sa vakten: ”Du 
kan gå” varpå han lämnade dörren öp-
pen och gick sin väg. När Nizar skynda-
de efter vakten frågade han vad han me-
nade så svarade vakten med: ”Du kan 
gå.” ”Är jag fri alltså?”, frågade Nizar. 
”Svar ja”, replikerade vakten. Nizar väg-
rades att låna en telefon för att ringa ef-
ter skjuts hem, hans egen telefon var ta-
gen i beslag. Det slutade med att han fick 

springa tunnklädd en halvtimme i den 
kalla höstluften innan han nådde fram 
till spårvagnen.

På tisdagen när Nizar kontaktade 
chefsåklagare Tomas Lindstrand för att 
få veta hur han skulle göra för att få advo-
kathjälp informerades han om att han 
alls inte var misstänkt utan endast skulle 
höras som vittne.

saMtLiga personer som togs av poli-
sen har helt avförts som misstänkta för 
något som helst brott. Nizars barn led 
länge av traumat som de utsattes för, ett 
av barnen är fortsatt rädd för poliser. Ni-
zars fru råkade ut för ett dubbelt trauma. 
Som tolvårig levde hon med sin familj i 
Syrien när hennes pappa fördes bort av 
polisen och aldrig återvände. Nu fick 
hon för andra gången vara med om ett 
våldsamt polisbortförande. Hon tar 
i dag medicin och har inte kommit över 
händelsen 2010. n

Nizar Khalayli som 
inte ens var miss-

tänkt råkade illa ut 
i polisens jakt på 

terrorister.
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terroristjakten ledde till medial 
uppmärksamhet och myndighets-
granskningar av hur polisen gått 
till väga. Men hittills har inte någon 
enskild kunnat ställas till svar.

Överåklagare Björn Ericson, vid riksen-
heten för polismål, Malmö, har granskat 
polisinsatsen. Han konstaterar att poli-
sen haft höga krav på sig för att förhindra 
ett terrorbrott och arbetat under tids-
press. Det saknades lagliga förutsätt-
ningar att genomföra masttömningen 
på så sätt som skett. Men med hänsyn till 
omständigheterna, att fullbordat brott 
ger rätt till åtgärden samt att det i det när-
maste förelegat en nödsituation, är åt-
gärden att anse som ringa.

Ericsons bedömning är att det fanns 
brister i polisens analyser och samord-
ningen av dessa vilket lett till att fel per-
soner greps. Men det går inte att lasta nå-
gon enskild person för detta inom 
polisen. Hade polisen haft mer tid på sig 
hade utgången blivit en annan. 

Vad är din kommentar till ärendet? 
Hur tycker du att ärendet sköttes?

– Grundärendet avsåg misstanke om 
utomordentligt allvarlig brottslighet 
som vi i Sverige varit förskonade från. 
Som jag skrev i mitt beslut har det ställts 
höga krav på polisen att verka för att at-
tentatet inte skulle genomföras. Polis 
och åklagare har tvingats fatta svåra be-

slut under tidspress, säger Björn Eric-
son.

Vad är din förklaring till att det gick 
som det gick?

– Förklaringen, enligt den analys jag 
gjorde då, är att när man fått ett utpekan-
de av vittnet och detta tycktes stämma 
med den analys man gjort av telefontra-
fiken, var det sent på kvällen den 29 ok-
tober. Som framgår av mitt beslut fanns 
viss information inom polisen innan till-
slaget och efter tillslaget framkom ytter-
ligare uppgifter som, om man förstått 
det på rätt sätt, kunnat påverka synen på 
beslutsunderlaget.

Vad anser du om proportionaliteten i 
ingripandet i relation till misstankegra-
den i det här ärendet?

– När det gäller proportionaliteten 
skrev jag i mitt beslut att mot bakgrund 
av det allvarliga brott som utreddes, den 
begränsade spaningsinformation som 
fanns och de utomordentliga skydds-
aspekter för den polispersonal som skul-
le verkställa ingripandena är det svårt att 
generellt ha några synpunkter på ingri-
pandena, säger Ericson.

Överåklagare Jörgen Lindberg vid 
Åklagarmyndighetens utvecklingscen-
trum, Malmö, har i sin tur låtit granska 
Ericsons beslut att lägga ner förunder-
sökningarna om misstanke om tjänste-
fel. Han delar i stort Ericsons slutsatser 
och ändrade inte hans beslut.

Justitieombudsmannen beslutade i 
december 2010 att inte göra något utta-
lande eller vidta någon åtgärd eftersom 
åklagare vid denna tidpunkt inlett sin 
förundersökning rörande misstanke om 
tjänstefel.

ansvarsutkrävandet

En viktig fråga i ärendet handlar om vem 
som ansvarat för insatsen. Myndigheter 
och olika medier, bland annat Aftonbla-
det och Sveriges Radios Ekoredaktion, 
har i efterhand gjort kritiska granskning-
ar av hur polisen agerat, till exempel har 
det framkommit att uppgifterna från det 
vittne vars uppgifter startade hela hän-
delsekedjan var motsägelsefulla men att 
polisen ändå bedömde dem som säkra. 
Alla granskningar till trots har det varit 
svårt att utkräva ansvar, trots att det 
finns många som har fattat beslut i ären-
det.

– I den här typen av ärenden utsätts 
polisorganisationer för utomordentliga 
påfrestningar och många gånger svåra 
bedömningar på inte alla gånger helt till-
förlitligt underlag, säger Björn Ericson. 
Vad man måste kräva är att alla gör så 
gott de kan och arbetar så seriöst och 
professionellt som möjligt. Ändå kan sa-
ker gå fel och det vore inte rimligt att ut-
kräva straffrättsligt ansvar bara på den-
na grund. Det var alltså inte så att det 
allmänt var svårt att utkräva ansvar utan 
jag gjorde bedömningen att så inte skulle 
ske. Då avser jag inte de uppgifter om 
sparkar som också blev föremål för ut-
redning. I de delarna var målsägande-
nas uppgifter för knapphändiga för att 
jag skulle kunna gå vidare.

Säkerhetspolisen säger i en kommen-
tar att det var Polismyndigheten i Västra 
Götaland som ansvarade för insatsen i 
Göteborg och även för den förundersök-
ning som lades ner den 9 november. I 
november 2010 inledde Säkerhetspoli-
sen en förundersökning för att klargöra 
om det fanns någon som skäligen kunde 
misstänkas för brottet med anledning av 
hotet mot centrala Göteborg. Den 6 sep-
tember 2011 lades den ner eftersom alla 
spår var uppföljda och utredningen inte 
gett några resultat.

poLisens organisation

En fråga som hör samman med den om 

Ingen enskild att klandra trots att      många fattade beslut
”I den här 
typen av 

ärenden ut
sätts polisor
ganisationer 
för utomor
dentliga på
frestningar 
och många 
gånger svå-
ra bedöm-
ningar på 

inte alla 
gånger helt 
tillförlitligt 
underlag.”
Överåklagare 
Björn Ericson

Överåklagare 
Björn Ericson har 
granskat polisens 
insats men utan 
att finna någon 

enskild att 
klandra.
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Ingen enskild att klandra trots att      många fattade beslut
ansvar handlar om polisens arbetsorga-
nisation. Göteborgspolisen har i flera fall 
beskyllts för att gå våldsamt fram. 

Ligger det någonting i den kritiken an-
ser du?

– Om du syftar på Polismyndigheten i 
Västra Götalands piketpolis så arbetar 
de helt enligt regelboken och på samma 
sätt som piketen arbetar i Stockholm och 
Skåne. Jag tycker inte att det ligger något 
i den kritiken, men jag kan förstå om ett 
ingripande av piketen kan upplevas som 
mycket obehagligt. Det ligger i sakens 
natur eftersom deras ar-
bete är att agera oerhört 
snabbt och effektivt när 
det handlar om så grov 
brottslighet som terror-
brott och ett allvarligt hot 
mot centrala Göteborg, 
säger Ingemar Johans-
son, länspolismästare i 
Västra Götaland.

På frågan om det finns 
ett bakomliggande sys-
temfel i polisens organi-
sation, och om den re-
gionala uppdelningen 
av polismyndigheterna 
innebär att det ibland 
saknas kompetens på 
länsnivå jämfört med kompetens som 
till exempel den nationella insatsstyr-
kan har, svarar Ingemar Johansson:

– Det är en åklagare som har fattat be-
slutet om ingripande. Det har inget med 
polisens organisation att göra. Jag kan 
heller inte se att organisationen på något 
sätt har någon betydelse för ingripandet 
i Göteborg. Nationella insatsstyrkan 
hade  – med samma information som vår 
piket hade att utgå från – med största 
sannolikhet agerat på samma sätt.

Även Björn Ericson tillbakavisar att 
förklaringen finns i hur polisens organi-
sation ser ut.

– De kommunikationsbrister som jag 
redogjorde för i beslutet skulle kunna 
uppkomma i vilken organisation som 
helst. Överlag finns en övertro på att oli-
ka problem kan lösas genom omorgani-
sationer. Kompetens finns hos enskilda 
individer oavsett var de arbetar. I våra 
storstadsområden finns rika möjlighe-
ter för polisen att utveckla sin kompe-
tens, säger Björn Ericson.

Vad anser du skulle behövas för att ef-
fektivisera polisen?

– För att effektivisera polisarbete är 
det viktigt att förstå att man inte kan om-
organisera eller sammanträda bort 
brottslighet. Brottsligheten måste be-
kämpas där den finns och polisen måste 
behärska territoriet, säger Björn Eric-
son.

ursäkten

Fem månader efter händelsen i oktober 
2010 tog länspolismästaren Ingemar Jo-

hansson kontakt med Ni-
zar och hans tre kusiner. 
Alla fyra besökte Johans-
sons kontor. 

Länspolismästare Jo-
hansson, och även den 
operativa chefen för in-
satsen, Carina Persson, 
deltog. Åsikterna om vad 
som hände vid mötet går 
isär.

Enligt Nizar bad Jo-
hansson om ursäkt och 
beklagade det som in-
träffat. Samtidigt efter-
lyste han förståelse för 
den pressade situation 
som rått. Sedan sa Inge-

mar Johansson följande enligt Nizar: 
”Tyvärr kan vi inte se er med samma 
ögon som om ni hade varit en vanlig fa-
milj från den svenska landsbygden med 
tanke på att ni kommer från länder där 
det finns många människor som har be-
gått sådana terrorbrott.” 

– Det var ganska allvarligt att länspolis-
mästaren kan uttala sig på det sättet. Det 
låter rasistiskt. Men han var uppriktig. 
Det är så det är, säger Nizar som efterly-
ser en verklig upprättelse genom att po-
lisen håller en presskonferens där poli-
sen går igenom vad som hänt, och även 
att polisen tar kontakt med Nizar och 
hans släktingar och erbjuder dem stöd, 
till exempel från psykolog för att hantera 
traumat.

Ingemar Johansson tillbakavisar helt 
Nizars beskrivning och hävdar att det Ni-
zar säger är lögn. Johansson har aldrig 
någonsin uttalat något sådant. Det finns 
flera vittnen som kan intyga att det aldrig 
sades. Vad gäller stöd från psykologer 
och liknade så har kommunen erbjudit 

dem det. Det är deras uppgift att göra, 
inte polisens. Det har myndigheterna 
hela tiden varit överens om, enligt Jo-
hansson.

Nizar Khalayli tycker inte att han har 
fått en offentlig ursäkt. Varför kan han 
inte få det?

– Kommenderingschefen och jag bjöd 
hit de personer som hade varit misstänk-
ta för att prata igenom hela ärendet med 
dem. Jag bad dem då om ursäkt och frå-
gade dem om de ville att det skulle of-
fentliggöras. Det var i så fall upp till dem 
att säga till. Därefter har jag bett Nizar 
om ursäkt i samband med en tidningsin-
tervju och i direktsändning i TV4, då han 
satt i morgonsoffan.

Vad gör det omöjligt för dem som har 
behandlats fel att få upprättelse?

– Ingenting. Det händer att vi gör miss-
tag, att vi griper personer som sedan vi-
sar sig vara oskyldiga. Vi ber om ursäkt 
när vi gör fel och det finns dessutom möj-
ligheter att ansöka om skadestånd. Det 
är inget exceptionellt, så fungerar hela 
rättssystemet, säger Johansson.

förtroendet

Nizar och hans släktingars förtroende 
för polisen fick sig en knäck efter det in-
träffade. Egentligen värre än så.

– Det handlar inte längre om att inte 
lita på polisen utan man måste vara rädd 
för polisen. Utgår de från sina fördomar 
när de handlägger den här typen av 
brott då är det riktigt farligt för hela sam-
hället och speciellt en viss grupp: vi som 
är muslimer. Jag tycker inte att det ska 
vara så i en rättsstat. 

– Det handlar om mer än att vi blivit illa 
behandlade. Det handlar om att vi måste 
kunna lita på polisen, att de gör sitt jobb 
på rätt sätt. Särskilt när det gäller de all-
varligaste brotten som vi kan drabbas av. 
Jag tror inte att polisen är tillräckligt 
kompetent.

Nizar är kritisk mot Björn Ericsons ut-
redning.

– Tänk om det hade varit ett skarpt 
läge och det hade smällt i Nordstan, sä-
ger han. Fel personer hade gripits och 
rätt går fri och många skadas och dör. 
Tänk att man då startar en utredning och 
kommer fram till sina slutsatser, skulle 
dessa bli desamma, alltså att felen är 
ringa och ingen kan ställas till ansvar? n

”… jag kan 
förstå om ett 
ingripande 
av piketen 
kan upp
levas som 

mycket obe
hagligt. Det 
ligger i sa-

kens natur 
eftersom 

deras arbete 
är att agera 

oerhört 
snabbt och 
effektivt när 
det handlar 
om så grov 
brottslighet 
som terror
brott och 

ett allvarligt 
hot mot 
centrala 

Göteborg.”
Länspolismästare   

Ingemar 
Johansson

nästa 
uppsLag

Chefsåklagaren 
och forskaren

Länspolismästare Ingemar 
Johansson tror att nationella 
insatsstyrkan hade agerat på 
samma sätt som Västra Göta-
lands piketpolis gjorde.
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chefsåklagare tomas Lindstrand 
upplevde ansvarsfördelningen 
mellan den öppna polisen och sä-
kerhetspolisen i ”göteborgsfallet” 
som motsägelsefull och oklar. han 
anser att det går att dra viktiga lär-
domar av vad som inträffade.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand, chef 
för säkerhetskammaren, hade begärt att 
Nizar skulle hämtas till förhör som vitt-
ne. Polisen har i efterhand sagt att det 
kunde finnas fler personer som var far-
liga på plats och att det var grunden för 
deras bryska agerande. När Nizar träffa-
de förhörsledaren fick han veta av denne 
att han var misstänkt. I den tron ringde 
han Lindstrand senare.

Vad blev din reaktion när du kontak-
tades av Nizar och förstod att han trodde 
att han var misstänkt?

– Jag blev perplex eftersom han var 
vittne, vilket jag tydligt sagt. Detta fram-
går också av mitt tvångsmedelsbeslut, 
nämligen att han skulle hämtas till för-
hör som just vittne, säger Lindstrand 
som beskriver det inträffade som olyck-
ligt och beklagligt. Särskilt som misstan-
ken gällde ett mycket allvarligt brott.

– Minst lika allvarligt, fast på ett annat 
sätt, hade det varit om misstaget varit 
det omvända, det vill säga om en miss-
tänkt person hörts som vittne. Ett vittne 
har ju inte rätt till det särskilda skydd 
som en misstänkt har, till exempel rätten 
till en offentlig försvarare vid ett allvar-
ligt brott, säger han.

toMas Lindstrand anser att det är 
svårt för honom att göra någon analys av 
vad som gick fel eftersom han inte var på 
plats och inte kunde göra några iaktta-
gelser om hur hans beslut kommunice-
rades.

Vad kan du som åklagare lära av det 
inträffade?

– Det var en tydlig påminnelse om nå-
got jag och de flesta andra redan visste, 
nämligen hur viktigt det är att rätt infor-
mation går till rätt personer utan att nå-
gon missuppfattning sker. Det märkliga 
är att jag inte kan påminna mig, trots 36 
år som åklagare, att jag tidigare varit 
med om en situation som den inträffade.

enLigt Lindstrand går det att dra två 
viktiga lärdomar från händelsen i Göte-
borg:

forskaren janne flyghed ser 
flera olika delförklaringar till 
den misslyckade terroristjakten 
i göteborg.

Händelsen i Göteborg kan delvis förkla-
ras med den i dag lite vidlyftiga använd-
ningen av tvångsmedel kopplat till den 
lag om straff mot terroristbrott som in-
fördes 2003. Det anser Janne Flyghed, 
professor och prefekt vid kriminologis-
ka institutionen vid Stockholms univer-
sitet.

– Eftersom tvångsmedelsanvändning-
en är kopplad till straffvärdet för olika 
brott och man skärpte det för åtskilliga 
brott så kan man nu i större utsträckning 
använda tvångsmedel och göra ingri-
panden, och det är ett problem i sig, sä-
ger han. 

När det gäller proportionaliteten vid 
polisens insats säger Flyghed:

Flera allvarliga missförhållanden ledde       till misslyckandet anser forskare

Kritisk chefsåklagare

– En bidragande orsak till att man stor-
mar in så här är en konsekvens av den 
diffusa definitionen av terrorism i lagen 
om straff för terroristbrott. Den har ska-
pat ett gungfly. Och det visar sig tycker 
jag i det faktum att det är så få fall som har 
gått till domstol. Det har endast blivit ett 
fåtal gripanden, ännu färre åtal, och väl-
digt få fällande domar. 

Enligt Janne Flyghed har det blivit en 
större gråzon över vilka som kan miss-
tänkas. Det har blivit lättare att utpekas 
som misstänkt terrorist med de här vaga 
definitionerna. Situationen får man 
skylla politikerna för, enligt honom. 

– Det kom ett rambeslut från EU som i 
sin tur kom efter påtryckningar från 
USA som ville att EU skulle solidarisera 
sig i kriget mot terrorismen. Vi var 
tvungna att implementera det här fast vi 
inte behövde det för egen del. Alla de 
här brotten är redan straffbelagda i 

svensk lag. Skillnaden blev att straffen 
höjdes betydligt för mängder av brott 
och för vissa brott höjdes straffet till livs-
tid. 

– Följdfenomenet blev att nu blev det 
möjligt att använda tvångsmedel som är 
relaterade till straffsatserna. Det var det 
inte många som tänkte på.

I den internationella kampen mot ter-
rorismen ser Janne Flyghed en utveck-
ling som är mycket oroande:

– Jag tycker att det börjar bli en upp-
luckring av principen ”bortom varje 
rimligt tvivel”. I stället börjar man titta 
på det som kallas för en försiktighets-
princip. Internationellt börjar det bli en 
omsvängning där man blir mer orolig för 
att missa eventuellt skyldiga och att de 
ska gå fria. Vi har alltid varit mest oroliga 
för att någon oskyldig ska bli dömd. Men 
här är det på väg att ske en förändring 
som jag tycker är väldigt oroväckande.

Janne Flyghed, 
professor och pre-
fekt vid kriminolo-
giska institutionen 
vid Stockholms 
universitet.

Tomas Lindstrand, 
chefsåklagare och 
chef för säkerhets-
kammaren.

– För det första hur viktigt det är att en 
åklagare går in som förundersökningsle-
dare redan när misstanken om ett myck-
et allvarligt brott uppstår. För det andra 
hur viktigt det är att göra klart vilken po-
lismyndighet som har ansvaret för 
brottsutredningen i varje läge och vad 
detta ansvar innebär. Under den korta 
tid som jag var åklagare i det aktuella fal-
let upplevde jag den ansvarsfördelning-
en som motsägelsefull och oklar. 

när taiMour abduLwahab några 
veckor senare, den 11 december, spräng-
de sig själv i luften i centrala Stockholm 
hade Tomas Lindstrand och polisen 
händelserna i Göteborg i färskt minne. 

– Vid den senare händelsen (i Stock-
holm) kopplades åklagare in omedel-
bart och vi var mycket noga med att 
bestämma datum och klockslag för 
ansvarsövergångar samt att ansvaret 
inte övertogs förrän det fanns reella 
möjligheter att svara upp mot de krav 
som förundersökningen ställde. En-
ligt min bedömning fungerade detta 
mycket bra, inklusive samarbetet mel-
lan Säkerhetspolisen och den öppna 
polisen. n f
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”Jag tycker 
att det 

börjar bli en 
uppluckring 
av principen 

’bortom 
varje rim-
ligt tvivel’. 

Istället 
börjar man 
titta på det 
som kallas 
för en för
siktighets 
princip”

Flera allvarliga missförhållanden ledde       till misslyckandet anser forskare

För beställning besök www.nj.se 
Tel 08-598 191 90   Orderfax 08-598 191 91 
kundservice@nj.se

Fler titlar hittar du på nj.se

Uppslagsbok om domstolar
Våra domstolar fungerar som en uppslagsbok om 
de olika domstolarnas organisation och verksam-
het m.m. Boken beskriver alla våra domstolar: de 
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltnings-
domstolarna, de särskilda domstolarna hos dessa 
båda kategorier, specialdomstolarna och viktiga 
nämnder med domstolsliknande uppgifter samt 
även EU-domstolen och Europadomstolen. In-
nehåller och informerar om adresser, organisation, 
uppgifter, behörighet, domförhet, mål och beslut, 
överklagande, prövningstillstånd samt mycket annat.
 Stefan Melin  är jurist och författare till 
faktaböcker inom olika rättsområden och juridisk 
språkgranskare av rättsvetenskapliga verk m.m. 
Han har lång erfarenhet av arbete med juridiska 
texter och har juridiska begrepp som specialitet.

Sveriges kunnigaste jurister har en sak gemensamt. Vi står bakom  
dem med förstklassig litteratur, programvara, utbildning och  
internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.

ANdrA BöckEr AV INTrESSE
n Att bestämma påföljd för brott,  

2 u   
Martin Borgeke

n Bevisprövning i tvistemål   
christian diesen, Magne Strandberg

ansvaret

När det gäller ansvarsfrågan säger Janne 
Flyghed att det egentligen inte ska vara 
några problem att hitta en ansvarig. 

– Det är högst upprörande att man 
inte gjort det. I förlängningen handlar 
det här ju om polisens legitimitet. Kan 
man inte få fram någon ansvarig här 
då får man väl organisera om. Det är 
en hård kritik av polisens organisation 
om man inte kan hitta någon ansvarig. 
Då måste de göra något åt detta, säger 
han.

Om systemet inte klarar av att i efter-
hand tydliggöra ansvarsförhållandena 
riskerar det att bli en frizon för polisen 
att agera inom.

– Det blir en så kallad ”deniabilityhis-
toria”, förnekelsehistoria. ”Nä, det var 
inte jag, det var dom andra”, säger alla 
inblandade. Det blir bara en soppa. Vem 
kommer i kläm? Jo, den här personen 

som man uppenbarligen menar har farit 
illa på ett orättfärdigt sätt.

Janne Flyghed säger sig ha förståelse 
för att polisen var stressad. Det förelåg 
närmast ett så kallat ticking bomb-scena-
rio men det måste ändå finnas en möjlig-
het att i efterhand kunna utkräva ansvar.

– Eftersom polisen har lagens stöd att 
använda väldigt grovt våld, till och med 
dödligt våld i extrema situationer, så krävs 
det att man har koll på dem i synnerhet.

poLisens organisation

Janne Flyghed tror att om det hade varit 
den nationella insatsstyrkan som hade 
fått uppdraget att göra tillslaget i Göte-
borg så hade utgången kanhända blivit 
en annan.

– Det är jättesvårt att säga hur det de 
facto hade gått i det här fallet. Men den 
nationella insatsstyrkan har en annan 
rutin och träning för den här typen av åt-

gärder. Den nationella insatsstyrkan har 
en rätt så lång erfarenhet av förhand-
lingslösningar, att lösa ut saker med så 
lite strul som möjligt, säger han och till-
lägger att det har funnits en viss rivalitet 
mellan piketenheterna och den natio-
nella insatsstyrkan.

Flyghed ifrågasätter även varför det 
ska finnas piketenheter i Malmö och Gö-
teborg men i synnerhet i Stockholm. 

– Det är märkligt att man ska ha en pa-
rallellstruktur där, och de blir dessutom 
mer och mer lika. Piketenheterna vill 
också ha just de vapen och utrustning 
som nationella insatsstyrkan har. Det 
räcker med en nationell insatsstyrka. 
Man skulle kunna lägga ner de andra, sä-
ger han och fortsätter:

– Problemet är att det inte finns någon 
politiker som kan sätta ner foten och 
säga att det här behövs inte eftersom vi 
har nationella insatsstyrkan. n
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Sverige får återigen kritik från FN:s    barnrättskommitté
– för bristande åtgärder    mot sexuell exploatering av barn 

den koMMersieLLa sexueLLa expLoateringen av barn 
har ökat dramatiskt och inte minst tagit nya rent industriella 
former det senaste decenniet. Uppskattningsvis rekryteras 
årligen en miljon barn (Källa: UN Study on Violence against 
Children, 2006) till denna handel, som när det rör sig om 
både vuxna och barn av FN betraktas som den tredje mest 
lönsamma och snabbast växande kriminella verksamheten i 
världen. Barnsexhandel, som på den första världskongres-
sen mot kommersiell sexuell exploatering av barn som ägde 
rum i Stockholm 1996, kom att definieras som: handel med 
barn i sexuella syften (trafficking), kommersiellt sexuellt ut-
nyttjande av barn i samband med resande (barnsexturism) 
och dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpor-
nografi), är global och barns kroppar köps och säljs världen 
över. Sverige är inte undantaget. Handeln bedrivs som vilken 
annan illegal verksamhet som helst, med ett enda syfte, att 
maximera vinsten. Drivkraften i denna illegala verksamhet 
är efterfrågan – ”kunden”, förövaren, som är beredd att be-
tala för sexuella övergrepp på barn. 

”… Jag vill gärna ha ett nytt videoband, men det måste vara 
lite tuffare saker denna gång. Jag vill se något fullbordat om 
du förstår vad jag menar. Och om du har fortsättningen på 
inslaget med nålarna, vill jag gärna se det …” 

Källa: Huddingehärvan

under vÅren skaLL riksdagen ta ställning till en ny revi-
derad sexualbrottslagstiftning.

Sexualbrottsreformen 2005 syftade till att ge barn ett för-
stärkt skydd mot sexuella övergrepp och kommersiell sexu-
ell exploatering. Reformen har bland annat medfört att sexu-
albrott mot barn numera tillmäts generellt högre straffvärde 
än tidigare. ECPAT kan dock konstatera att barn i Sverige 
i dag inte åtnjuter ett tillräckligt skydd mot sexuella över-
grepp och kommersiell sexuell exploatering. I praktiken 

fungerar det reella absoluta skyddet mot sexuella övergrepp 
för barn upp till 13 år, trots att sexualbrottsreformen satte 
gränsen vid 15 års ålder. För barn nära 15 års ålder, då den 
sexuella självbestämmanderätten infaller, tenderar skyddet 
att luckras upp. Detta på grund av antingen undantagsregeln 
(BrB 6:14) eller att förövaren inte anses ha haft skälig anled-
ning att anta att det rörde sig om ett barn under 15 år (BrB 
6:13). Den kommersiella aspekten av sexualbrottet mot barn 
urholkar också i praktiken det juridiska skyddet. När det rör 
sig om ett ersättningsmoment vid sexuella övergrepp på 
barn tycks attityden ibland vara att det rör sig om ett slags 
”frivillig prostitution”. Sexköparen som våldtar ”varan” upp-
repade gånger döms vanligtvis enbart för sexköpet och inte 
för de sexuella övergrepp som förövaren har utsatt barnet 
för. När det rör sig om utländska minderåriga offer för män-
niskohandel blir det kanske än mer cyniskt tydligt att sexkö-
parna, själva incitamentet för handelns existens, på sin höjd 
lagförs för själva sexköpet men inte för övergreppet eller 
människohandeln. 

sverige kritiserades så sent som i höstas av FN:s barn-
rättskommitté för bristande implementering av tilläggspro-
tokollet till barnkonventionen, om handel med barn, barn-
pornografi och barnprostitution. Sverige har genom att 
ratificera barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll utlo-
vat att skydda alla barn upp till och med 17 års ålder mot sex-
uella övergrepp och kommersiell sexuell exploatering.

fn:s barnrättskoMMitté består av 18 barnrättsexperter 
från hela världen som samlas tre gånger per år för att gran-
ska hur länderna som har ratificerat barnkonventionen med 
dess tilläggsprotokoll i praktiken lever upp till dess krav. Sta-
terna ombeds att vart femte år skicka in en rapport med en 
redogörelse för implementeringen. Rapporten följs sedan 
upp av en hearing med den aktuella statens representanter 

GästkRöNiköR
ECPAt svERiGE
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under en heldag i Genève. Kommitténs bedömning konklu-
deras i en skriftlig slutrapport. Barnrättsorganisationer ges 
även en möjlighet att lämna in en skriftlig rapport för att 
kommentera den aktuella statens rapport, men också en 
möjlighet att diskutera situationen med kommittén.

barnrättskoMMittén anser att straffsatserna i sexual-
brottslagen och barnpornografilagen i Sverige inte motsva-
rar brottens allvarliga karaktär. Vidare anser man att det är 
beklagligt att det i Sverige talas om mindre allvarligt sexual-
brott mot barn, när det kommer till köp av sexuell handling 
av barn. Kommittén konstaterar också att skyddet för barn 
över 15 år är bristfälligt och att undantaget från kravet på 
dubbelstraffbarhet för att döma svenskar i Sverige för sexu-
albrott mot barn begångna utomlands, bör omfatta alla sex-
ualbrott mot barn inklusive barnpornografibrottet. Vidare 
anser kommittén att det bör införas regelbundna utbild-
ningsinsatser om barnsexhandel för alla dem som arbetar 
med barn eller för att tillvarata barns rättigheter. Personer 
som döms för sexualbrott, barnpornografibrott eller män-
niskohandel bör också föreskrivas behandling. På det mer 
övergripande planet anser kommittén att Sverige måste ska-
pa en långsiktig strategi för att förebygga barnsexhandel och 
att samverkan mellan olika myndighetsutövare måste stär-
kas på såväl nationell, regional som kommunal nivå. 

sverige har genoM att ratificera barnkonventionen och 
dess tilläggsprotokoll om handel med barn, barnpornografi 
och barnprostitution åtagit sig långtgående skyldigheter att 
skydda barn mot sexuella övergrepp och kommersiell sexu-
ell exploatering. Genom en kommande ratificering av Euro-
parådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploa-
tering och sexuella övergrepp, och det nya EU-direktivet om 
sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn 
och barnpornografi, ställs ytterligare krav på Sverige i detta 

Barnrättskommittén anser att straffsatserna i sexu
albrottslagen och barnpornografilagen i Sverige inte 
motsvarar brottens allvarliga karaktär. Vidare anser 
man att det är beklagligt att det i Sverige talas 
om mindre allvarligt sexualbrott mot barn, 
när det kommer till köp av sexuell handling av barn. 

ECPAT Sverige

lars arrhenius (ordförande)

Joanna lundquist (jurist)

avseende. I dagsläget brister skyddet mot kommersiell sexu-
ell exploatering av barn. Arbetet med att förebygga barnsex-
handel måste utvecklas inte bara genom lagstiftningsåtgär-
der utan också genom fler förebyggande åtgärder. Att öka 
kunskapen hos alla berörda professionella är ett viktigt steg i 
rätt riktning.

barn, sMÅ soM stora, kan aldrig samtycka till kommersiell 
sexuell exploatering, oavsett samtyckesåldern. Barn kan ald-
rig vara prostituerade. Detta gäller alla barn i världen.

Sverige får återigen kritik från FN:s    barnrättskommitté
– för bristande åtgärder    mot sexuell exploatering av barn 
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Pro bono-arbete, ideellt, samhällsnyttigt arbete, har en stark 
ställning ibland advokater i många länder, inte minst USA. 

I Sverige finns en annan tradition. 
Med ett nytt samhällsklimat har frivilligarbetet åter väckts 
till liv. Samtidigt ökar intresset i advokatkåren, inte minst 

bland de unga, för att göra en insats för människor med behov 
av stöd, för miljön eller för demokrati och mångfald. 

Många advokatbyråer har under de senaste åren dragit igång 
samarbete med olika ideella organisationer, eller startat egna pro 
bono-projekt. Erfarenheterna är positiva och många talar om att 
advokatrollen stärks och fördjupas av samhällsengagemanget.  

text ulrika brandberg och tom knutson foto istockphoto

godas
tjänst

Fokus Pro bono på svenska

Advokater i det
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USA, som framstår som pro bono-arbetets hemland, är det 
närmast en självklarhet för advokater att arbeta ideellt för 
olika sociala ändamål (se artikel på sidan 30). Enligt statistik 
från det amerikanska advokatsamfundet, ABA, deltog över 
80 procent av advokaterna i någon form av pro bono-verk-

samhet under ett år. 
Här i Sverige är pro bono-tänkandet nyare. Ingen vet 

heller egentligen hur vanligt det är att advokater engagerar 
sig i olika samhällsnyttiga verksamheter, eller hur många 

timmar som läggs ner på pro bono. Men intrycket bland de 
bedömare som tidskriften Advokaten talat med är ändå en-
tydigt: pro bono blir en allt viktigare del av advokaternas liv 
och advokatbyråernas identitet. 

– Jag tror att man är mer positivt inställd i dag till pro bono. 
Det har nog alltid funnits men de senaste åren har det blivit 
mer prat om att man verkligen borde göra det på advokatby-
råerna, säger exempelvis Odd Swarting, advokat och del-
ägare på Setterwalls i Stockholm. 

bidrar Med juridik och organisation

Odd Swarting lägger själv ner mycket tid på pro bono-arbete. 
Det mest krävande uppdraget just nu är det som ordförande 
i barnrättsorganisationen Unicef Sverige.

– Det är en självklar del i advokatarbetet att vara engagerad 
i det som handlar om att hjälpa dem som är svaga och utsatta, 
säger han.

Som affärsadvokat är Odd Swarting inte specialiserad på 
barnrättsfrågor. Men han anser ändå att han kan göra mycket 
nytta i en stor organisation som Unicef.

– Jag kan bidra med engagemang och ett allmänt socialt 
kunnande. Advokater kan även bidra med juridiken och med 
strukturen i en organisation eller styrelse, säger han, och till-
lägger att han som affärsadvokat också kan hjälpa organisa-
tionen att förstå näringslivet och potentiella bidragsgivare.

I utbyte mot sin tid och sitt arbete får han känna tillfreds-
ställelsen av att vara med och förändra och göra skillnad för 
människor, förklarar Swarting.

Michael Karlsson är ansvarig för Mannheimer Swartlings 

pro bono- och CSR-verksamhet, med namnet Mannheimer 
Swartling i samhället. Han lägger ner ungefär 25 procent av 
sin arbetstid på pro bono-verksamheten och är själv ordfö-
rande i organisationen SOS Barnbyar.

– I samband med att jag började engagera mig ideellt, tog 
jag initiativet att starta Mannheimer Swartling i samhället på 
byrån, säger Karlsson.

I dag arbetar Mannheimer Swartling med en rad pro bono-
projekt, bland annat juridisk rådgivning till flera ideella orga-
nisationer. Mannheimer Swartling satsade under 2011 unge-

advokatjouren
Advokatjouren är en kostnadsfri 
mottagning där advokater hjälper 
människor med en första genom-
gång av sitt problem. Alla advoka-
ter som deltar i verksamheten stäl-
ler upp på sin fritid och får ingen 
ersättning. Advokatjouren har ing-
en telefonrådgivning, utan erbjuder 
personliga konsultationer. Advo-
katjouren finns på drygt 30 orter 
runt om i landet.

tsunaMiprojektet
Efter tsunamikatastrofen i Asien 
under julhelgen 2004 uppmanade 
Advokatsamfundet landets advo-
kater att bistå med gratis juridisk 
hjälp till tsunamins offer. Gensvaret 
blev stort. Totalt satsade 275 advo-
katbyråer och 28 enskilda advoka-
ter 24 400 timmar på att, utan er-
sättning, hjälpa överlevande och 
efterlevande med juridiska frågor 
med koppling till katastrofen.
 

unicefs advokatprojekt
Unicef planerar att starta ett arbete 
som är särskilt inriktat på advokat-
byråer. Det är tänkt att handla om 
juridiska frågor, att till exempel 
stärka rättsväsendet i ett land, stär-
ka barnets legala rättigheter i ett 
land. Advokater som är intresse-
rade att medverka kan kontakta 
Odd Swarting.

MÅngfaLdsprojektet
Tanken med Vinges mångfaldspro-
jekt är att öka intresset för att stu-
dera juridik bland personer med 
utländsk bakgrund. Projektet sker i 
samarbete mellan Vinge och gym-
nasieskolorna Ross Tensta och S:t 
Botvids i Stockholm, Angereds-
gymnasiet i Göteborg och Malmö 
Latinskola. Eleverna får kontakt 
med advokatbyrån som informerar 
om utbildningar och juristyrken, 
deltar i undervisningen och agerar 
handledare. Vinge ordnar studiebe-
sök och delar ut stipendier.

urvaL av nÅgra svenska pro bono-projekt

”Det är en 
självklar 

del i advo-
katarbetet 

att vara 
engagerad 

i det som 
handlar om 

att hjälpa 
dem som är 

svaga och 
utsatta.”
Odd Swarting
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fär 2 000 registrerade timmar på pro bono, men Michael 
Karlsson är övertygad om att det egentligen handlar om av-
sevärt mer tid. 

Pro bono-verksamheten är delvis internationell, med in-
riktning på mänskliga rättigheter. Bland annat har byrån spe-
lat en roll i en stor FN-studie om företagande och mänskliga 
rättigheter, under ledning av professor John Ruggie. 

deL av försvararroLLen

I USA är huvuddelen av pro bono-verksamheten riktad till 

enskilda individer. I Sverige tycks insatserna delvis ha tagit sig 
andra former, med stöd till etablerade organisationer som 
driver olika samhällsfrågor. 

Men all pro bono-verksamhet handlar inte om stora stu-
dier eller att samla in miljonbelopp. Den kan också i Sverige 
vara mer direkt och rikta in sig på särskilda fall. 

Advokat Thomas Olssons största pro bono-uppdrag bör-
jade 2001 när tre män med somaliskt ursprung kom in och 
visade ett brev från banken. Efter en del undersökningar 
hade Thomas Olsson, och senare också allmänheten, fått 
kännedom om det sanktionssystem som tagits i bruk efter 
terrordåden den 11 september 2001. 

– Det systemet var så främmande och innehöll inslag som 
uppenbarligen stod i strid med grundläggande och funda-
mentala fri- och rättigheter. Då var det ingen tvekan om att 
det fanns ett väldigt starkt allmänintresse av att driva de här 
frågorna vidare, förklarar Thomas Olsson. 

Arbetet bar frukt. Efter flera tusen timmars oavlönat arbe-
te av Olsson och hans kollega Leif Silbersky, och processer i 
både USA och EG-domstolen, blev organisationen al-Bara-
kaat och de tre svenskarna till slut avförda från FN:s sank-
tionslista och fick sina tillgångar frisläppta. 

Thomas Olsson har därefter också tagit sig an flera upp-
märksammade resningsärenden.

– Det är pro bono-ärenden i så måtto att det inte finns nå-
gon som helst garanti för att man får någon ersättning för det 
arbete man lägger ner, säger Thomas Olsson.

Resningsärendena kräver mycket arbete, precis som So-
maliasvenskarna, poängterar Olsson. Ändå är det för honom 
naturligt att åta sig vissa ärenden. 

– Det finns ett antal grundläggande fri- och rättigheter, som 
på något sätt utgör kärnan i den verksamhet jag bedriver som 
försvarsadvokat. I situationer där jag misstänker eller anar 
att de kärnvärdena har hotats eller åsidosatts, så ser jag det 
lite som en plikt att träda in och försvara dem. Även i situatio-
ner där jag inte kan vara säker på att tjäna pengar på det. Jag 
ser det som en väsentlig del av försvararrollen, att stå för de 
här grundläggande rättigheterna. »

Alexandra Lyckman 
ägnar några timmar 
varannan månad åt 
att hjälpa enskilda 
vid Advokatjouren i 
Vaxholm. 

Listan utgör bara ett axplock av 
projekt, och är naturligtvis inte full-
ständig. Läs mer om de olika advo-
katbyråernas pro bono-verksamhet 
på deras respektive webbplatser. 

värLdsnaturfonden
Vinge erbjuder gratis juridisk råd-
givning till flera organisationer, där-
ibland Världsnaturfonden. 

Mitt Liv
Vinge stöder organisationen Mitt 
liv, som arbetar för ökad mångfald 
och integration på den svenska ar-
betsmarknaden. Mitt liv strävar ef-
ter att genom mentorskap, utbild-
ning och vidgade kontaktnät öppna 
dörrar för kvinnor med invandrar-
bakgrund.

förenta nationerna
Mannheimer Swartling arbetar till-
sammans med fjorton andra affärs-
juridiska advokatbyråer i världen 
med ett FN-projekt för mänskliga 
rättigheter under ledning av pro-
fessor John Ruggie, FN:s general-
sekreterares särskilda representant 
för mänskliga rättigheter och före-
tag. Syftet är att identifiera på vil-
ket sätt nationell bolagsrätt främjar 
företagskulturer som värnar om 
mänskliga rättigheter. 

deveLoping a huMan 
rights tooL box
Mannheimer Swartling arrangerar 
sedan 2007 tillsammans med Raoul 
Wallenberg-institutet en årlig 
vecko lång kurs, ”Developing a 
Human Rights Tool Box”. Varje år 
inbjuds cirka 15 advokater från ut-
vecklingsländer till kursen. Syftet 
är att bidra med redskap till de in-
bjudnas eget MR-arbete.

centruM för rättvisa 
Mannheimer Swartling stöder Cen-
trum för rättvisa genom att byråns 
jurister och advokater arbetar med 
konkreta ärenden som Centrum för 
rättvisa driver. Byrån bistår med 
råd, rättsutredningar och annat 
som CFR kanske inte har resurser 
till själva. 

Odd Swarting är ordförande i FN:s barnrättsorganisation 
Unicefs svenska nationalkommitté, som i Sverige samlar 
in ungefär en halv miljard under ett år, bedriver opinions-
arbete och har ett fyrtiotal anställda. 
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Pro bono är egent-
ligen en förkort-
ning av det latinska 
uttrycket pro bono 
publico, som över-
satt betyder för det 
allmännas bästa. 
Uttrycket började 
användas bland 
just advokater, som 
arbetade ideellt för 
olika behjärtans-
värda ändamål, 
men i dag talar 
även andra konsul-
ter, som manage-
mentkonsulter och 
reklambyråer, om 
pro bono. 

Ofta räknar 
konsultföretagen 
de anställdas pro 
bono-arbete som 
en del av sin CSR-
verksamhet. CSR 
uttyds corporate 
social responsibi-
lity, ungefär företa-
gets sociala ansvar. 
Det speciella med 
just pro bono-
arbetet är dock att 
medarbetarna utan 
vinstsyfte ger av 
sin tid och kunskap 
för att hjälpa per-
soner eller organi-
sationer.

fakta 
pro bono

Fokus Pro bono på svenska

det ska finnas utryMMe att hjäLpa

Ytterligare en form av pro bono-arbete utförs av advokater 
över hela landet vid Advokatjouren, där advokat Alexandra 
Lyckman är engagerad. 

Advokatjouren ger gratis juridisk rådgivning i ungefär 15 
minuter till enskilda. På en kvart hinner man förstås inte lösa 
några svåra juridiska knutar. Men Alexandra Lyckman kän-
ner ändå att hon gör nytta. 

– Jag kan ge förslag på hur man ska gå vidare med en juri-
disk fråga och göra människor medvetna om problematiken 
som finns i juridiken, och därigenom hjälpa dem att undvika 
rättstvister, säger hon.

Förutom engagemanget i Advokatjouren tar Alexandra 
Lyckman och hennes kolleger vid Insulander Lindh Advokat-
byrå emellanåt också pro bono-klienter som annars inte har 
ekonomiska förutsättningar att få sin rätt prövad. Arvodet 
kan då sättas ned helt eller delvis. Enligt Lyckman har byrån 
dessutom goda förhoppningar att under våren inleda ett 
samarbete delvis pro bono med en ideell organisation.

– Vi tycker att det ska finnas utrymme för det, säger Lyck-
man.

Olof Jisland, advokat och managing partner vid Vinge i Gö-
teborg är engagerad i flera olika pro bono-projekt. Det som 
ligger honom allra varmast om hjärtat är byråns eget mång-
faldsprojekt, som fyller tio år i år. Projektet vänder sig till elev-
er vid några invandrartäta gymnasieskolor i Stockholm, Gö-
teborg och Malmö. Projektet drogs igång därför att det för tio 
år sedan fanns väldigt få jurister med utländsk bakgrund 
bland domare, åklagare, kronofogdar och advokater. Efter 
tio år ska projektet nu utvärderas. Olof Jisland är övertygad 
om att hans och kollegernas arbete gjort nytta.

– Vi har gjort skillnad, även om det är svårt att veta exakt 
hur mycket vårt projekt bidragit till att antalet jurister med 
utländsk bakgrund ökat. Men i de konkreta fallen, de elever 
som fått vårt stipendium och som börjat läsa juridik och som 
nu finns på olika juristarbetsplatser, bland annat på Vinge, 
vet vi att vi har åstadkommit resultat. Det är vi stolta över, sä-
ger han.

svÅrt att begränsa

Engagemanget kan alltså ta sig många olika former, och rikta 
sig till olika grupper. Fattiga och utsatta barn i världen, mino-
ritetsgrupper som har svårt att ta sig fram eller enskilda som 
har svårt att driva sin sak eller bara behöver råd. Andra pro-
jekt riktar in sig på miljöproblem eller mänskliga rättigheter 
på ett mer allmänt plan. 

Gemensamt för dem alla är dock att advokaterna bidrar 
med sin kunskap och tid med syftet att ”göra skillnad” i sam-
hället som en advokat säger. Det skiljer pro bono från annan 
hjälpverksamhet, som att samla in pengar till behjärtansvär-
da syften. 

Exakt vilka projekt en byrå satsar på tycks delvis bero på 
advokaternas profil och kunskaper. Men vad man satsar på 

beror också i hög grad på vad enskilda medarbetare brinner 
för.

– Det finns  en tydlig röd tråd, nämligen juridiken. Vi försö-
ker göra goda och samhällsnyttiga insatser. Om vi tycker att 
det är ett bra projekt, på det sättet att det inte bara har ett bra 
syfte, utan också en vettig och bra organisation, det känns se-
riöst, vi gillar de människor man ska ha att göra med, att vi 
har tid och att vi kan bidra med vår kompetens, då säger vi 
oftast okej till det, berättar Olof Jisland om Vinges pro bono-
satsningar.

Michael Karlsson har samma erfarenhet. Och att hitta pro-
jekt tycks inte vara någon svårighet. Snarare tvärt om.

– Det finns så många intressanta pro bono-uppdrag.  
Svårigheten är att begränsa antalet projekt vi driver, säger 
Karlsson.

ger stoLthet

Just stolthet och en positiv känsla av att bidra till samhället 
och människors rättigheter är något som alla intervjuade 
nämner i samband med pro bono-arbete. Många tycks upp-
leva att pro bono-arbetet stärker dem i advokatrollen, genom 
att advokater är med och tar sitt ansvar för samhället. 

Michael Karlssons engagemang tog fart under 1998, då han 
var med och startade Advokater utan gränser. Han har också 
arbetat i styrelsen för Amnesty Business Group. Nu är han 
ordförande för SOS Barnbyar i Sverige och arbetar även i den 
internationella styrelsen för SOS Childrens Villages.

”Det finns ett antal grundläggande fri- och rättigheter, som på något sätt 
utgör kärnan i den verksamhet jag bedriver som försvarsadvokat. I situationer 

där jag misstänker eller anar att de kärnvärdena har hotats eller åsidosatts, 
så ser jag det lite som en plikt att träda in och försvara dem.” Thomas Olsson
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– Man får en väldigt fast förankring i sin försvararroll när 
man handlägger de här ärendena och man verkligen står upp 
för de grundläggande principerna, säger Thomas Olsson.

Pro bono-verksamheten tycks också, åtminstone för af-
färsadvokaterna, innebära ett välkommet avbrott i vardags-
sysslorna. 

– I en verksamhet som vår, med bara affärsjuridik, så blir 
det ibland väldigt mycket fokus på affärer och pengar. Då kan 
det kännas ganska skönt att tänka att vi inte bara gör sådana 
saker, utan också saker som är samhällsnyttiga på andra sätt. 
De flesta jurister är ju samhällsintresserade och samhällsen-
gagerade, förklarar Olof Jisland.

Förutom att skapa välbefinnande hos de inblandade kan 
pro bono-arbetet också ha andra positiva effekter för advo-
katbyråerna. 

– I exempelvis FN-projektet upplever de flesta att det är 
oerhört givande att tvingas ifrågasätta fundamenten i det ju-
ridiska system de är upplärda i. Man ”gör inte bara en god 
gärning” utan man utvecklas mycket också, säger Michael 
Karlsson.

Odd Swarting pekar på andra plus.
– Det är en självklar roll för en advokatbyrå att ta ett socialt 

ansvar. Dessutom är jag säker på att det är positivt för före-
tagsklimatet. Alla personalkategorier tycker att det känns bra 
och rätt. Därmed kan det också kanske bli lättare att rekry-
tera, säger han. 

Även forskare som analyserat effekterna av pro bono har 
varit inne på samma linje. Och en studie från skoföretaget 
Timberland tycks bekräfta tesen att pro bono- och volontär-
arbete är en värdefull del av personalpolitiken. På Timber-

land får de anställda ägna sig åt obetalt arbete 40 timmar om 
året med bibehållen lön, vilket bidragit till att företaget har en 
betydligt lägre personalomsättning än liknande företag. I 
studien svarade 70 procent av de anställda att volontärpro-
grammet spelade stor roll för deras beslut att arbeta kvar. I 
förlängningen konstaterar Timberland att volontärprogram-
met därmed är lönsamt, eftersom det kostar mindre än vad 
det gör att ersätta förlorad personal.

Att det känns bra för de anställda och delägarna att göra 
gott är alltså en viktig orsak att satsa på pro bono-projekt. Sär-
skilt stort tycks intresset för pro bono-arbete vara bland de 
unga juristerna och advokaterna. 

– Jag tror att det är en trend just nu, att unga vill vara med 
och på ett annat sätt bidra till en bättre värld. Det kan handla 
om pro bono eller något annat som miljöfrågor. Tidigare har 
det kanske handlat mer om att vara med i det politiska, med-
an det numer handlar om mer konkreta sakfrågor, säger Odd 
Swarting. 

Michael Karlsson ser samma tendens. 
– Den nya generationen jurister efterfrågar möjligheten att 

arbeta med frågor som handlar om annat än att göra affärer. 
Att helt enkelt få utvecklas som människa och känna att man 
bidrar till samhället på ett eller annat sätt. Det var ju så det 
började för mig själv också – med tanken – ”det måste finnas 
mer än att bara göra affärer”. I takt med att intresset ökar så 
ökar även klienters efterfrågan på sådan typ av aktivitet, sä-
ger han. 

saMhäLLsförändring bidrar

Svenska advokater har förmodligen alltid varit engagerade i 

Thomas Olsson lade 
ner tusentals timmar 
på att försöka få 
frysningen av al-
Barakaats tillgångar 
hävd. Efter flera år 
bar arbetet frukt.
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Fokus Pro bono på svenska

I USA arbetade drygt 80 procent av advokaterna pro bono under ett år. 
Advokaterna är därmed betydligt mer aktiva frivilligarbetare än genom
snittsamerikanen.

Pro bono ökade under krisen
pro bono i usa

ro bono-arbete är grundläggande för advokatkårens 
kultur och det har setts som en moralisk skyldighet 
för advokater – både formellt och informellt – sedan 

yrket kom till. Det finns också starka bevis för att pro bono-
verksamheten har vuxit under de senaste 25 åren”.

Det skriver American Bar Association, ABA, i en rapport 
om pro bono-arbete som publicerades 2009. 

Enligt rapporten hade 73 procent av de tillfrågade advoka-
terna, bolagsjuristerna och domarna lämnat gratis juridisk 
hjälp till personer med begränsade resurser eller organisa-
tioner som arbetar för sådana under året som gått, alltså tolv 
månader under 2007 och 2008. Bland advokaterna var siff-
ran hela 81 procent. I hela den amerikanska befolkningen 

uppger 26 procent att de utfört någon form av samhällsnyt-
tigt frivilligarbete av denna typ. 

Genomsnittsadvokaten hade bidragit med 41 timmars pro 
bono-arbete. Huvuddelen av hjälpen hade getts helt gratis 
snarare än mot nedsatt taxa, och vanligast var att pro bono-
arbetet riktats till en enskild person (2/3) snarare än en orga-
nisation (1/3).

ABA:s statistik visar att advokater på små byråer arbetade 
mer pro bono än de vid stora advokatfirmor. Pro bono-klien-
terna kom vanligen via rättshjälpen eller organisationer för 
mänskliga rättigheter som hänvisat till advokat, men det var 
också vanligt, särskilt bland små byråer, att de var bekanta, 
familjemedlemmar eller tidigare klienter. De vanligaste upp-

Genom Mångfalds-
projektet har elever 
från invandrartäta 
gymnasier fått stifta 
bekantskap med 
juristernas värld.
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Företags 
ekonomen: 
Missa inte 
affären i att 
göra gott  
– vänd!

”guantánaMo bay 
bar association”
Omkring 500 advokater 
arbetar pro bono, koordi-
nerade av organisationen 
Center för Constitutional 
Rights, för att ge fångarna 
på Guantánamobasen juri-
diskt biträde.

orkanen katrina
En rad advokatbyråer bistår 
offer för orkanen Katrina, 
som förstörde bland annat 
New Orleans år 2005.

MiLitary pro bono 
project
Juridisk hjälp till aktiva 
soldater, med bland annat 
konsumenträtt, familjerätt, 
hyresrätt och arbetsrätt. 

MedicaL-LegaL 
partnerships pro 
bono support project
Hjälper patienter till rätta i 
den snårskog av regelverk 
som styr sjukvård och so-
ciala förmåner.

nÅgra exeMpeL pÅ pro bono-projekt i usaPro bono ökade under krisen

gifterna som advokaterna hjälpte till med var rådgivning, 
granskning och framtagande av juridiska dokument och 
domstolsrepresentation. 

Precis som de svenska advokaterna uppgav de amerikan-
ska att de främsta drivkrafterna för pro bono-arbete var per-
sonlig glädje och välbefinnande och ansvarskänsla. De som 
inte ägnat sig åt något pro bono-arbete förklarade det främst 
med tidsbrist och en negativ inställning från arbetsgivaren. 

Pro bono-verksamhet har en lång tradition i USA. Men det 
är en tradition som växer. Enligt ABA-rapporten fanns det 
1980 83 olika pro bono-program i landet för att ge fattiga per-
soner möjlighet till juridisk hjälp. 2008 var motsvarande siff-
ra närmare ett tusen sådana program. 

1996 grundades Pro bono challenge i USA. Organisationen 
utmanade de största advokatbyråerna, de med över 50 med-
arbetare, att satsa 3–5 procent av sina debiterbara timmar 
varje år på ideellt arbete. 

År 2010 hade 138 advokatbyråer med sammanlagt över 
50 000 advokater anslutit sig. Totalt satsade dessa byråer 
närmare 4,5 miljoner timmar på ett år, varav 1,5 miljoner tim-
mar användes för att företräda låginkomsttagare i domstol. 
Siffrorna innebar en liten minskning från rekordåren 2008 
och 2009. Mycket talar dock för att de stora pro bono-sats-
ningarna dessa år berodde på att man lät advokater som blivit 
sysslolösa på grund av krisen arbeta pro bono i stället. n

samhällsfrågor. Det är inte heller något nytt att de arbetar gra-
tis för ändamål som de själva finner viktiga och samhällsnyt-
tiga. 

– Jag tror att alla försvarsadvokater av och till ställer upp för 
klienter och gamla klienter med saker man inte får ersättning 
för. Det är nog en naturlig del för de flesta, säger Thomas Ols-
son. 

Men det som verkar ha smugit sig in under de senaste åren 
är ett mer genomtänkt och strukturerat samhällsengage-
mang, på åtminstone de största advokatbyråerna. Många av 
dem berättar också på sina webbplatser om sitt samhällsen-
gagemang. 

Men ännu tycks inte pro bono-arbetet direkt användas i 
marknadsföringen, trots att flera av de intervjuade advoka-
terna uppger att det blivit vanligare att klienter och potenti-
ella klienter frågar om byråns sociala ansvarstagande. Odd 
Swarting förklarar utvecklingen med en förändring i samhäl-
let som helhet. 

– Jag upplever att det skett en ganska stor värderingsut-
veckling bara under de senaste kanske tre åren, i näringslivet 
och hela samhället. Frågor som värderingar, vilka man är och 
vad man står för intresserar klienterna mer, säger Swarting.

Samtidigt har också frivilliginsatser uppvärderats och åter-
fått en status som delvis förlorades under perioden med en 
stark välfärdsstat, anser Odd Swarting. 

– Det var mer tabubelagt tidigare, då många ansåg att sam-
hället skulle sköta allting. Nu måste även det privata vara med 
och hjälpa till, och det av många skäl: Det skapar större enga-
gemang, och det skapar mer resurser, konstaterar Swarting. 

Samtidigt understryker han att pro bono inte ska ses som 
ett alternativ till samhällets ansvar. 

– Det handlar om ett komplement till vad staten och skat-
tebetalarna gör. Om trenden håller i sig måste medborgarna 
ta ett större ansvar, eftersom staten inte har råd. Genom att 
fler människor blir engagerade så ökar förståelsen för hur 
stora behoven är och då ökar insikten om hur värdefullt det 
är att betala skatt, påpekar Odd Swarting.

Trenden av ökat samhällsansvar och pro bono-tänkande 
får också konsekvenser för hela advokatbyråns agerande, an-
ser Odd Swarting. 

– Det roligaste av allt är det att hela arbetet med CSR har 
kommit igång. Det är ju ett ännu större grepp, det handlar ju 
om att hjälpa andra svaga människor i andra länder men 
även om miljö och jämställdhetsfrågor, säger han. n

Olof Jisland var med 
och startade Vinges 
mångfaldsprojekt, 
som ytterst syftar till 
att öka mångfalden i 
rättsväsendet.

”Vi har gjort skillnad, även om det är svårt att veta exakt hur mycket vårt projekt 
bidragit till att antalet jurister med utländsk bakgrund ökat.” Olof Jisland
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Fokus Pro bono på svenska

 Ekonomie doktor Niklas Zandén arbetar som lärare 
och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg, och 
möter i sitt arbete både juridik- och ekonomistude-

rande. Han är inte förvånad över det stora intresset för pro 
bono-arbete som unga jurister och advokater ger uttryck 
för.

– Vi ser ett oerhört ökat intresse hos studenterna på hela 
Handelshögskolan kring frågor om hållbar utveckling, det 
man kan kalla förändra världen-frågorna, säger han. 

Zandéns förklaring till engagemanget är dubbel. Dels lever 
vi i en värld med stora problem, inte minst på grund av kli-
matförändringarna, problem som de unga är mycket väl 
medvetna om. Dels har vi också i Sverige uppnått en mycket 
hög levnadsstandard, vilket kan föda en längtan hos många 
människor efter något mer i livet än att bara tjäna pengar.

Men varför vill de unga och välutbildade arbeta just pro 

bono med juridik, i stället för att exempelvis gå med i ett po-
litiskt parti för att förändra världen? Niklas Zandén ser en för-
klaring i statsmakternas och världssamfundets misslyckande 
med att lösa världsproblemen. I stället sätter allt fler sin tilltro 
till företagen.

– Vi lever i en tid av fritt kapital där man tror på entrepre-
nörskap som en väldigt stark kraft, då blir det naturligt att vi 
tänker att företagen också ska bidra till att rädda världen, 
konstaterar Zandén.

kan Löna sig

Medarbetarnas längtan efter att få arbeta för samhällets bäs-
ta kan naturligtvis vara en drivkraft för advokatbyråer att sat-
sa på pro bono-arbete. Men det är långt ifrån det enda skälet, 
menar Niklas Zandén. Pro bono-verksamhet kan också moti-
veras utifrån strikt ekonomiskt tänkande.

Det finns många bra skäl för advokatbyråer att satsa på pro bonoarbete, 
anser företagsekonomen Niklas Zandén. Ett är att det faktiskt i förlängning
en kan visa sig lönsamt att göra gott.

Pro bono för att 
främja innovationer

företagsekonoMen oM pro bono

Niklas Zandén.
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Fokus Pro bono på svenska

– Ett motiv vi ser allmänt i forskningen för företag att enga-
gera sig i miljö eller liknande är ju att de vill bidra och göra 
gott, för att det känns bra. Sedan kan det också vara kopplat 
till att man motiverar medarbetare på det sättet, så att det blir 
mer användbart rent lönsamhetsmässigt. Man motiverar 
medarbetare, man attraherar medarbetare och har en för-
måga att hålla kvar medarbetare, förklarar han, och fortsät-
ter:

– Jag tror också att det kan handla om att 
man bygger upp en annan form av kompe-
tens. Man lär sig mycket på det här, som 
kan vara användbart i andra samman-
hang, säger Niklas Zandén, som pekar på 
att hållbarhetsfrågor, sociala frågor och 
miljöfrågor kan komma att omdefiniera af-
färslandskapet framöver.

Att då, via pro bono-projekt, bygga upp 
kompetens och skaffa sig nätverk på områ-
det kan bli oerhört värdefullt i framtiden. 
Pro bono kan också bidra till ett mer allmänt varumärkesbyg-
gande, liksom till nätverk och kontakter med makthavare el-
ler framtida potentiella uppdragsgivare, betonar Zandén.

Niklas Zandéns viktigaste budskap till advokater och advo-
katbyråer är just att inte missa affären i pro bono.

– Fundera över hur man kan använda pro bono för att främ-
ja innovationer, ta fram nya tjänster, hitta nya marknader för 
framtida tjänster och så vidare. Då blir det en del av någon 
slags forsknings- och utvecklingsbudget också, säger han.

Zandén ser inga moraliska problem i att tänka affärer sam-
tidigt som man vill göra gott. Tvärt om.

– Då blir det ju lättare att utföra mer pro 
bono-arbete. Det är samma sak som med 
hållbarhet eller allmänna CSR-aktiviteter: 
det är inte fel om de är lönsamma, för då 
kan man göra mycket mer av dem än om de 
är olönsamma, säger han.

probLeM Med affärsModeLLen?

Visst kan enskilda pro bono-projekt hante-
ras illa och ställa till med problem för både 
givare och mottagare, medger Zandén. 

Men principiellt ser han inga direkta problem i att advokater 
ger av sin egen tid till dem som behöver deras stöd. 

– Jag ser det inte som att man går in och tar över funktioner 
som normalt skulle ligga på samhället. Det är annars den van-
liga kritiken. Men jag har svårt att se att det är ett problem just 
i advokaters pro bono, säger han.

Men även om pro bono kan vara en klok investering för ad-
vokatbyrån pekar Niklas Zandén på att det finns skäl att fun-
dera över vad intresset för pro bono egentligen säger om ad-
vokaternas vardag och arbete. 

– Man skulle ju vilja att den faktiska verksamheten, det man 
gör som affärsidé, skulle bidra till att förbättra världen, så att 
man inte behöver lägga på ett extra lager av pro bono för att 
folk ska tycka att det är meningsfullt. Så på något sätt handlar 
det också om den grundläggande affärsmodellen, som är 
problematisk, säger han. n

Historikern: 
Juridifiering 
och filantropi 
stärker svag 
pro bono
– vänd!

l  Ökar företagets (och hela kårens) synlighet och stärker 
dess varumärke.

l  Ger möjlighet att pröva nya arbetssätt, och kan på det 
viset öka kreativiteten i företaget.

l  Skapar gladare personal som svetsas samman av arbetet 
och stannar längre på arbetsplatsen.

l Gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare.

l Kan skapa avund hos betalande klienter.
l Kan vara företagsekonomiskt ofördelaktigt.

fördeLar Med pro bono 
enLigt forskningen

nackdeLar Med pro bono 
enLigt forskningen

”Fundera över 
hur man kan an-
vända pro bono 

för att främja 
innovationer.”

Niklas Zandén
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Det svenska juridiska systemet parat med en motvilja mot välgörenhet 
förklarar pro bonoverksamhetens traditionellt ganska svaga ställning i 
Sverige. Men samhällsförändringarna kan innebära en ny vår för 
advokaters frivilligarbete, anser historikern Lars Trägårdh. 

Juridifiering och filantropi 
stärker svag pro bono

historikern oM pro bono

 Historikern Lars Trägårdh har forskat i USA i många 
år, bland annat om det civila samhället och politi-
kens juridifiering. Han är väl bekant med den ame-

rikanska pro bono-traditionen, och menar att den starka be-
toningen av advokaters frivilliga insatser där delvis förklaras 
av det juridiska systemet.

– I USA är lagen ett instrument för individen på ett annat 
sätt än i Sverige, förklarar han. 

Möjligheten för enskilda att utkräva sina rättigheter i dom-
stol utnyttjas ofta av företrädare för olika minoriteter och in-
tressen. Det ger stora möjligheter för advokater att rycka in 
och bistå dem vars behov och rättigheter man känner särskilt 
för. Följaktligen finns också pro bono-projekt inom ett brett 
spektrum, påpekar Lars Trägårdh. För den som inte har till-
gång till en advokat som arbetar pro bono finns i stället möj-
ligheten att avtala om så kallad contingency fee, ett riskavtal 

där advokaten får ersättning som en andel av det skadestånd 
som kan tänkas utgå. 

Det amerikanska systemet för rättighetsutkrävande fun-
gerar i själva verket i stor utsträckning genom en blandning 
av pro bono och av contingency fee-ansatser, sammanfattar 
Lars Trägårdh.

– Det ena är en potentiellt vinstdrivande verksamhet för 
advokatbyråerna, den andra är mer en slags filantropisk im-
puls, som också speglar att advokaterna vill vara mer än bara 
vinstmaximerande. De har gått i law school för att de vill göra 
världen till en bättre plats. Då är det en slags ”feel good-expe-
rience” att arbeta med pro bono, säger Trägårdh. 

gLobaLiseringen pÅverkar

I Sverige ser rättssystemet helt annorlunda ut. Det får också 
följder för advokaternas engagemang. 

Lars Trägårdh är 
professor i historia vid 
institutionen för soci-
alvetenskap vid Ersta 
Sköndal högskola. 
Han har bott i USA 
och doktorerade vid 
UC Berkeley.

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

Adman 100 Språk AB
010-550 97 10

info@adman.se
www.adman.se
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Fokus Pro bono på svenska

Alveros, Amanda; 
Bargenudd, 
Märta: Pro Bono 
in the Business 
of Management 
Consulting, exa-
mensarbete vid 
Handelshögsko-
lan, Göteborg, 
vårterminen 2011.

Engagerade an-
ställda stannar 
längre, webb-
tidningen CSR i 
praktiken, 25 sep-
tember 2008.

Report on the 2010 
Pro Bono Insti-
tute Law Firm Pro 
Bono Challenge 
Statistics, Pro 
Bono Institute 
2011.

Supporting Justice 
II. A Report on the 
Pro Bono Work of 
America’s Lawy-
ers, ABA, 2009.
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– Jämfört med de anglosaxiska länderna har vi i Sverige en 
oerhört mycket svagare tradition vad gäller att se domstolar 
och processer som ett normalt sätt att driva och försöka lösa 
konflikter, säger Lars Trägårdh.

Det finns ännu inga hårda data över advokaters pro bono-
verksamhet i Sverige. Men det allmänna intrycket hos olika 
initierade bedömare är att den växer och blir allt viktigare. 
Lars Trägårdh pekar på två olika trender som kan förklara en 
sådan ökning. Den första är att juridiken får en allt starkare 
ställning också här.

– Vi ser en ökande juridifiering även i Eu-
ropa. Det beror bland annat på att den juri-
diska kulturen internationaliseras, och den 
amerikanska kulturen är väldigt stark i den 
utvecklingen. Det betyder att tendenser 
och traditioner därifrån sprider sig, säger 
Trägårdh.

Konkret märks juridifieringen av att insti-
tutioner som EU-domstolen och Europa-
domstolen får allt större inflytande, inte 
minst i frågor som rör mänskliga rättighe-
ter. 

Den andra trenden är att filantropi och välgörenhet som 
fenomen håller på att återupprättas i Sverige, menat Lars 
Trägårdh. 

– Välgörenhet har kopplats ihop med en gammal borgerlig, 
unken, patriarkal tradition, som välfärdsstaten med sin beto-
ning på sociala rättigheter skulle ändra på. Men det har för-
ändrats på senare år. Vi ser att ordet välgörenhet kan använ-
das igen, och det märks ett större intresse för filantropi, 
avdragsrätt för gåvor och sådant, säger han. 

pro bono pÅ svenska

Samhällsförändringarna skapar alltså, å ena sidan, ökade 
möjligheter för just advokater att tillämpa sina juridiska kun-
skaper, och å andra sidan en ökad legitimitet för enskilda och 
företag att bistå med gåvor i olika former.

Men hur kan man förklara just de unga advokaternas och 
juristernas omvittnade intresse för pro bono-arbete? 

– Jag tror att det är ett uttryck för en, i mitt perspektiv, rätt 
hälsosam vilja hos de unga juristerna att göra något annat än 
att bara vara tjänare för storföretag som på olika sätt använ-
der juridiken i sina mellanhavanden, säger Lars Trägårdh. 

Han konstaterar att pro bono kan erbjuda en möjlighet att 
kombinera materiell trygghet med socialt patos. 

– Det är ett sätt att få ett välbetalt arbete, karriär och mate-
riell framgång, men också utrymme för att arbeta med juri-

diken i fall där den är mer tydligt kopplad 
till sociala och politiska mål eller åtminsto-
ne hjälpa individer, säger Lars Trägårdh. 

Lars Trägårdh är inte lika bekant med 
svenska advokaters frivilligarbete som 
med de amerikanskas. Men han blir myck-
et intresserad när han får veta vad de inter-
vjuade advokaterna berättat. Det är på sätt 
och vis helt logiskt, menar han, att advokat-
byråerna väljer att stödja organisationer 
framför att driva enskilda fall. 

– Man arbetar inom den gamla svenska organisationskul-
turen. Det blir en ny variant av vår folkrörelsetradition, kon-
staterar han, och fortsätter: 

– Jag kan tänka mig att pro bono får sin egen form i Sverige. 
Det blir inte en spegelbild av USA eller Storbritannien, utan 
får sin egen karaktär. Samtidigt finns det globala trender, som 
intresset för mänskliga rättigheter.

Intresset manifesteras i USA exempelvis av advokaters ar-
bete för Guantánamofångarna. I Sverige motsvaras det kan-
ske av engagemang för flyktingfrågor eller romernas situa-
tion.

– Det är del av samma verklighet, där mänskliga rättigheter 
ofta står mot vad vi kan kalla medborgerliga rättigheter. Där 
tror jag att det finns likheter, samtidigt som det finns jättesto-
ra skillnader också mellan de nationella traditionerna, avslu-
tar Lars Trägårdh. n

”Jag kan tänka 
mig att pro bono 

får sin egen 
form i Sverige.”

Lars Trägårdh
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Debatt

 I den nu på många håll aktualiserade 
frågan om nämndemännens funk-
tion i dömande så går ju tankarna 

till tidigare skeden då nämndemän, 
enkannerligen häradsdomare, åtnjöt 
en ofantlig respekt. De exemplifieras i 
Karlfeldts dikt Elie himmelsfärd. Gud 
Fader, som behöver hjälp av profeten 
Elia, har sänt ned häst och vagn och 
Elia far uppåt.

Hög och värdig är hans uppsyn, ty han 
far från jordens dal

dit där domarbergets säten stå i ring.
Han är kallad av sin lagman: ”Du skall 

sitta i min sal
som en tolvman på rättfärdighetens 

ting.”

Läs gärna dikten! Numera behövs ju 
inte bokhylleletande – det tog 29 sek-
under att få fram den på nätet.

Men det här med nämndemän gäll-
de på landsbygden – städernas domsto-
lar var väl lika viktiga? Där dömde råd-
män och assessorer i ”rådhusrätter” 
fram till 1971, då det blev enhetligt med 
”tingsrätter” och nämndemän.

Det viktiga är att nuvarande system 
med nämndemän utsedda från poli-
tiskt håll försvinner. Det är lika illa i 
domstolarna som det är med politiskt 
valda ledamöter i de svenska försam-
lingarnas kyrkofullmäktige, där för-
skräckliga saker kan hända.

Vill man absolut ha nämndemän 
från så att säga vanliga livet kunde 
man kanske tänka sig att intresserade 
personer finge anmäla sig till någon 
myndighet och där undergå ganska 
inträngande frågor om kunskaper och 
erfarenhet. Naturligtvis skulle det inte 
ställas väldigt höga krav, men man 
skulle besparas kalamiteter.

Om man inte vill ha nämndemän, 
men heller inte elfenbenstorn-domare, 
så kanske man kunde tänka sig att do-

marna in spe skulle ges viss erfarenhet 
från något års anställning på en ”vanlig 
arbetsplats”.

Vill man att svenska folket skall få en 
riktig uppfattning om hur domstolsvä-
sendet fungerar, så vore optimalt tillvä-
gagångssätt följande:

Låt en skicklig manusförfattare, till-
sammans med lämplig domare och ad-
vokat, skriva ihop två rättegångar, en i 
tvistemål och en i brottmål, och ha 
med inte bara händelserna i rätten 
utan även domstolens interna över-
läggning. Ta som medverkande några 
av Sveriges mest folkkära skådespela-
re.

Görs detta på rätt sätt, så blir det inte 
bara optimalt innehåll, utan man skul-
le få ett oerhört publikgenomslag, opti-
mal folkupplysning!

i advokaten nr 1 2012 har nämnde-
mannen Christer Hugerth (Nyköpings 
tingsrätt) en artikel i nämndemanna-
frågan, där avsikten är att stödja tan-
ken på deras bibehållande.

Effekten är den motsatta.
Hans opus andas en viss självbelå-

tenhet – det är ingen vild gissning att de 
högkvalificerade personer som be-
skrivs inte är några imaginära nämnde-
män utan Hugerth själv och några av 
dem han brukar tjänstgöra tillsam-
mans med.

Men värre är den monumentala ig-
noransen.

En nämndemans privata kännedom 
om i målet ifrågakomna förhållanden 
får på intet sätt spela in. Den får nämn-
demannen undertrycka under över-
läggningarna.

Kanske vore en möjlighet, om man 
utgår från Hugerths exempel med det 
långa taggtrådsförsedda gärdet, att 
ordföranden låter nämndemannen, 
som bor granne, att i rätten i parternas 
närvaro ange hur han vill beskriva plat-

sen. Försvarsadvokaten får då möjlig-
het att om man så vill ”korsförhöra” 
nämndemannen; en sådan kan ju lika 
väl som ett vittne ha en felaktig min-
nesbild, göra felaktiga avståndsbedöm-
ningar och så vidare.

Det Hugerth skriver tyder på att inte 
heller tingsrättens ordförande kände 
till vad som nyss framhölls. Kanske 
Svea hovrätt bör göra sig underrättad 
om hur Nyköpings tingsrätt fungerar. 
Kanske samtliga hovrätter – och Dom-
stolsverket? – bör ta itu med de här sa-
kerna.

(tankarna gÅr tiLL det för ett antal 
decennier sedan aktuella ”Fjugesta-
mordet”. Häradshövdingen for själv ut 
till platsen och såg sig omkring, vilket 
gjorde att hovrätten fick skicka ut en 
assessor för att sitta ordförande. Giss-
ningarna skiljde sig – berodde brotts-
platsbesöket på dumhet eller var det 
en klipsk plan för att slippa ett ytterst 
krävande mål?)

och vidare: Hugerth har i artikeln 
bluddrat om vad som förekommit un-
der domstolens interna överläggning 
– detta är klart förbjudet, kanske till 
och med straffbart!

Kanske Hugerth kommer att i framti-
den kunna med stolthet peka på sin 
artikel som ”en viktig väckarklocka”.

p.s. För säkerhets skull: när i Olaus Pet-
ris domarregler sägs ”Känd sak är så 
god som vittnad” så avses inte vad nå-
gon domstolsledamot må anse sig kän-
na till, utan ovedersägliga fakta – typ 
Karlstad ligger vid Vänern, Gunder 
Häggs första världsrekord var 3.47,6 på 
1 500 meter.

Fredrik Smedberg 

ledamot i sveriges advokatsamfund 

sedan 1958

Helst bör nämnde 
männen avskaffas
Debatten om nämndemännens vara eller icke vara engagerar. 
Här ger advokat Fredrik Smedberg sin syn på saken. Advokaten 8/2011.Stolt leverantör 
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Advokaten Nr 8 • 2011

Advokaten Nr 8 • 2011

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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Debatt

Advokatetiska reflektioner

 C
laes Peyron tar inledningsvis 
upp advokats tystnadsplikt mot 
avliden och svarar ”rätt oreser-

verat nej” på frågan om dödsbodelägare 
(ens om alla är ense) eller en förordnad 
boutredningsman kan lösa advokaten 
från hans tystnadsplikt. Jag vill för egen 
del helt oreserverat svara nej på den frå-
gan. Må vara att dödsbodelägarna eller 
boutredningsmannen har att förvalta 
den dödes egendom och företräda boet 
mot tredje man, men dödsboet är likväl 
en annan person än den avlidne och 
kan inte inträda i det klientförhållande 
som rått mellan den avlidne och hans 
advokat. Det sagda har, som Claes Pey-
ron också påpekar, bäring även på kon-
kursförvaltare och edition.

Claes Peyron berör även en situation 
där en person – här en utländsk kollega 
– ber honom medverka som skiljeman i 
ett förfarande där han redan engage-
rats av motparten (att vara dennes om-
bud kan man förstå). När den utländ-
ske kollegan får detta klart för sig ber 
han Claes Peyron om råd vem han då 
skulle kunna anlita i stället. Jag håller 
med Claes Peyron om att man av lojali-
tet mot sin huvudman i det läget bör 
– eller till och med skall – avhålla sig 
från att rekommendera någon särskild 
person och nöja sig med att hänvisa 
vederbörande till någon annan källa 
för sådan information, exempelvis lo-
kal skiljedomsklubb om sådan gives, 
advokatmatrikeln eller aktuell handels-

kammare. Däremot har jag för egen del 
inte svårt att förhålla mig till den av 
Claes Peyron angivna följdfrågan: kan 
jag avslöja för min klient att förfrågan 
förekommit? Jag anser att det är själv-
klart att jag kan göra det och till och 
med bör göra det till undvikande av att 
ha ett informationsöverskott gentemot 
min huvudman. Den utländska kolle-
gan, som oombedd informerat mig om 
att hans huvudman söker en skilje-
man, har inte något befogat anspråk på 
att jag skall betrakta denna informa-
tion som förtrolig och underkastad ad-
vokatsekretess från min sida. 

Lars Hök 

advokat 

Claes Peyron är en klok man och något av kårens levande guru i frågor rörande advokatetik. Må det ändå tillåtas mig att 
ha ett par synpunkter på de reflexioner över aktuella advokatetiska frågor som han framförde i Advokaten nr 2 2012.

Insolvensvolymen 
– standardverket inom obeståndsrätt

Praktisk flikindelad regelsamling  
om insolvens. Med konkurs, företags-
rekonstruktion och indrivning
Pris 530 kr* 
 
Information och beställning 
farakademi.se/bocker 
08 506 112 00
*Pris exkl. moms och frakt.

Andra nyheter 2012

Upphandlingsvolymen
Pris 530 kr*

Arbetsrättsvolymen
Pris 475 kr*

Med de 

nya skuld- 

sanerings- 

reglerna!
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Claes Peyron reflekterar över

aktuella advokatetiska frågor

 I
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

Disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron ger här sin syn på några aktuella 

advokatetiska frågeställningar som advokater hört av sig till honom för att diskutera.  

Claes Peyron. 
karnovgroup.se/karnov

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

”

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

KARNOV
– Sveriges bredaste rättsdatabas

220 av landets främsta experter inom 

juridiken ser till att du via Karnov har 

tillgång till det bredaste utbudet av lag-

kommentarer på marknaden.



Förmånlig företagsförsäkring 
för advokatbyråer.

Som advokatbyrå är det viktigt att ha en försäkringslösning som är anpassad efter 
verksamhetens behov och risker. Därför har Advokatsamfundet i samarbete med sin 
försäkringsmäklare Willis tagit fram en förmånlig och komplett företagsförsäkring som 
ger ett omfattande skydd för advokatbyrån. Försäkringen är placerad i If. 

Välkommen att ringa Willis  08-546 359 60 så berättar vi mer om vår försäkringslösning.
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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)

Chefer

Nya klienter Specialister

Beslutsfattare
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på påskaftonen debuterar uppsa-
laadvokaten henrik stolare som 
korist på kungliga operan i stock-
holm. normalt sjunger henrik ba-
rytonstämman i den anrika mans-
kören orphei drängar, men han har 
också gjort en solistroll i operan 
tosca i uppsala 2008. 

 
Berätta om ditt sånguppdrag!

– Just nu sjunger jag på Operan i Stock-
holm, i Wagneroperan Lohengrin. Den 
här föreställningen är så stor att de har 
tagit in 20 extra sångare för att förstärka 
Operakören. Jag fick komma med efter 
provsjungning.

Det låter spännande.
– Ja, det är häftigt. Operahuset är också 

en väldigt kul och annorlunda arbets-
plats, om man jämför med domstolen 

henrik tar sig tid för 
både juridik och Wagner

MÅnadens advokat henrik stolare

som är fyrkantig och formell. På operan 
är det så mycket känslor, precis som 
man föreställer sig. Det är en mäktig 
upplevelse också. De mätte en gång, och 
vi var faktiskt uppe i 108 decibel*! Då hör 
man inte bara musiken, utan man kän-
ner den som ett brus i hela kroppen. Jag 
satt längst fram och bara översköljdes av 
den massiva vågen av volym. 

Hur började din sångarbana?
– Jag började sjunga när jag flyttade hit 

till Uppsala, för att jag var intresserad av 
en tjej som sjöng. Det blev inget med 
henne, men jag började i en kör. Ett par 
år senare kom jag med i Orphei Drängar, 
OD. När jag var färdig med min juristexa-
men höll jag på i två år och försökte bli 
operasångare. Sedan la jag ner det och 
blev jurist i stället. Men jag har fortsatt i 
OD, även om jag har paus nu.

Vad ger det dig att sjunga i kör 
och som solist?

– Det ger en kick. Särskilt när man ska 
sjunga solo och det går bra. Går det dåligt 
öppnas avgrunden framför en i stället. 
Men går det bra får man en verklig kick. 
Särskilt med allt som är innan, adrenalin 
och ångest. När man märker att man 
lyckas beröra någon är det en väldig till-
fredsställelse. 

Finns det några likheter mellan 
körsången och advokatverksam
heten? 

– Det är klart att det delvis är olika värl-
dar, den torra, stela i juridiken och hjärta 
och smärta i musiken. Men båda två är 
föreställningar, i vart fall när man pro-
cessar, som jag gör. Skillnaden är att på 
operan repeterar man och vet vad som 
ska hända. I domstolen är varje rätte-
gång som en orepeterad föreställning, 
där man inte vet vad folk kommer att 
säga och man måste agera efter vad som 
händer. Det är också en anspänning. 
Ibland kan jag tycka att det ger samma 
slags kickar.

Vilket är ditt bästa sångar
minnet?

– Det är när jag sjöng Adams julsång i 
en kyrka. Jag såg hur en liten tant blev 
berörd av sången, så jag tittade på henne 
och sjöng liksom bara till henne. Damen 
började gråta. Då gick det upp för mig 
vad sången kan innebära, inte bara för 
mig utan för någon annan. 

Advokatverksamhet är sällan ett 
nio till femjobb. Hur hinner du 
med både det och musiken?

– Fördelen med advokatyrket, i alla 
fall med humanjuridiken, är att man får 
styra sin kalender själv. Om man nu har 
den möjligheten ska man också göra nå-
got av det. Jag har bestämt mig för att det 
får ta den tid det tar. Just nu är det rätt 
mycket med Lohengrin. Vi repeterar 
nästan varje dag nu fram till premiären. 
Men annars övar jag inte så mycket, utan 
jag får vila på gamla meriter.

Vad händer efter Lohengrin?
– Det är oklart än så länge. Vi får se. 

Men jag tror att jag vill fortsätta att hoppa 
på projekt här och där när jag får chan-
sen. Sedan kanske de inte vill ha mig till-
baka när jag visat vad jag går för. Om jag 
sjunger i en paus eller så, då kanske jag 
har gjort mitt på Operan.  UB

”I domstolen 
är varje rätte-
gång som en 
orepeterad 
föreställning, 
där man inte 
vet vad folk 
kommer att 
säga och man 
måste agera 
efter vad som 
händer.”
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* 108 decibel mot-
svarar ljudet av 

en brandbilssirén.



42 Advokaten Nr 3 • 2012

Aktuellt

dr sarah wamala, generaldirektör 
för statens folkhälsoinstitut, var 
gäst hos hildary på internationella 
kvinnodagen den 8 mars. hon ta-
lade om ämnet ”Ledarskapet och 
att våga stå för det rätta”.

Sarah Wamala inledde sitt anförande på 
kvinnodagen med att påpeka vikten av 
att uppmärksamma att självskattnings-
undersökningar visar att kvinnor lever 
längre, men mår sämre. 

Efter att ha berättat personligt om sin 
uppväxt och skolgång i Uganda gav hon 
en inblick i förutsättningarna för att ut-
öva ledarskap som chef för en myndig-
het. Folkhälsoinstitutets uppdrag är att 
främja hälsa och förebygga sjukdomar 
och skador, med särskild vikt på utsatta 
grupper. Verksamheten ska stå på ve-
tenskaplig grund. Verksamheten är 
starkt förknippad med juridik när det 
gäller viktiga delar av folkhälsopoliti-
ken.

soM Myndighet ska Folkhälsoinstitu-
tet genomföra regeringens politik och 
utföra den verksamhet som regeringen 
har beslutat enligt instruktion, regle-
ringsbrev och förordningar. Men för 
Folkhälsoinstitutets verksamhet gäller 
alltid principen att bedriva verksamhet 
på vetenskaplig grund, evidens. Sarah 

Wamala nämnde ett par folkhälsofrågor 
som kan vara politiskt kontroversiella 
trots en stark vetenskaplig evidens.

sarah waMaLa gav praktiska råd om 
ledarskap till åhörarna, riktade inte 
minst till unga kvinnor som ledare. Hon 
citerade de norska professorerna Dag 
Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik: ”Le-
darskap är ur ett organisatoriskt synsätt 

ett speciellt beteende som människor 
utövar i avsikt att påverka andras tän-
kande, inställning och uppförande.” 
Wamala visade med en figur hur gott le-
darskap karakteriseras av samverkan 
mellan integritet, mod och behärskning 
av uppdraget – vilket innebär förmåga 
att se längre framåt och att se helheten.

hon specifierade några frågor som 
hon som myndighetschef måste ställa 
om sitt ”lag”:

•  Agerar medarbetarna i myndighe-
tens tjänst, eller är de ideologiska 
krigare?

•  Var ligger medarbetarnas lojalitet? I 
den egna övertygelsen eller hos 
myndigheten?

sarah waMaLa avsLutade med ett 
”take-home-message” till åhörarna:

1.  Ha integritet! Prissätt din egen 
värdighet. Fokusera på det positi-
va. Tänk på energin du själv spri-
der. Snacka inte skit om andra kvin-
nor.

2.  Ha mod! Du bestämmer ditt eget 
öde. Var inte rädd för att vara 
modig och att vända på några ste-
nar.

3.  Ha koll på ditt uppdrag! Skippa de-
taljerna – tänk brett, strategiskt och 
långsiktigt. MA

generaldirektör sarah Wamala 
gav råd om ledarskapet

hiLdary månadsmöte mars

Dr Sarah Wamala, 
generaldirektör
för Statens folk-
hälsoinstitut, gav 
praktiska råd om
ledarskap till 
åhörarna.

www.pnplaw.pl

Juridik kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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Roschier lanserar app för smartphones
Advokatbyrån Roschier lanserar nu en egen så kallad app för 
Iphone och andra smartphones. Via appen kan man bland an-
nat söka och få kontakt med byråns advokater och jurister, läsa 
nyheter och få information om lediga tjänster. Appen finns för 
Iphone, Android och Symbian. 

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Lagerbolagsjour
060-16 8173

Kommentarer
till ABA 99
Det oumbärliga komplementet
till alla som kommer i kontakt
med avtalet ABA 99.
 Advokat Ulf Contman som
var med i arbetsgruppen till
både ABA 78 och ABA 99 har
författat denna bok. Ulf har
sedan 1971 arbetat som jurist
uteslutande med industri-
anläggningar, och beskriver
i boken alla aspekter på
kontaktshantering gällande
ABA 99.

Beställningsnummer: 40881

Pris: 495:- (Moms 6% och porto tillkommer)

Sidor: 200 st

Beställs via hemsida industrilitteratur.jetshop.se
eller mail info@industrilitteratur.se

BOKNYHET
från Industrilitteratur

Det oumbärliga komplementet

Nyhet!

Stockholm och Gotland får ny länspolismästare
Regeringen har utsett Mats Löf-
ving till länspolismästare vid 
Polismyndigheten i Stockholms 
län och Polismyndigheten Got-
land. Löfving är sedan 2004 
länspolismästare vid Polismyn-
digheten i Östergötlands 
län. 

Mats Löfving utbildade 
sig till polis 1980–81 och 
arbetade därefter vid 
ordningspolisen i Norrkö-
ping. Han tog sin jurist-
examen 1988 och genom-
gick polischefsutbildning 
1991–93. Därefter har Mats 
Löfving haft ett antal ledande 
funktioner inom Polisen, som 
biträdande operativ ledare och 
ansvarig för kriminalavdelning-
en i Norrköping 1995–98, 
ämnessakkunnig och biträdan-
de enhetschef vid Justitiede-
partementets polisenhet 

1999–2001 och biträdande läns-
polismästare i Östergötland 
2001–03.

Mats Löfving har deltagit i oli-
ka uppdrag och projekt inom 
Rikspolisstyrelsen. Han är leda-

mot i rikspolischefens 
förstärkta ledningsgrupp 
och sedan 2008 ordfö-
rande i Länspolismästar-
nas förhandlingsråd. 
Mats Löfving har också 
haft ett särskilt uppdrag 
av justitieministern att 
utreda vissa frågor om 

ungdomsbrottslighet och har 
varit expert i Missbruksutred-
ningen.

Mats Löfving tillträder sin nya 
anställning den 5 maj 2012 och 
ersätter Carin Götblad, vars för-
ordnande då går ut. Löfvings 
anställning löper till och med 
den 4 maj 2018.

Hovrätten för Övre Norrland får ny president
Regeringen har utnämnt 
Margareta Bergström till 
president i Hovrätten för 
Övre Norrland.

Margareta Bergström är 
generaldirektör för 
Brottsoffermyndigheten 
sedan 2005. Dessförin-
nan var hon rådman i Umeå 
tingsrätt 1998–2004. Margareta 
Bergström har också varit revi-
sionssekreterare i Högsta dom-

stolen, högskoleadjunkt i 
rättsvetenskap vid Umeå 
universitet och kommun-
jurist. Hon förordnades 
som hovrättsassessor 
1988. 

Margareta Bergström 
är också medlem av och 

en av grundarna till juristnätver-
ket Hilda. Hon tillträder som 
hovrättspresident den 1 sep-
tember 2012. 

AdvokatSM i fotboll 2012
Årets upplaga av Advokat-SM spelas på Östermalms idrottsplats 
och Stockholms station den 7 september 2012. Förra årets mäster-
skap vanns av Mannheimer Swartlings damer och White & Cases 
herrar. Läs mer på Advokat-SM:s webbplats http://advokat-sm.se.

Tre kandidater nominerade till Europadomstolen
Regeringen har nu nominerat tre kandidater till positionen som 
Sveriges domare i Europadomstolen.
Kandidaterna är:
• Helena Jäderblom, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. 
•  Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs tingsrätt, samt 

medlem av nätverket Hildas manliga grupp Ruben.
•  Margareta Åberg, president i Kammarrätten i Göteborg och 

medlem av nätverket Hilda.
Kandidaterna ska nu granskas innan en av de tre kan utses till 

domare i Europadomstolen. Den utsedda domaren kommer att 
efterträda Elisabet Fura, vars förordnande går ut i sommar.
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Ryttarvägen 4. Telefon 08-477 25 00 
Månd-fred 9-18, lörd-sönd 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

Kottbygatan 4. Telefon 08-477 22 00 
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15

www.mercedes-benz-stockholm.se

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.  

 

 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

Pris fr. 287.900 kr
Ordinarie pris: 319.900 kr.

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

Pris fr. 365.300 kr
Ordinarie pris: 405.900 kr.

Alltid med C-Klass Kombi Business, den sportiga designversionen Avantgarde med: Aluminiumpa-
neler • 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 sido-
skyddslister med kromdekor • klädsel tyg Liverpool/Artico konstläder • Audio 20 med cd-spelare, 
5" färgskärm • Bluetooth handsfree • adaptivt chassi inkl. selektivt stötdämpningssystem • farthål-
lare • regnsensor • färddator • klimatanläggning (2-zoners) och mycket mer.

Alltid med GLK Business, interiört och exteriört sportpaket med: Aluminiumpaneler • interiört belys-
ningpaket • 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 • sidokjo-
lar 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 

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

Advokaten_helsida.indd   1 2012-02-17   13:33
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kontakta juridiska bibLioteket

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

ny Litteratur i urvaL

Tryckår: 2012 om inte annat 
anges.
Arnstberg, Karl-Olov: Papillar-

linjerna : en dokumentär om 
rättsröta i Sverige / Karl-
Olov Arnstberg & Trond 
Sefastsson (Skärholmen : 
Debattförlaget. 311 s.)

Brotten mot allmänheten och 
staten / av Magnus Ulväng 
m.fl.  (Iustus. 312 s. Svensk 
straffrätt ; 4)

Brussels I regulation / edited 
by Ulrich Magnus, Peter 
Mankowski (München : 
Sellier. 972 s. European 
commentaries on private 
international law ; 1)

Bylund, Bo: Arbetsrätt i 
praktiken : en handbok / Bo 
Bylund och Lars Viklund (16. 
uppl. Norstedt, 2011. 327 s.)

Dereborg, Anders: Brottsska-
delagen : en kommentar / 
Anders Dereborg och Ann-
Christine Lindeblad  (Nor-
stedts juridik. 202 s.) 

Edvardsson, Leif: Skatteregler 
för incitamentsprogram (2. 
uppl. Norstedts juridik. 276 s.) 

Fredriksson, Max: Brottsoff-
rens rättigheter i brottmåls-
processen / Max Fredriks-
son, Ulf Malm (4. uppl.  
Norstedts juridik. 149 s.) 

Gyland, Christina: Skatterätt : 
en introduktion / Christina 
Gyland, Olof Jakobsson 
(9. uppl.  Studentlitteratur. 
132 s.)

Hedegaard Kristensen, Lars: 
Lærebog i dansk og in-
ternational køberet / Lars 
Hedegaard Kristensen, 
Anne-Dorte Bruun Nielsen 
& Torsten Iversen (4. udg.  
København : Jurist-og Øko-
nomforbundet, 2011. 330 s.) 

Holmquist, Rolf: Skatt och 
skattebrott / Rolf Holm-
quist, Johan Lindmark 
(Norstedts juridik. 138 s. 
Ekobrott ; 1) 

Iseskog, Tommy: Arbetstids-
lagen och EU:s arbetstids-
direktiv (5. uppl. Norstedts 
juridik. 249 s.)

Jordabalken : en kommentar 
till JB och anslutande för-
fattningar / Lars K. Beck-
man m.fl.  (2. uppl.  Nor-
stedts juridik. 741 s.)

Millqvist, Göran: Sakrät-
tens grunder : en lärobok i 
sakrättens grundläggande 
frågeställningar avseende 
lös egendom (6. uppl. Nor-
stedts juridik, 2011. 233 s.)

Offentligrättsliga principer / 
redaktör Lena Marcusson (2. 
uppl. Iustus. 240 s.)

Ramberg, Christina: Malm-
ströms Civilrätt / Christina 
Ramberg ; under medverkan 
av Tore Sigeman (22. uppl. 
Malmö : Liber. 385 s.)

Rätten och rättsfamiljer i ett 
föränderligt samhälle – 
rättshistoriskt och kompara-
tivt : vänbok till Rolf Nygren 
/ redaktörer: Maarit Jänterä 
Jareborg, Mats Kumlien 
(Iustus, 2011. 436 s. De lege 
; 2011)

Scandinavian women’s law in 
the 21st century Ruth Niel-
sen &  Christina D. Tvarnø 
(Copenhagen : DJØF Publi-
shing. 283 s.)

Utblick och inblick: vänbok till 
Claes Sandgren / redaktö-
rer: Tom Madell m.fl. (Iustus. 
493 s.)

Vindeløv, Vibeke: Reflexive 

mediation : with a sustai-
nable perspective / Vibeke 
Vindeløv ; translated by 
Steven Harris  (København 
: Jurist-og Økonomforbun-
det. 383 s.)  

Yearbook for Nordic tax 
research. 2011, taxation on 
intangible assets / Jane 
Bolander, ed. (København : 
DJØF. 312 s.)

Zackariasson, Laila: Borge-
närsskydd och specialitet : 
om identitet, individuell be-
stämning och individualise-
ring som förutsättningar för 
borgenärsskydd vid anspråk 
som har uppstått och fått 
sitt innehåll med borgenä-
rens samtycke (Iustus. 761 s. 
Skrifter från juridiska fakul-
teten i Uppsala ; 121)

Zetterström, Stefan: Sakrät-
tens fyra huvudfall (3. uppl. 
Iustus. 165 s.)

Lästips

Titel: Rätten i den ekono-
miska krisen   
Författare: Catharina Cal-
leman, red.          
Förlag: Iustus
Antologin består av åtta fri-
stående artiklar som tar upp 
samspelet mellan ekonomi 

och rätt, skrivna av forskare inom rättsve-
tenskap vid Örebro universitet.

I boken berörs såväl rättshistoriska som 
komparativa ämnen men också mera 
specifika frågor inom flera olika rättsområ-
den som insolvensrätt, skatterätt, arbets-
rätt och straffrätt. Artiklarna behandlar 
exempelvis utvecklingen av advokatyrket 
i några europeiska länder, fördelar och 
nackdelar med så kallade seniorlån, till-
lämpningen av reglerna om uppsägning på 
grund av arbetsbrist och olika aspekter av 
ROT- och RUT-avdragen. 

Titel: Gränsöverskridande 
: en förvaltningsrättslig 
knäckfråga
Författare: Annika Lager-
qvist Veloz Roca        
Förlag: Jure 
Författaren granskar den 
nya process- och instans-

ordningen som  trädde i kraft 2006 då 
Utlänningsnämnden lades ned och ersattes 
av migrationsdomstolar.

Reformen har skapat större öppenhet 
och stärkt rättssäkerheten. Den offentliga 
insynen  har blivit bättre och beslut och 
domar måste redovisas öppet. De asylsö-
kande har numer tillgång till den länder-
information Migrationsverket baserar sina 
beslut på och har därmed bättre möjlighet 
att bemöta uppgifterna. Vidare har öp-
penheten genererat en livligare offentlig 
debatt. Men det finns fortfarande behov av 
förbättringar. Bland annat efterlyser förfat-
taren etikexperter, exempelvis präster, i det 
insynsråd som granskar Migrationsverkets 
verksamhet. Boken är en slutredovisning 
av ett forskningsprojekt inom migrations-
rätt vid Stockholms universitet.
 

aktueLLa avhandLingar 

Stödbevisning i brottmål / Katrin Lain
pelto, Jure 2012  
Avhandlingen behandlar den typ av 
bevisning som kallas stödbevisning - ett 
begrepp som blir allt vanligare i svensk 
rättspraxis, särskilt i sexualbrottsmål, men 
som ur ett bevisteoretiskt perspektiv är 
både vagt och mångtydigt. För att sätta in 
begreppet i sitt sammanhang undersöks 
även närliggande bevisrättsliga begrepp.  

Katrin Lainpelto har undersökt förekomst 
och tillämpning och anser att domstolarna 
använder stödbevisning på ett inkonsek-
vent sätt vilket är ett hot mot rättssäkerhe-
ten. Enligt Lainpelto bör man sluta använda 
begreppet. I angloamerikansk rätt har man 

frångått liknande krav på stödbevisning 
eftersom det gav oönskade resultat.

Ägande & värde av utsläppsrätter och an
dra liknande handelsobjekt : en sakrätts
lig, redovisningsrättslig och skatterättslig 
studie / Emil Elgebrant, Jure 2012
Handeln med utsläppsrätter, elcertifikat 
och andra former av handelsobjekt är om-
fattande och omsätter mycket stora sum-
mor varje år. Trots detta är den rättsliga 
osäkerheten hur dessa nya handelsobjekt 
ska hanteras stor inom vissa områden. Emil 
Elgebrant gör en grundlig analys av frågor 
rörande ägande och värde av utsläppsrät-
ter, elcertifikat och andra liknande rättig-
heter inom de sakrättsliga, redovisnings-
rättsliga och skatterättsliga områdena.

nytt: karnovs LovsaMLing

Vi har nu även abonnemang på Karnovs 
lovsamling online. Sedan tidigare finns 
Ugeskrift for Retsvæsen (domar från Høy-
esteret) som är en deldatabas i Karnov.

I slutet av mars avslutas abonnemanget 
på internationella Westlaw eftersom efter-
frågan har varit liten.

Läs Mer

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