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Hitta domarna du behöver
•	 Alla	domar
•	 Alla	dagar	
•	 Alla	rättsområden
•	 Google	som	sökmotor

JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett bevakning av Sveriges 
alla domstolar. Varje månad växer JP Rättsfallsnet med cirka 
25.000 domar. Allt material i den omfattande databasen 
är fullt sökbart med Googles kraftfulla sökmotor. Detta 
innebär att det inte finns några begränsningar för vad du 
kan söka på i en dom - allt som står med i domen är sökbart. 

www.jpinfonet.se

Vill du veta mer om  
JP Rättsfallsnet?

Kontakta oss på 
telefon: 08-462 65 60 
eller besök oss på:

www.jprattsfallsnet.se

Även med tingsrätterna!

JP Rättsfallsnet
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Ledare Generalsekreteraren

Ge inte efter för allmänhetens
förståeliga sorg eller krav på hämnd

i detta nuMMer av tidskriften skriver vi om den nya Domar-
nämnden och dess uppdrag. Det är en central uppgift i en 
demokratisk rättsstat att det rekryteras skickliga domare 
med hög integritet. Den pågående domstolsprocessen i Nor-
ge mot Anders Breivik är en påminnelse om domstolarnas 
centrala roll i en demokrati.

Domstolens uppgift är att effektivt och rättssäkert avgöra 
mål och ärenden. Det innebär att pröva bevisning, tillämpa 
lag och utdöma påföljd. Domstolen har monopol på att an-
svara för straffrättskipningen. Det kräver domare som är 
oberoende gentemot staten och andra yttre påverkansfakto-
rer. Redan Olaus Petri domarregler uppställde krav på obe-
roende. Argumenten var då som nu att enskilda inte ska ut-
sättas för godtycke och hänsynslöshet i rättstillämpningen. 
Oskyldiga ska inte riskera att dömas för brott de inte har be-
gått. Kravet på domares oavhängighet följer av regeringsfor-
men och en rad konventioner och internationella instru-
ment. Det är särskilt angeläget när den demokratiska 
rättsstaten utsätts för påfrestningar. Norge efter Utöya är ett 
exempel härpå.

Domarens oberoende kan utmanas på olika sätt. Det kan 
ske genom otillbörlig påverkan från den exekutiva eller lag-
stiftande makten, ekonomiska medel eller administrativ 
styrning. Oberoendet kan emellertid också utmanas av all-
mänheten och media. När det gäller åtalet mot Breivik är ris-
ken påtaglig. Det är en utmaning för domstolen att genom-
föra rättegången på ett rättssäkert och effektivt sätt, utan att 
den tilltalade ges möjlighet att uppmana till brott eller opå-
kallat kränka offren och de överlevande.

Men, också en Hitler eller en Breivik måste ju få lägga fram 
sin sak. Även den mest förhärdade brottsling har rätt till en 
rättvis rättegång. Samtidigt ska inte domstolen vara en bikt-
bänk, varken för den tilltalade eller för offren. Det som fram-
förs i rättssalen måste vara relevant för domstolens prövning 
av målet. Hur långt ska domstolen då tillåta att den tilltalade 
får torgföra sina i detta fall högerextrema åsikter, genom att 
göra ”Hitlerhälsning” eller att åberopa vittnen som ska kun-
göra extremistiska uppfattningar?

Många hävdar att Breivik omotiverat tillåtits använda 

domstolen som en plattform för att sprida sina fascistiska 
teser. Och att detta inte är godtagbart i ett demokratiskt sam-
hälle. Det är emellertid rättens exklusiva ansvar att inom ra-
men för gällande rätt upprätthålla ordningen och meddela 
de ordningsregler som behövs. I Sverige kan rätten till exem-
pel begränsa antalet åhörare, utvisa eller till och med häkta 
den som stör förhandlingen. Även denna rättegång måste 
självklart följa sedvanliga lagstadgade regler, även om det är 
fråga om ett extraordinärt mål.

breivikrättegÅngen reser enligt min mening ånyo frå-
gan om borttagandet av förbudet mot tv-sända rättegångar. 
Majoriteten av såväl advokater, domare som åklagare i Sve-
rige är nog av annan uppfattning. Men, just detta fall är en-
ligt min mening ett utmärkt exempel på när argumenten 
mot tv-sända rättegångar är svaga. Ansvarsfrågan är utredd. 
Någon bevisning riskerar inte att förstöras. Förhörsperso-
nerna har i flera fall redan valt att i media berätta om sina 
fasansfulla upplevelser. För dessa borde inte en tv-sänd rät-
tegång utgöra ett hinder. Möjlighet att avstå från att sända 
vissa förhör av hänsyn till offren, särskilt de unga offren, ska 
alltid finnas. När det gäller den tilltalade är det min uppfatt-
ning att legitimiteten i domstolens sätt att hantera rättegång-
en skulle öka i allmänhetens ögon. Att Breivik skulle komma 
i åtnjutande av oförtjänt publicitet är inte ett relevant argu-
ment för att förhindra offentlighet genom tv-sändning, sär-
skilt inte i ljuset av den unika pressbevakning som ändå ägt 
rum. Kanske skulle den inte behöva vara lika spektakulär om 
alla gavs möjlighet att själva se och höra. Möjligen skulle ut-
rymmet för spekulationer minska. Offentlighet och transpa-
rens är enligt min mening det enda sättet att bemöta främ-
lingsfientlighet och illa underbyggd svulstig retorik. Jag tror 
det är dumt att underskatta människors förmåga att tänka 
självständigt.

eFtersoM det är kLart att Breivik gjort sig skyldig till de 
handlingar han åtalats för kommer fokus att vara om han 
kan ställas till ansvar för dåden och vilken påföljd domstolen 
ska utdöma. Frågan om sakkunnigas roll i rättsprocessen har 

ANNE
RAMBERG
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aktualiserats sedan två motstridiga bedömningar av Breiviks 
psykiska hälsa presenterats. I det ena fallet bedömdes han 
vara psykiskt sjuk och i det andra psykiskt frisk.  Rätten ska 
göra en sedvanlig bevisprövning och väga experternas olika 
uttalanden och slutsatser mot varandra. Breiviks uppträdan-
de i rätten kommer säkert att ha betydelse för domstolens 
bedömning av hans psykiska hälsa. Breivik själv, liksom all-
mänheten, kräver att han ska betraktas som frisk. Vid fällan-
de dom ska han då dömas till fängelse eller förvaring, som i 
praktiken kommer innebära frihetsberövande på livstid.

I Norge är det maximala tidsbestämda fängelsestraffet 21 
år. Sedan år 2002 har det emellertid införts ett straff be-
nämnt förvaring. Det är en påföljd som används när tidsbe-
gränsat fängelsestraff inte anses tillräckligt för att skydda 
medborgarna mot förnyad brottslighet. För att kunna dömas 
till förvaring krävs att det är fråga om ett mycket allvarligt 
brott och att det måste finnas en klar återfallsrisk. Det inne-
bär att den dömde kan få upp till 21 års fängelse, men innan 
straffet löper ut kan åklagaren ansöka om förlängning med 
fem år i taget om det finns återfallsrisk och personen be-
döms som samhällsfarlig. Domstolen kan därefter besluta 
om han ska få fem år till. Och det kan göras hur många gång-
ar som helst.

Skulle Breivik däremot bedömas otillräknelig kan han 
överföras till rättspsykiatrisk vård. Den är som i Sverige 
tidsobestämd, och det krävs för de allvarligaste brotten att 
en domstol prövar utskrivningsmöjligheten innan tvångsvår-
den upphör. Många har uttryckt oro över att Breivik därige-
nom skulle kunna släppas ut ”för tidigt”.

Till följd härav har ett förslag tagits fram som möjliggör fri-
hetsberövande även efter att den vårdade friskförklarats. Den 
intagne ska då överföras till fängelse! Detta förslag har sanno-
likt lagts för att säkerställa att Breivik inte kommer ut, oavsett 
om han döms till fängelse, förvaring eller tvångsvård. Det har 
på goda grunder anförts hård kritik mot förslaget eftersom 
det uteslutande bygger på händelserna den 22 juli. Enligt kri-
tikerna, bland annat den norska advokatföreningen, kommer 
ett sådant lagförslag att gälla generellt i händelse av terror-
handlingar och kan få långtgående konsekvenser. Förslaget 
strider dessutom mot principen om förbud mot retroaktiv 
lagstiftning när det gäller påföljder inom straffprocessrättens 
område. Det är därför inte godtagbart ur ett rättssäkerhets-
perspektiv. Det visar bara alltför väl hur lagstiftaren tenderar 
att ge vika när allmänhetens tryck blir för stort.

ocksÅ i sverige ska den som har begått ett brott under på-
verkan av en allvarlig psykisk störning i första hand dömas 
till en annan påföljd än fängelse. Rätten får döma till fängel-
se endast om det finns synnerliga skäl. Har brottet begåtts 
under påverkan av en allvarlig psykisk störning, får rätten 
precis som i Norge besluta om särskild utskrivningsprövning 
om det till följd av den psykiska störningen finns risk för att 
han återfaller i brottslighet, som är av allvarligt slag. Denna 
reglering kan nu i avgörande hänseenden komma att ändras.

Psykiatrilagsutredningen (SOU 2012:17) föreslår nämligen 
en rad förändringar i fråga om förutsättningarna för och följ-
derna av att dömas till psykiatrisk tvångsvård. Bland annat 
föreslås införande av ett krav på tillräknelighet för att en gär-

ning ska utgöra brott. Detta innebär att en gärning inte ska 
utgöra brott om den begås av någon som till följd av en all-
varlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår 
utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd, sak-
nade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i 
vilken han eller hon befann sig. Inte heller ska en gärning 
utgöra brott om gärningsmannen hade en sådan förmåga 
men till följd av sitt psykiska tillstånd saknade förmåga att 
anpassa sitt handlande. För att en gärning inte ska utgöra 
brott på grund av otillräknelighet krävs att det inte är gär-
ningsmannen själv som i anslutning till gärningen har vållat 
sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt.

Det bör enligt utredningen finnas en tydlig uppdelning 
mellan straffrättsligt ansvar, det psykiatriska vårdbehovet 
och intresset för skydd mot fortsatta angrepp mot männis-
kors liv eller hälsa. Möjligheten att besluta om åtgärder i syf-
te att förhindra att en gärningsman på nytt begår en allvarlig 
våldsgärning av allvarligt slag ska därför inte vara en del av 
påföljdssystemet, utan en fristående reaktion som är knuten 
till den otillåtna gärningen eller brottet. Särskilda skyddsåt-
gärder ska kunna beslutas då en gärningsman har begått en 
otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på till-
räknelighet inte är uppfyllt och då en gärningsman ska friges 
efter att ha undergått ett fängelsestraff på viss tid eller sluten 
ungdomsvård efter att ha dömts för ett brott som han eller 
hon har begått under påverkan av en allvarlig psykisk stör-
ning. 

kraven pÅ doMarens skickLighet och integritet är myck-
et höga. Det är nödvändigt för att kunna upprätthålla en 
rättstillämpning som följer lag och vedertagna principer och 
inte ger efter för allmänhetens mycket förståeliga sorg eller 
krav på hämnd. Utredningens förslag förutsätter att den 
svenska domstolen i framtiden är beredd att straffrättsligt 
fria en ”Andersson” som dödat 69 barn på grund av otillräk-
nelighet. I ljuset av Högsta domstolens dom när det gäller 
Mattias Flink är jag inte övertygad om att domstolarnas be-
redvillighet sträcker sig så långt.

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Offentlighet och transparens är enligt min 
mening det enda sättet att bemöta främlings- 
fientlighet och illa underbyggd svulstig retorik. 
Jag tror det är dumt att underskatta människors 
förmåga att tänka självständigt.
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En polis avskedad 
under 2011
Under förra året beslutade Per
sonalansvarsnämnden vid Riks
polisstyrelsen att avskeda en 
polis på grund av stöld. Det re
dovisar nämnden i sin verksam
hetsrapport för 2011.

Under 2011 fattade Personal
ansvarsnämnden vid Rikspolis
styrelsen beslut i 106 ärenden. 

Personalansvarsnämnden be
står av rikspolischefen, en 
chefsjurist och sex ytterligare 
ledamöter.

Åklagarnas sätt att bedriva 
fortsatt förundersökning och 
löpande åberopa nytt materi-
al i södertäljemålet äventyrar 
försvararnas möjligheter att 
bedriva ett effektivt och rätts-
säkert försvar. det hävdar 17 
försvarsadvokater i en unik 
skrivelse till tingsrätten. 

I mars vände sig samtliga försva-
rare i det så kallade Södertälje-
målet till Södertälje tingsrätt med 
en skrivelse, där man la fram sina 
synpunkter på processen. De 17 
advokaterna pekar bland annat på 
att åklagaren upprepade gånger 
presenterat nytt material och till-
läggsprotokoll till förundersök-
ningen. Enligt skrivelsen har för-
svararna mycket svårt att hinna 
gå igenom allt material under på-
gående huvudförhandling, vilket 
äventyrar möjligheten att bedriva 
ett effektivt försvar.  

Advokat Jan Karlsson är en av 
försvararna bakom skrivelsen.

– Vi har känt oss lite maktlösa. 
Vi pressas mellan en tingsrätt som 
föresatt sig att hålla schemat i sä-
kerhetssalen, åklagare som inte 
gjort utredningen färdig och unga 
tilltalade som suttit frihetsberöva-
de under lång tid och har rätt till 
ett fullgott försvar, säger han för 
att förklara den mycket ovanliga 
åtgärden att lämna en skrivelse till 
rätten. 

Jan karLssons kritik riktas 
främst mot åklagarna i målet, In-
ternationella åklagarkammaren i 
Stockholm. Han menar att utred-
ningen inte alls var färdig när åtal 
väcktes.

– Sett i backspegeln så skulle 
rättegången inte ha börjat, i alla 
fall inte med den utredning som 
fanns då, säger Jan Karlsson. 

Utredningen har stora brister, 
anser Karlsson, brister som åkla-
garna försökt undanröja under 
själva rättegången. Resultatet har 
blivit stora mängder nytt utred-
ningsmaterial som kommit till 
under processens gång, vilket 
i sin tur för med sig saker som 
försvararna måste kontrollera. 
Försvarets nödvändiga kontroll 
leder sedan fram till ytterligare 
utredningsåtgärder från åklagar-
nas sida.

Huvudförhandlingen i Söder-

täljemålet pågår fram till slutet av 
maj och har förlängts i olika om-
gångar bland annat på grund av 
nytillkommet material och ny be-
visning. Oavsett utgången i målet 
anser inte Jan Karlsson att saken 
är utagerad. 

– Det finns skäl att i särskild ord-
ning låta granska hur denna för-
undersökning har bedrivits, säger 
han.

ÅkLagarna i Södertäljemålet sä-
ger i en kommentar via e-post att 
så länge processen pågår i dom-
stol kommer åklagarna inte att 
kommentera målet på annat sätt 
än i rättssalen. UB

Advokatprotester mot 
åklagare i Södertäljemålet

Södertäljemålet är en av de största rättegångar 
som hållits i Sverige. Huvudförhandlingen, som hålls 
i Stockholms tingsrätts säkerhetssal, sträcker sig 
över flera månader, och sammanlagt 17 personer 
står åtalade för bland annat mord eller medhjälp till 
mord, människorov och grov utpressning. Målet har 

sitt ursprung i en dödsskjutning i stadsdelen Ronna 
i Södertälje i december 2009. Flera skjutningar 
följde i spåret av den. Enligt polisen handlar det om 
en kamp om den kriminella marknaden med bland 
annat narkotikahandel och grov utpressning i Sö
dertälje.

södertäLJeMÅLet

Jan Karlsson är en av advokaterna som inte är nöjd med hur åklagarna 
agerat i Södertäljemålet.

Utvisning brott mot 
tortyrkonventionen
Sverige bröt mot FN:s tortyr
konvention när man beslutade 
om utvisning av en homosexu
ell man, enligt FN:s tortyrkom
mitté.

Mannen ansökte om asyl i 
Sverige år 2004, sedan han 
utsatts för tortyr och förföl
jelse i hemlandet Bengalen. 
Som homosexuell och politiskt 
aktiv i ett nybildat parti ansåg 
mannen att han löpte fortsatt 
risk. Varken Migrationsverket, 
migrationsdomstolen eller 
Migrations överdomstolen 
tyckte dock att mannen kunde 
göra det tillräckligt troligt att 
han verkligen löpte en sådan 
risk. Tortyrkommittén är av en 
annan uppfattning. Genom att 
utvisa honom skulle Sverige 
därmed bryta mot artikel 3 i 
tortyrkonventionen.

Den bengaliske mannen har 
nu beviljats permanent uppe
hållstillstånd i Sverige.

HD prövar utvidgad 
rättshjälp
Högsta domstolen har meddelat 
prövningstillstånd i ett ärende 
om utvidgad rättshjälp. Den sö
kande, som blivit funktionshind
rad i en tågolycka, har tidigare 
av tingsrätten beviljats ytterli
gare 40 timmars rättshjälp ut
över de 100 timmar som är nor
malt. Hans ombud anser dock 
att det behövs ytterligare 50–
60 timmar för att avsluta målet.  

HD mål nr Ö 203-12
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Unga lagöverträdare tillfrågas inte om medling
kommunernas skyldighet att 
erbjuda medling i brott med 
unga förövare fungerar ännu 
inte som den ska. det visar en 
rapport från socialstyrelsen.

Sedan 2008 är alla kommuner 
skyldiga att erbjuda medling i 
brott där förövaren är under 21 
år. Men verksamheten ser 
mycket olika ut runt om i landet. 
Fortfarande får många unga 
förövare överhuvudtaget inte frå-
gan om medling, skriver Social-
styrelsen, som på regeringens 

uppdrag följt upp medlingsverk-
samheten. 

Medling vid brott innebär att 
brottsoffer och förövare möts för 
att under ledning av en opartisk 
person tala om det som hänt och 
vilka konsekvenser det får. Advo-
katen skrev i nr 6 2011 om medling 
och hur den fungerar. Flera inter-
vjuade konstaterade då att med-
ling kan vara till hjälp för brottsoff-
ren och möjligen också minska 
återfallsrisken hos förövaren, men 
att landets medlingsverksamheter 
skilde sig mycket åt i arbetssätt.

Socialstyrelsen pekar i sin rap-
port just på bristen på likformig-
het, och att vissa kommuner i 
praktiken inte har någon organi-
sation för att erbjuda medling. 
Rapporten lyfter också fram att 
det saknas kunskap och att det 
kan förekomma en bristande till-
tro till medling inom rättsväsen-
det. 

Rapporten Medling vid brott 
avseende unga lagöverträdare 
kan laddas ner från Socialstyrel-
sens webbplats, www.socialsty-
relsen.se.

Årets advokatdagar lockar 
med ett utökat program och 
spännande föredragshållare, 
bland andra eu-kommissio-
nären cecilia Malmström och 
anders behring breiviks ad-
vokat geir Lippestad.

Programmet för Advokatdagarna 
den 8–9 november i år på Grand 
Hôtel i Stockholm tar allt mer 
form. Inom kort kommer hela pro-
grammet att kunna presenteras. 
Redan är det klart med bland an-
nat följande mycket aktuella och 
intressanta personer:

•  EU-kommissionären Cecilia 
Malmström 

•  Generalsekreteraren Jonathan 
Goldsmith, Council of Bars 
and Law Societies of Europe 
(CCBE) 

•  Chefs-JO Elisabet Fura (Sveri-
ges domare i Europadomsto-
len för närvarande)

•  Försvarsadvokaten Geir Lip-
pestad, Norge 

advokatdagarna arrangeras i 
år för andra gången. Årets konfe-
rensprogram har utökats och 
innehåller i år hela 36 seminarier i 

sex parallella spår och flera ge-
mensamma föreläsningar. Tanken 
är att det ska finns något för alla 
advokater. Ämnesområdena är 
Process & Skiljedom, Affärsjuridik, 
Brottmålsprocessen, Humanjuri-
dik, Rule of Law/Offentlig rätt och 
Advokatverksamhet.

Deltagande i Advokatdagarna 
ger 12 kurstimmar till den årliga 
obligatoriska vidareutbildningen 
för advokater.

Läs mer på Advokatsamfundets 
hemsida. Den som anmäler sig se-
nast 1 juni får rabatt på konferens-
avgiften.

Advokatdagarna lockar
med spännande namn

8–9 november är datumen för årets Advokatdagar på Grand Hôtel i Stockholm.

Polisen varnar för 
e-post om bedrägeri
Polisen har kontaktat Advokat
samfundet och meddelat att 
det just nu kommer in en rad 
anmälningar från advokatby
råer, som har blivit utsatta för 
försök att medverka till bedrä
geri och penningtvätt.

Tillvägagångssättet har varit i 
stort detsamma: Förfrågningar 
om advokaten är beredd att åta 
sig uppdrag har skickats per e
post till ett antal advokatbyråer. 
Ofta har uppdraget rört indriv
ning av en fordran. Den om
ständighet som har varit ge
mensam för uppdragen är att 
en check på cirka 400 000 dol
lar har bifogats. I uppdraget har 
ingått att bistå med inlösen av 
checken i en bank i Kanada, Ja
pan, USA eller Sverige.

I vissa fall har det varit fråga 
om en uppgiven klient från Kina 
eller USA, som önskar få hjälp 
med indrivning av en fordran 
eller förlikningslikvid från ett 
svenskt bolag. 

Inget nytt för rättsväsen-
det i vårpropositionen
Regeringens ekonomiska vår
proposition, som presenterades 
den 16 april, innehåller inte nå
got nytt på rättsväsendets om
råde. I propositionen skriver re
geringen att den avser att 
återkomma i budgetpropositio
nen för 2013 med förslag till åt
gärder inom rättsväsendet på 
tre teman:

•  Skärpta straff och tuffare 
insatser

•  Tidiga och tydliga insatser 
mot unga som begår brott

•  Ökad effektivitet inom rätts
väsendet

Inom utgiftsområdet Migra
tion föreslår regeringen att an
slaget för offentligt biträde i ut
länningsärenden bör ökas med 
15 miljoner kronor på grund av 
att fler än beräknat väntas söka 
asyl under 2012.
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Migrationsverket testar nu ett 
nytt it-stöd, som ska under-
lätta och effektivisera hand-
läggningen. Men advokatsam-
fundet och enskilda advokater 
ifrågasätter projektet, som 
man menar hotar tystnads-
plikten och advokaternas obe-
roende. 

Migrationsverkets projekt Min bi-
trädessida börjar testas i Malmö 
under 2012. Först ut i ett pilotpro-
jekt är en elektronisk kalender-
funktion. I kalendern kan offent-
liga biträden gå in och se sina 
uppdrag, samt själva fylla i när de 
kan ta förordnanden. 

Samtidigt testas en ny databas 
över offentliga biträden, som ock-
så ska användas för att slumpvis 
lotta ut uppdrag på de biträden 
som anmält sig.

Advokatsamfundet har fått in-
formation om pilotprojektet och 
har flera kritiska synpunkter på 
det. Ställföreträdande chefsjurist 
Heléne Lövung anser bland annat 
att kalenderfunktionen hotar ad-
vokatkårens oberoende genom 
att advokater tvingas anpassa sig 
till Migrationsverket och hålla ti-
der öppna för uppdrag när de 
egentligen skulle ha gjort annat. 
Lövung menar också att kalen-
derfunktionen innebär merarbe-
te för advokatbyråerna, som mås-
te hålla reda på flera olika 
kalendrar. 

– Det känns som att Migrations-
verket sätter tillgänglighet framför 
kompetens och rättssäkerhet, sä-
ger Heléne Lövung. 

Migrationsverkets rättschef Mi-
kael Ribbenvik förstår inte kriti-
ken. Enligt honom förändrar ka-
lenderfunktionen inte läget mot 
i dag, när Migrationsverkets per-
sonal ringer runt och kontrollerar 
vem som kan åta sig ett 
uppdrag. 

– Biträdena måste ju 
kunna säga när de är till-
gängliga. På det här viset 
blir det mycket enklare, 
säger han.

Ett annat problem är 
att de offentliga biträde-
nas kalendrar på Min bi-
trädessida blir allmänna hand-
lingar, och därmed tillgängliga 
även för allmänheten, vilket kan 
hota advokaternas tystnadsplikt. 
Detta är enligt Mikael Ribbenvik 
en av de saker Migrationsverket 

får titta vidare på hur man kan 
lösa. 

Advokat Petter Aasheim i Göte-
borg är en av två advokater i pro-
jektets referensgrupp. Aasheim 
delar Advokatsamfundets princi-
piella invändningar mot projek-
tet, men betonar att det är viktigt 
att ge det en chans under försöks-
verksamheten, så att det kan ut-
värderas. 

Enligt Petter Aasheim har flera 
advokater i södra Sverige hört av 
sig med kritik redan innan försö-
ket startat. Och Aasheim själv har 
reagerat kraftigt mot Migrations-
verkets formuleringar i informa-
tionen om projektet, där man sä-
ger att det nya IT-stödet tagits 
fram i samverkan med Advokat-
samfundet. 

– Det låter som att vi tänkt ut 
detta tillsammans. I själva verket 
har vi fått presenterad en nästan 
färdig produkt, som vi har kritise-
rat, säger han.

– Det här är Migrationsverkets 
projekt, inte Migrations-
verkets och Advokatsam-
fundets. Om samverkan 
innebär det, då har vi ut-
tryckt oss felaktigt, säger 
Mikael Ribbenvik.

Han förnekar dock att 
det skulle vara fråga om 
en färdig produkt. 

– Vi har inbjudit Advo-
katsamfundet och en rad andra 
aktörer att delta för att vi vill ha 
synpunkter. Projektet är inte av-
slutat förrän 2014, och det finns 
stora möjligheter att påverka, sä-
ger Ribbenvik.  UB

Migrationsverket

Nytt IT-stöd får hård 
kritik från advokater

Min biträdessida är en del av 
Migrationsverkets anpassade 
verksamhetsstöd eMigration, 
en inloggningsskyddad sida där 

alla offentliga ombud ska kunna 
logga in och följa sina ärenden, 
samt sköta korrespondens med 
Migrationsverket. 

Under pilotprojektet kommer 
bara vissa grundfunktioner på 
sidan att finnas tillgängliga, däri
bland kalendern. 

Min biträdessida

Mikael Ribbenvik, Migrationsver-
kets rättschef.

Petter Aasheim.

Datalagringsdirektivet 
hindrar inte Ipred-lagen
Det strider inte mot EU:s data
lagringsdirektiv att en domstol 
förelägger en internetleveran
tör att lämna ut uppgift om vem 
som har en IPadress, enligt en 
dom från EUdomstolen.

Med den så kallade Ipredla
gen infördes EGdirektivet 
2004/48/EG i svensk rätt. I ett 
mål om olaglig fildelning av 
ljudböcker begärde Högsta 
domstolen besked om datalag
ringsdirektivet hindrar att be
stämmelsen om att lämna ut 
uppgift om IPadressens inne
havare tillämpas. EUdomsto
lens svar blev alltså att det inte 
finns några hinder för föreläg
gandet. 

EU-domstolens dom den 19 
april 2012 i mål C-461/10

Politiskt nej till 
ny grundlag
Yttrandefrihetskommitténs le
damöter har tagit ställning mot 
en ny yttrandefrihetsgrundlag. 
Det rapporterar nättidningen 
Medievärlden.

De tolv representanterna för 
riksdagspartierna föredrar att 
i stället förändra de nuvarande 
grundlagarna tryckfrihetsför
ordningen och yttrandefrihets
grundlagen. De går därmed 
emot kommitténs ordförande, 
justitierådet Göran Lambertz.

 

JO kritiserar lång 
handläggningstid
Justitieombudsmannen (JO) 
riktar kritik mot Förvaltnings
rätten i Falun för handlägg
ningstiden i ett mål om sjuker
sättning. 

Målet kom in till förvaltnings
rätten i juli 2010 och bedömdes 
som färdigberett den 5 oktober 
2010, men rätten avgjorde inte 
målet förrän genom en dom 
den 28 februari 2012.

JO:s beslut (dnr 524-2012)
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Riksdagen vill ha utökat meddelarskydd
Meddelarskyddet bör ut-
vidgas så att det omfattar 
privatanställda i offentligt 
finansierad verksamhet. det 
anser riksdagen, som uppma-
nar regeringen att tillsätta en 
utredning.

Riksdagen uppmanar regeringen 
att snabbt tillsätta en utredning 
om att utvidga meddelarskyddet 
till att också omfatta privatan-
ställda i offentligt finansierad 
verksamhet. 

Utredningen bör, enligt 
riksdagen, särskilt belysa efter-

forsknings- och repressalieför-
budet.

Initiativet till utredningen kom 
i motioner från Socialdemokra-
terna, Vänsterpartiet och Miljö-

partiet, som anser att reglerna 
behöver ses över eftersom allt fler 
offentligfinansierade verksamhe-
ter i dag bedrivs i privat regi. 
Meddelarskyddet begränsas där-
med, eftersom privatanställda 
inte omfattas av meddelarskyd-
det på samma sätt som offentlig-
anställda.

MeddeLarskyddet innebär att 
en offentliganställd har rätt att 
lämna normalt sekretessbelagda 
uppgifter till medierna utan att 
riskera straffpåföljd eller repres-
salier från arbetsgivaren.

affärsjuristerna hans-elof 
olsson och torbjörn Molander 
på Mannheimer swartling i 
göteborg öppnar eget i maj.  

– sammanlagt har vi varit 
i näringslivets tjänst i mer än 
80 år, säger männen bakom 
Molanderolsson advokatbyrå 
ab.

Kontoret ligger nära Götaplatsen 
och byråns mission statement ser 
ut så här:

”Vi är bägge över 70 och vår 
grundläggande idé är att vi vill 
skapa en plattform för en fortsatt 
yrkesmässig aktivitet som advoka-
ter, och samtidigt skapa förutsätt-
ningar för en harmonisk övergång 
från aktiv advokatverksamhet till 
en tillvaro med olika intellektuella 
aktiviteter inom våra respektive 
intresseområden.”

Paret betonar att etableringen 
sker i största samförstånd med 
och support från Mannheimer 
Swartling. Deras initiativ att starta 
eget har applåderats såväl inom 
som utanför advokatvärlden.

– Vi har fått många positiva in-
terna mejl här på byrån när våra 
planer blev kända, vissa rent rö-
rande, säger Hans-Elof Olsson.

– Reaktionerna från klienthåll 
har varit mer begränsade då vi 
inte gått ut med detta till alla, men 
nyckelpersoner som jag talat med 
har varit ytterst uppmuntrande. 
Ingen säger: ”Varför ska 
ni hålla på med det här 
nu när ni är så gamla”, 
framhåller Torbjörn Mo-
lander.

MolanderOlsson Ad-
vokatbyrå ska ägna sig åt 
affärsjuridik med särskild 
inriktning på bolagsrätt, 
ägarrelaterade frågor och 
fastighetsjuridik.

– Vår konkurrensfördel 
är ålder och visdom! Vår 
gemensamma klokskap 
förvärvad under många 
år i näringslivets tjänst 
kan säkert tillföra en hel 
del.

Säger de och motiverar 
beslutet att arbeta i en ålder när 
många spelar golf, odlar rosor el-
ler andra fritidsintressen med att 
advokatrollen är alltför inspire-
rande för att lämna därhän.

De anser att regeringen Rein-
feldt definitivt är rätt ute när den 
vill underlätta möjligheterna att 
arbeta efter 65.

 – Alla som kan och vill fortsätta 
arbeta ska ha den här möjlighe-
ten. Vi fortsätter så länge det är 
intressant, samtidigt ska man 
vara väldigt ödmjuk, det handlar 

ju givetvis om att man 
får behålla hälsan, säger 
Hans-Elof Olsson.

De kommer inte ar-
beta heltid, utan typen av 
uppdrag samt fritidsin-
tressena styr arbetstiden.

– Vi fortsätter så länge 
det är kul och man får 
behålla hälsan som 
sagt. Vi är övertygade att 
många advokater kom-
mer göra som vi och ar-
beta vidare efter att de 
fyllt 65.

Några samarbetspro-
blem är inte att vänta då 
herrarna varit kolleger 
på tidigare Mannheimer 

& Zetterlöf och nuvarande Mann-
heimer Swartling i över 40 år.

– Det blir ett fortsatt true part-
nership, säger Hans-Elof Olsson 
som för övrigt rekommenderade 
att Torbjörn Molander skulle an-
ställas på Mannheimer & Zetter-
löf 1969.

Per Johansson

Ålder och visdom 
– konkurrensfördelar för ny byrå
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Torbjörn 
Molander.

Hans-Elof 
Olsson. 

Brister i polisens arbete 
mot hedersvåld
Vittnen och misstänkta förhörs 
inte regelmässigt, och fokus 
läggs på det enskilda brottet i 
stället för att se till kvinnans to
tala livssituation, och kunska
pen om hedersrelaterat våld är 
ojämn inom Polisen. Det visar 
en rapport som Brottsförebyg
gande rådet (Brå) och Polisen 
tagit fram. Enligt Brå behövs 
tydligare rutiner för arbetet 
med hedersvåld. Det finns ock
så behov av utbildning i bland 
annat bemötande. 

Polisen lagrar för mycket 
från mobiltelefoner
Datainspektionen är kritisk till 
att Länskriminalpolisen i Stock
holm lagrar uppgifter om sms, 
telefonsamtal och kontakter 
från telefoner som beslagtagits 
utan att pröva om uppgifterna 
behövs i polisens underrättelse
verksamhet.

Polisen får enbart lagra upp
gifter som rör misstankar om 
allvarlig brottslig verksamhet 
i registret, och innan en uppgift 
sparas måste polisen pröva om 
den är relevant för undersök
ningen. Datainspektionen kan 
dock konstatera att 98 procent 
av uppgifterna i telefonregistret 
inte har prövats mot lagen.

Sammanhållen 
polismyndighet föreslås
Polisorganisationskommittén 
har lämnat sitt betänkande till 
justitieministern.

Polisorganisationskommittén 
föreslår bland annat att Rikspo
lisstyrelsen, de 21 polismyndig
heterna och Statens kriminal
tekniska laboratorium ombildas 
till en sammanhållen myndig
het. Säkerhetspolisen föreslås 
bli en fristående myndighet 
inom polisväsendet. Arbetet 
ska inriktas på att den nya orga
nisationen ska införas den 1 ja
nuari 2015.
En sammanhållen svensk polis 

SOU 2012:13
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affärsadvokaterna behöver 
tänka igenom sin strategi och 
hur de bäst kan bistå klien-
terna inför framtiden. det an-
såg ericssons chefsjurist nina 
Macpherson, som gästade 
advokat i framtidens lunchse-
minarium i stockholm i mars.

Som chefsjurist köper Nina Mac-
pherson advokattjänster över 
hela världen. Hon berättade att 
det finns ett starkt tryck inom 
koncernen för att minska kostna-
derna för dessa tjänster.

– Fokus är väldigt mycket på 
”doing more for less”, man vill ha 
mer arbete uträttat för mindre 
kostnader, sa Macpherson, som 
tyckte att advokatbyråerna inte 
alltid verkade förstå denna press. 

– Advokatbyråerna talar ofta 
om att de vill komma nära klien-
terna. Men det finns hinder för 
det, inte minst byråernas produk-
tivitetsmodell, sa hon också.

Ett exempel på denna skeva 
produktivitetsmodell är enligt 
Macpherson att byråerna ofta sat-
sar på att sälja fler timmar, sna-
rare än på att åstadkomma mer 
på kortare tid. Det kan också 
sticka i ögonen på klienter som 
själva arbetar i trånga rum ute i 
förorten att se advokaternas sto-
ra, eleganta lokaler på dyra inner-
stadsadresser. 

– Rätta mig gärna om jag har 
fel, men det känns i alla fall inte 
som att man satsar på effektivitet 
och att pressa sina kostnader, sa 
Nina Macpherson. 

Enligt Nina Macpherson är det 
dags för advokatbyråerna att nu 
tänka över sin strategi för framti-
den. Hon gav advokaterna och de 
biträdande juristerna en rad tips 
på hur advokatbyråerna kan bli 
mer klientanpassade. Det hand-
lade bland annat om att satsa inte 
bara på juridisk spetskompetens, 
utan också på projektledningsför-
måga, och att hela tiden ha fokus 
på klienternas affärsnytta.

– På det viset kan våra båda 
önskningar, ”more for less” och 
att komma nära klienten, mötas.

  UB

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

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

010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se

ericssons cheFsJurist pÅ advokat i FraMtiden

Satsa på affärsnytta och effektivitet!

l  Utveckla inte bara juridisk spetskompetens utan också projektled
ningsförmåga, effektivitet och förmågan att sätta rätt pris på ett 
uppdrag.

l Satsa på att kombinera kvalitet med produktivitet.
l Fokusera alltid på klientens affärsnytta.
l Förenkla för klienten.
l  Utnyttja teknologin för att leverera kringtjänster, som t.ex. speciella 

webbplatser med nyttig information för klienterna.
l  Utnyttja möjligheten till secondments, alltså att låna ut unga biträ

dande jurister eller advokater till klientföretag.
l Se er som en del av klientens juridiska team.

nina Macphersons rÅd tiLL advokatbyrÅerna

Nina Macpherson, chefsjurist på Ericsson, besökte Advokat i framtidens lunchseminarium.
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nliv.se 
 Sveriges affärsnyheter. Live.

I en tid när börsrobotar arbetar med ljusets hastighet har  
SvD Näringsliv kört om.
Nya nliv.se är här! Med Sveriges snabbaste affärsnyheter.  
Här hör du finansminister Anders Borgs ord i samma sekund 
som de lämnar hans läppar. 
Nya nliv.se är den moderna tidens affärsnyheter. nliv.se rap por
terar direkt. Live. Var du än är följer du Affärssverige i realtid. 
På din dator, din läsplatta eller i din mobil. Ökad hastig het blir 
ett försprång som i slutänden kan avgöra din arbetsdag.
Men nya nliv.se är mer än snabba. 
Vi är eftertänksamma.
Vi överger aldrig Svenska Dagbladets seriösa och djuplodande 
journalistik. Hos oss finns tid för summering och analys. nliv.se 
tolkar dagens jäktade siffor, rapporter och utspel. Borstar av 
dem nyhetens skimmer. Granskar dem. Och sätter nyheten i 
sitt sammanhang. Varje dag ger våra prisbelönta skribenter 
som Andreas Cervenka och Carolina Neurath dig nya perspektiv 
på avgörande händelser i svenskt näringsliv och på världens 
marknader. 
En snabbare tid är här. 
Byt till nliv.se.

Äntligen!
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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)
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Världen

Skattefusk och mänskliga 
rättigheter undersöks
International Bar Associations 
Human Rights Institute, IBAHRI, 
ska nu analysera hur ekonomisk 
brottslighet, och i synnerhet 
skattefusk, bidrar till fattigdom 
och brott mot mänskliga rättig
heter i världen. För att under
söka detta har IBAHRI tillsatt en 
grupp bestående av ledande 
akademiker, skatteexperter och 
advokater. Gruppen höll nyligen 
sitt första möte i London.

Enligt IBAHRI saknas det tidi
gare undersökningar om sam
bandet mellan ekobrott och 
fattigdom och mänskliga rättig
heter.

Läs mer om undersökningen 
på IBA:s webbplats!

nu kommer icke-advokaterna 
in på den brittiska advokat-
marknaden, genom så kallade 
alternativa byråstrukturer. 
redan har fem byråer fått till-
stånd till nya driftsformer. 

I januari öppnades möj-
ligheten för brittiska 
advokater att samarbe-
te med andra yrkes-
grupper inom så kall-
lade alternativa byråstrukturer, 
ABS. Under kort tid i mars och 
april godkände Solicitors Regula-
tion Authority, SRA, alternativa 
byråstrukturer för fem byråer, 
fyra i England och en i Wales. En-
ligt SRA behandlas ytterligare 
drygt 70 ansökningar om ABS-
status av myndigheten. 

De första tillstånden kom i slu-

tet av mars och gällde en stor och 
etablerad juristbyrå och två små 
advokatbyråer. Juristbyrån Co-
operative Legal Services har 400 
anställda och arbetar sedan 2006 
med bland annat skadeståndsrätt 

och testamenten. Med 
tillståndet att bli ABS 
kan byrån nu bredda 
sin verksamhet. De två 
andra byråerna har sökt 
tillstånd för att ta in 

icke-advokater som delägare och 
managing partners. 

Den fjärde byrån att få tillstånd 
till ABS är NewLaw Legal, baserad 
i Cardiff i Wales. Byrån har redan 
föregått reglerna om ABS genom 
att ta in icke-advokater i ledning-
en. I slutet av april fick också en av 
Englands hundra största byråer, 
Russell Jones & Walker, sitt till-

stånd att drivas som ABS. Byrån 
tas därmed över av australiensiska 
Slater & Gordon, som redan köpt 
upp byrån. Russell Jones & Walker 
sysselsätter över 400 personer vid 
tio olika kontor i England.

Möjligheten till ABS är en del av 
den omdebatterade Legal Servi-
ces Act, som syftar till att göra den 
brittiska juridiska marknaden mer 
liberal och konsumentvänlig. Le-
gal Services Act har fått hård kritik 
från en rad nationella och interna-
tionella advokatorganisationer, 
däribland Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, CCBE. CCBE 
befarar att advokat etiska kärnvär-
den som oberoende, frihet från 
intressekonflikter och tystnads-
plikt hotas om icke-advokater till-
låts få inflytande över advokatby-
råernas verksamhet. UB

ABS-byråer godkända

För mer info: www.itkonsulterna.com, tfn 08-410 179 10 eller www.onlinebackupcompany.com, tfn 020-121 700.

Pläderingen raderad. 
Vad har du att säga till ditt försvar?
Tidsbrist är en vanlig anledning till att företagets IT försummas. 
Men att som resultat förlora företagsdata kan innebära en tidsödande katastrof.

Låt IT Konsulterna Norden AB ta över ansvaret för din IT-miljö. The Online Backup 
Company AB’s tjänster innebär att du alltid har din data i tryggt förvar.

Just nu erbjuder IT Konsulterna Norden AB i samarbete med 
The Online Backup Company AB en kostnadsfri inventering 
av din IT-miljö och bjuder samtidigt på etableringskostnad för 
The Online Backup Company AB’s tjänster.

Våra lösningar används av bland andra Försvarsadvokaterna Stockholm. 
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Marie-Louise ekman, filmare, 
konstnär och vd för dramaten, 
brukar sällan framträda som fö-
reläsare. Men efter övertalning 
gjorde hon ett undantag för ra-
kelkonferensen. i ett samtal med 
generalsekreterare anne ramberg 
gav hon sin syn på ledarskap och 
karriärval. ta ett steg i taget och 
tänk på hur du använder din tid på, 
var hennes råd till unga kvinnor.

Efter nio år som professor och rektor på 
Konsthögskolan – ett uppdrag hon tog 
efter övertalning – kunde Marie-Louise 
Ekman år 2009 lägga till en ny titel på 
cv:t, när hon tillträdde som VD och chef 
för Kungliga Dramatiska teatern i Stock-
holm. Det var ingen roll hon planerat för.

– Jag hade just slutat som rektor på 
Konsthögskolan, och kände att jag gjort 
min sociala värnplikt. Jag trodde att jag 

Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens 
Rakel genomfördes för sjätte gången i april. Årets tema var 

»Kvinnligt ledarskap – entusiasm, prestation och attraktion«. 
Cirka 260 kvinnliga jurister från hela rättsväsendet deltog 

i konferensen som hölls på Grand Hôtel i Stockholm.

text magnus andersson, ulrika BrandBerg och tom knutson 

foto nixon Johansen cáceres

Lyckad 
Rakel- 

konferens

var färdig med personalpolitik och ad-
ministration, och tänkte vara i min ateljé 
och måla. De fick bearbeta mig i minst ett 
år innan jag blev så smickrad att jag sa ja. 
Och jag har inte ångrat mig, sa Ekman till 
de kvinnliga juristerna i Spegelsalen.

Att leda konstnärer är svårt, men inte 
svårare än andra grupper, menade Ma-
rie-Louise Ekman. Det gäller dock att 
förstå spelreglerna och villkoren i det 
man gör, påpekade Ekman. Konstnärlig 
verksamheten kan till exempel inte mä-
tas med samma måttstock som närings-
livet använder.

– Det blir farligt om man bara vill sälja, 
slimma och vara begriplig. Då går man 
långt ifrån själva anledningen till att det 
behövs konstnärlig verksamhet i sam-
hället, sa Ekman.

Förutom insikt om verksamhetens na-
tur behöver en bra chef också ha stor em-
pati, betonade Marie-Louise Ekman.

Marie-Louise Ekman: Viktigt vad man lägger sin tid på

På Rakels huvudseminarium samtalade Anne Ramberg med 
Marie-Louise Ekman.
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– Jag tror också att man måste kunna 
ändra sig och vara prestigelös. Man ska 
kunna stå inför en grupp och säga att 
”jag hade fel”. 

Arbetet går också lättare om man und-
viker att ta det personligt och i stället fo-
kuserar på uppgifterna, påpekade Ma-
rie-Louise Ekman. 

– Ju renare man håller sina arbetsupp-
gifter i förhållande till sig själv, desto ro-
ligare blir de. 

Marie-Louise ekMan deLade också 
med sig av sin erfarenhet när det gäller 
karriärval.

– Det viktigaste i tillvaron är tiden och 
vad man lägger den på. Många unga 
människor planerar och tänker sig flera 
steg i taget. Så ser inte tillvaron ut. I stäl-
let ska du ta ett steg åt det håll du tror på. 
När du har tagit det steget och tagit ett 
uppdrag så måste du ägna dig åt det till 

hundra procent. På varje ställe du ham-
nar kan det uppstå något som leder åt ett 
annat håll. Därför är det viktigt att göra 
det man väljer att lägga sin tid på till 
hundra procent, sa hon och fortsatte:

– Det tråkigaste som finns är att arbeta 
med människor som gör saker med vän-
ster hand och är oengagerade. Då kan 
man lika gärna låta bli!

Ett annat råd var att se till att få ensam 
och ouppkopplad tid. 

– Som konstnär måste man vara en-
sam i sin ateljé. Annars hör man inte sin 
inre röst. Jag tror att det är jätteviktigt att 
varje människa har en stund varje dag då 
man är helt isolerad från alla intryck. 
Man måste ge sitt eget psyke ett rum, an-
nars blir det bara något som tar in och 
servar andra, sa Marie-Louise Ekman.

För Marie-Louise Ekman var det en re-
vansch att bli rektor, eftersom hon själv 
blivit relegerad flera gånger från skolan, 

Marie-Louise Ekman: Viktigt vad man lägger sin tid på
främst för att hon ansågs uppkäftig. Själv 
ser hon sin oförmåga att inordna sig på 
ett annat sätt. 

– Jag tyckte att jag underordnade mig, 
men jag kunde inte läsa av koderna or-
dentligt. Jag tror att det ofta är på det sät-
tet, att människor som hamnar utanför 
mycket hellre hade hamnat innanför. 
Man gör vad man kan för att inordna sig, 
men man gör det utifrån de förutsätt-
ningar man har. Jag tycker ofta att mätin-
strumenten är fel snarare än individerna. 

Dramatenchefen sade sig ha lagt mär-
ke till en irriterande tendens hos kvin-
nor på teatern att göra sig söta och ofar-
liga, genom att lägga huvudet på sned 
och posera framför kameror.

– Jag försöker i möjligaste mån att inte 
hamna i sådana fällor. Jag gillar när kvin-
nor är farliga. De får gärna vara retfulla 
och högljudda och ilskna. Arga kvinnor 
är attraktivt, tycker jag. n

nästa 
uppsLag

Meg Tivéus och 
Agneta Broberg

”Ju renare 
man håller 
sina arbets-
uppgifter i 

förhållande 
till sig själv, 

desto 
roligare 
blir de.”
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FöretagsLedaren Meg tivéus

Att lyckas i en     värld av män

på utlandsuppdrag. För att få utveckling 
och bredd sökte hon sig tillbaka till hov-
rätten och fick börja om från början. Nu, 
efter 15 år, var det helt annorlunda där. 
När fiskalerna klagade och tyckte det var 
förfärligt, förstod Agneta först inte var-
för. Men när en fiskal grät efter en före-
dragning – då gick hon till hovrättspresi-
denten igen. Den här gången var det 
annorlunda. Den nya presidenten, Gun-
nel Wennberg, försökte synliggöra vad i 
hovrättsrådens beteende som upplev-
des kränkande och förnedrande, så att 
ett förändringsarbete kunde börja.

Därpå fick Agneta erbjudande om att 
bli administrativ fiskal.

– Jag blev först jätteledsen! Jag ville ju 
jobba med juridik, inte med administra-
tion. Men jag sa ja av ren nyfikenhet.

– det är inte mycket som har gått 
enligt plan i mitt liv, och det är inte 
mycket jag har planerat.

Diskrimineringsombudsmannen Agne-
ta Broberg utgick från en mycket person-
lig berättelse om sitt liv när hon beskrev 
hur händelser i livet har påverkat hen-
nes karriär och lett fram till den position 
hon har i dag.

Under juristutbildningen hade hon 
ingen aning om vad hon ville bli, berät-
tade hon. 

Hon kom in vid hovrätten och hamna-
de i en miljö som gjorde henne för-
skräckt. Där härskade en otrolig hierar-
ki. Ingen fiskal mådde bra, särskilt inte 
de kvinnliga. Fiskalerna var överens om 
att situationen måste tas upp med hov-

rättspresidenten. Agneta Broberg boka-
de tid hos presidenten och framförde fis-
kalernas syn på saken.

– Är inte fiskalen under prövning? frå-
gade presidenten.

– Jo, svarade Agneta.
– Då glömmer vi det här, så kan fiska-

len gå, avslutade presidenten samtalet.
Efter hovrätten började Agneta på af-

färsjuridisk byrå. Det var spännande 
och utvecklande, men hon hade inte till-
räckligt stort  intresse för ekonomi, en 
viktig del i de frågor hon arbetade med 
på byrån för att kunna tänka sig en fram-
tid inom affärsjuridiken.

Hemkommen till Göteborg efter nio 
år i Förenade arabemiraten arbetade 
hon med internationell privaträtt mot 
stora företag som skickar medarbetare 

DO Agneta Broberg om erfarenhet,        engagemang och mod

Diskriminerings-
ombudsmannen 
Agneta Broberg.

Meg Tivéus berättade 
humoristiskt och tänkvärt 
om sina erfarenheter, 
ledarskap och drivkrafter.

skapa en positiv självbild, ha en 
jämställd man och inse betydelsen 
av tur. det är några av ingredien-
serna i framgångsreceptet för hur 
man lyckas i en värld av män. det 
anser företagsledaren och styrel-
seproffset Meg tivéus.

Meg Tivéus har noterat att i många de-
batter som hon deltagit i, som rör jäm-
ställdhet, så kokar mycket ner till frågan 
om vem som tar hand om barnen.

– Det är den som i grunden är den sto-
ra frågan. När det gäller andra problem 
så finns de egentligen i oss själva.

Meg tycker att man ska fundera över 
sina drivkrafter och vad det är som gör 
att man tycker att någonting är roligt. 
För sin egen del drivs hon mycket av vil-
jan att åstadkomma något.

– Jag vill se resultat och vill inte ödsla 
tid på något som inte blir av, sa hon och 
tillade:

– Jag bärs av en livsglädje som jag har 
varit väldigt rädd om. Det har inneburit 
att jag har försökt att inte bli blasé utan 

att alltid tycka att de enkla sakerna är ro-
liga. Det har varit en del av min hemlig-
het.

Även natur och kultur har en stor be-
tydelse för Meg när hon vill hämta kraft 
och låta hjärnan vila. Ibland tvingar hon 
sig att INTE vara effektiv. Det handlar om 
att skapa ett tomrum så att hjärnan får 
arbeta själv och hitta sina egna vägar. 
Detta är något som dagens människa 
knappt ägnar sig åt eftersom hon alltid är 
tillgänglig på mobiltelefonen och e-post 
eller sociala medier. Som Meg ser det 
finns det en stor fara i detta.

– Den kreativa delen av min hjärna 
skulle förkrympa på sikt om den inte får 
tomrum för att finna nya lösningar, sa 
Meg som menade att de bästa idéerna 
ofta kommer till henne när hon är på ett 
gympapass.

tur är en Faktor som inte ska under-
skattas av den som vill lyckas nå fram-
gång, enligt Meg Tivéus:

– Det är som Ingemar Stenmark säger 
att om man tränar mycket får man tur. 
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”Som chef 
måste du  

ta tag 
i proble-

men.”

nästa 
uppsLag

Victoria Blom 
och Anna Dyhre.

Att lyckas i en     värld av män

När Agneta var tillförordnad rådman i 
tingsrätten blev hon uppmuntrad att 
söka jobb på Konsumentverket som 
stod inför en utlokalisering till Karlstad.

– Att få jobba med juridiken i syfte att 
förändra framåt till skillnad från att till-
lämpa juridiken på det som redan hänt 
var en utmaning som inte gick att motstå.

Agneta blev avdelningschef på rätts-
avdelningen och började med att vecko-
pendla till Stockholm för att sex måna-
der senare flytta till Karlstad. Efter tre 
månader blev hon också ställföreträ-
dande KO.

– Det var min chefsskola. Där fick jag ta 
tag i många svåra frågor.

När hon själv blev chef hade hon bland 
annat med sig sina reflektioner över er-
farenheterna av chefer som inte var bra.

– Som chef måste du ta tag i proble-
men!

Om det fordras en förflyttning av en 
medarbetare, eller en knuff i rätt rikt-
ning, är det viktigt att göra det – men på 
ett mänskligt sätt, sa Agneta Broberg.

– Ingen vinner på att en medarbetare 
inte fungerar, inte medarbetaren själv 
och inte heller övriga i organisationen. 
Att ta hand om denna typ av problem är 
en viktig del av en chefs uppdrag.

När hon fick veta att DO sökte general-
direktör väcktes hennes nyfikenhet och 
hon skickade in sin CV till rekryterings-
byrån. Byrån tog in henne i rekryterings-
förfarandet. Nu har hon varit DO i sex 
månader.

Det var en stor utmaning att bli myn-
dighetschef.

– Hur man strategiskt kan använda ju-
ridiken för att nå förändring i ett så vitt 
och stort uppdrag som DO har och som 
handlar om att få ett jämlikt samhälle 
med lika rättigheter för alla, förklarade 
Agneta Broberg.

Dessutom var det en utmaning att ta 
hand om en myndighet som har blivit så 
hårt kritiserad.

Agneta Broberg menade att hon aldrig 
har haft någon karriärplanering. Hon 
har heller aldrig haft några mål, utom att 
hon har velat ha ett arbete som är roligt.

– Om man inte trivs, och inte gör något 
som är roligt, måste man fundera på var-
för, ställa sig frågan vad som är fel – för-
ändra där du är eller byt jobb. Vi har all-
tid ett val hur vi ska förhålla oss till saker, 
påminde Agneta Broberg. n

DO Agneta Broberg om erfarenhet,        engagemang och mod

Att ha kunskap och att vara påläst det är 
en förutsättning. Men man får också tur 
genom att visa sig och genom att säga ja. 
Att våga ta steget! Det är en mycket seriös 
rekommendation.

En viktig del för att klara ett avancerat 
arbete är en bra kropp. Kropp och själ 
hör intimt samman, enligt Tiveús. Att 
hålla kroppen i trim är i grunden en nöd-
vändighet. Om man har en ledande posi-
tion arbetar man väldigt många timmar 
per vecka. Meg tränar regelbundet, och 
har till och med tagit Tjejklassikern ett 
par gånger.

andra rÅd som hon gav var hur viktigt 
det är att arbeta med att skapa en positiv 
självbild. Att lära känna sig själv är en 

stor del av det trygga ledarskapet. Ett yt-
terligare råd var att inse att man inte kan 
hinna med allt.

– I dag finns fantastiska ROT och RUT. 
Köp alla RUT:ar och ROT:ar som ni hittar. 
Det gäller att ha service på hemmafron-
ten. Det är inte någon människa som 
tackar för annat än resultatet.

Meg Tivéus sammanfattade sina råd 
för hur man lyckas i en värld av män:

– Ta för givet att du har samma möjlig-
heter som män och ska ha det. Se till att 
skaffa en jämställd man. Jag tror att det 
är ett viktigt råd. Det ska vara en karl som 
är beredd att vara barnledig och att vab-
ba. Annars kommer ni inte att klara er. 
Den barnpassande mormodern som jag 
hade finns inte längre. Våga och utmana 
dig själv, och arbeta med din självkänsla!

Meg tivéus taLade även om ledar-
skap. Enligt henne handlar dagens le-
darskap om att hela tiden tänka på kort 
och lång sikt. Det handlar inte om en sak 
i taget. Det handlar om att vi ska skära 
ner, effektivisera, rationalisera men vi 

ska också bygga för framtiden. En del av 
ledarskapet är att förklara och utveckla 
för sina medarbetare hur det ska gå till.

Meg FörkLarade att hon gillar att styra 
med värderingar. Företaget är en mötes-
plats för värderingar och förväntningar, 
drömmar, besvikelser och ambitioner.

en av seMinariedeLtagarna frågade 
vad man gör om man tycker att man är 
störst bäst och vackrast men det finns de 
i ens omgivning som inte har fattat det 
ännu?

– Fortsätt och tyck det tills omgivning-
en förstår det. Eller så kanske du inte rik-
tigt är just det på det här jobbet. Men det 
gör inget om du inte är det bara du mår 
bra. Det handlar också om att gilla läget. 
Det finns inte något olyckligare än när 
det finns en diskrepans mellan vad man 
vill vara och vad man har förmåga att 
vara. Det gäller att någorlunda under li-
vet synkronisera det. Varje människa är 
skyldig sig själv att ha ett harmoniskt liv, 
så pragmatisk är jag. n

Meg Tivéus har bland annat varit vd 
för Svenska Spel, vice vd på Posten 
och divisionschef inom Åhléns och 
Holmen. Hon har utsetts till en av lan
dets mäktigaste kvinnor. Idag arbetar 
hon med många styrelseuppdrag.

oM Meg tivéus

Cirka 260 
kvinnliga jurister 
från hela rätts- 

väsendet deltog 
i konferensen 
som hölls på 
Grand Hôtel 
i Stockholm.
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Stressande att mäta 
sitt värde i prestationer
alla kan bli utbrända. Men det är en 
process som tar flera år, och vissa 
drabbas lättare än andra. det be-
rättade forskaren och psykologen 
victoria blom för intresserade åhö-
rare på rakelkonferensen.

Victoria Blom inledde sitt anförande 
med att redovisa fakta om utbrändhet el-
ler utmattningssyndrom som den klinis-
ka diagnosen lyder. Hon berättade att de 
psykiska besvären, inte minst de stress-
relaterade, gått om fysiska åkommor 
som grund för sjukskrivningar i dag. Och 
kvinnor drabbas mer än män. 

– Den nya typpatienten med utmatt-
ningssyndrom är en ung kvinna som 
kanske arbetat i åtta till tio år och som 
inte har barn, berättade Victoria Blom.

Hon konstaterade att alla kan drabbas 
av utbrändhet, om de utsätts för tillräck-
ligt mycket stress, men att olika männis-
kor är olika sårbara. 

victoria bLoM Fokuserade i sin av-
handling på sambandet mellan villkorlig 
självkänsla och utbrändhet. Personer 
med villkorlig självkänsla kännetecknas 
av att de själva mäter sitt egenvärde uti-
från yttre faktorer, som framgång på job-
bet eller inom någon idrott. Självkänslan 
blir lätt prestationsbaserad. Och just 
dessa personer, som måste prestera för 
att känna sig värdefulla, är speciellt sår-
bara för stress och drabbas lättare än an-
dra av utbrändhet, berättade Victoria 
Blom, som också gav konkreta råd om 
hur man kan handskas med sin stress. n

Victoria Blom berättade att de psykiska besvären gått om 
fysiska åkommor som grund för sjukskrivningar i dag.

unga har en helt annan syn på kar-
riären än tidigare generationer, och 
det måste företagen anpassa sig 
efter för att klara konkurrensen.

Det budskapet framförde konsulten 
Anna Dyhre som är särskilt inriktad på 
”employer branding” – varumärket som 
arbetsgivare. Hennes huvudtema var att 
arbetsmarknaden har förändrats.

I dag måste man marknadsföra sig 
som arbetsgivare och särskilja sig från 
andra företag för att rekrytera de bästa 
medarbetarna. Employer branding 
innebär även att få medarbetarna att 
stanna kvar. Det kostar mycket att behål-
la bra medarbetare och att skapa ambas-
sadörer för arbetsplatsen. Där är kultu-
ren på företaget och sättet man talar om 
sig själv viktiga.

varJe Företag måste fråga sig: Vilka är 
våra konkurrenter om medarbetarna? I 
dag är konkurrensen inte bara lokal – 
många söker de mest attraktiva tjänster-
na i hela världen, framhöll Anna Dyhre.

Unga människor, de som är födda på 

80- och 90-talen, har andra värderingar 
och en annan syn på arbetslivet än tidi-
gare generationer. De ställer högre krav 
på arbetsgivarna – och om företagen inte 
erbjuder det innehåll och den utveck-

ling de efterfrågar, flyttar de helt enkelt 
på sig. Det innebär omvända förhållan-
den på arbetsmarknaden, som företa-
gen måste ta hänsyn till.

För unga jobbkandidater är det viktigt 
att arbetet är roligt, intressant och me-
ningsfullt. Åttio- och nittiotalisterna har 
präglats av sin uppväxtmiljö. De har haft 
många valmöjligheter, fått individuella 
utvecklingsplaner från förskolan och 
uppåt och är vana att ständigt kunna 
kommunicera elektroniskt. Samhället 
har lärt dem att tro på sig själva och att 
ifrågasätta auktoriteter.

De har krav på tydliga mål, uppfölj-
ning och bekräftelse i arbetet.

en trend Just nu är att drivande fakto-
rer för unga medarbetare är värden som 
etik och moral, socialt ansvar och värde-
ringsstyrd verksamhet hos arbetsgivar-
na. 

Allt detta måste arbetsgivarna inse 
och förstå, för att ha en chans att rekry-
tera unga medarbetare. De måste identi-
fiera sitt arbetsgivarerbjudande, förkla-
rade Anna Dyhre. n

Anna Dyhre 
avslutade Rakel-
konferensen med 

en humoristisk 
föreläsning.

Arbetsgivarna måste marknadsföra sig!



STF INGENJÖRSUTBILDNING
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Reportage Anders R Öhman

Kulturell stimulans är en nödvändighet för varje hårt arbetande individ. 
Advokaten Anders R Öhman har alltid haft en stark och nära relation till 
musik och litteratur, parallellt med en framgångsrik advokatgärning.
– Musiken har varit ett andningshål och litteraturen har givit mitt liv en extra 
dimension, konstaterar Anders R Öhman.
Att han ännu vid fyllda 86 år är aktiv med en välfylld agenda menar han 
beror mycket på den energi och skaparkraft som kulturen tillför.

text och foto leif domnÉrus

Musik och litteratur 
som själslig stimulans 
och andningshål

advokat anders r öhMan 86:

Året var 1950 och 25-årige Anders 
R Öhman hade i maj avlagt sin 
jur.kand.-examen. Advokat 

skulle han inte bli – den banan tyckte inte 
heller hans far Ragnar att han skulle välja. 
Anders, som var mycket språkintresse-
rad, hade tänkt sig en internationell kar-
riär och den 1 juni for han till Paris för att 
där, dels för Folkuniversitetets räkning 
bygga upp ett kansli, dels med hjälp av ett 
litet UD-stipendium fortsätta sina stu-
dier. Chockartat nåddes han i början av 
september av budskapet om pappa Rag-
nars alltför tidiga bortgång. Hemkallad 
för att med viss tveksamhet överta sin 
fars roll i farfaderns livsverk, Adolf Öh-
mans Advokatbyrå, fann unge Anders 
ganska snart att advokatyrket innebar en 
plattform, som passade honom utmärkt.

På väg att fylla aktningsvärda 87 kan 
Anders Öhman summera en prominent 
livsgärning inom juridiken. Anmärk-
ningsvärt nog har han även lyckats med 
en parallell karriär inom musik och litte-
ratur. Förutom framstående kulturella 
hedersuppdrag har han även skapat och 
drivit såväl eget skivbolag som eget bok-
förlag. Hans syn på det omfattande kul-
turintresset är glasklar:

– Musiken har berikat mig och funge-
rat som ett andningshål. Och utan god 

litteratur hade livet saknat en funda-
mental dimension. 

vi Möts i en stiLig Fastighet på rofyll-
da Villagatan i Stockholm. I det rum vi 
slår oss ner är väggarna täckta av bokhyl-
lor, sprängfyllda med kvalitetslitteratur. 
Dessutom rader av cd-skivor; jazz och 
klassiskt i skön förening. En miljö som 
påtagligt signalerar innehavarens djup-
gående kulturintresse.

Anders Öhman själv utstrålar en vita-
litet och öppenhet som snart ska visa sig 
gå hand i hand med ett obrutet skarpt 
och vaket intellekt. Om detta med att 
åldras har han en bestämd uppfattning.

– Jag har haft tur, fastslår han. Att få 
vara fortsatt så här pass frisk i hög ålder 
är en gåva. En hyfsad karriär och spän-
nande sidoprojekt är förstås också något 
att glädjas över. Men det bästa som hänt 
mig är ändå att jag för 62 år sedan hade 
lyckan att få gifta mig med min älskade 
Veronica. Hon är inte bara en tilldragan-
de person utan dessutom en guldgruva 
av humor, klokskap och kunskap. Ge-
nast jag träffade henne blev jag blixtkär!

Det glittrar varmt i Anders Öhmans 
ögon när han beskriver sin hustru.

Följdriktigt deklarerar han att det fak-
tiskt är underbart att bli äldre, inte minst 

”En insikts-
full delege-
ring är en 

bra väg till 
framgång. 
Själv är man 

ju inte bra 
på allting 

och genom 
att ge 

människor 
förtroende 

får man 
dem att 
växa.” 
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Reportage Anders R Öhman

när man har någon nära att dela detta 
åldrande med. Hur menar han mer ex-
akt?

– Tja, svarar han lakoniskt, det skän-
ker en känsla av oberoende och att man 
kan strunta i sådant som förr kunde gna-
ga ganska ordentligt. Ytterst handlar det 
troligen om en sundare syn på vad som 
är väsentligt eller ej. 

På följdfrågan om någon form av reli-
gion kan ha betydelse blir svaret tveklöst 
att ingen högre makt har haft någon in-
verkan. Det handlar blott och bart om en 
tro på medmänsklighet och sann huma-
nism. Vad livet har att erbjuda vet man 
inte i förväg. Som exempelvis 1950, då 
han brådstörtat fick återvända hem när 
fadern plötsligt avled. 

– Min tveksamhet kring advokatsyss-
lan skingrades ganska omgående så 
snart jag fick sätta mig in i familjeföreta-
gets verksamhet. Den var rätt blygsam. 
Mest handlade det om att reda ut kon-
kurser och mer intressant blev det när vi 
lyckades få verksamheten att omfatta af-
färsjuridik på ett bredare plan.

att vara cheF och ytterst ansvarig har 
för Anders Öhman varit både stimule-
rande och meningsfullt.

– En insiktsfull delegering är en bra 
väg till framgång, konstaterar han. Själv 
är man ju inte bra på allting och genom 
att ge människor förtroende får man 
dem att växa. 

Delägandet i Advokatfirman Vinge 
från och med 1984 ser han som en natur-
lig och lyckad utveckling. Men när han 
ombeds göra en jämförelse med pionjär-
tiden i familjeföretaget och fusionering-
en blir svaret ändå att det var trivsam-
mare med det mindre formatet. 

– Men man får inte glömma att det var 
en annan tid och tveklöst var världen i 
stort mer lättsam och mindre komplice-
rad, jämfört med senare decennier.

Varpå vi är framme vid det som Anders 
Öhman beskriver som sitt andningshål 
och  ”det näst bästa här  livet”, nämligen 
musik och litteratur. Att kärleken är allra 
viktigast, det har han redan slagit fast.

– Musiken fanns i vårt hem på ett na-
turligt sätt och min far sjöng väldigt fint 
med en lyrisk tenorstämma. Dessutom 
spelade han bra piano och läste noter di-
rekt från bladet, vilket innebar att han 
kunde kompa mitt tonåriga klarinett-
spel. Repertoaren var den klassiska: Mo-
zart, Brahms, Beethoven.  Mitt val av kla-
rinetten som instrument beror på att jag »
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Reportage Anders R Öhman

fick upp öronen för Benny Goodman 
och ganska omgående var jag en hängi-
ven jazzdiggare! Jag vill tillägga att min 
stora jazzidol, alla kategorier, är tenor-
saxofonisten Lester Young.

Givetvis prövade tonåringen även på 
att själv improvisera, likt swingkungen 
Goodman. 

– Ganska omgående märkte jag att min 
förmåga inte räckte till. Jag vet hur det 
ska låta, men jag får inte till det riktigt när 
det gäller det viktiga svänget i musiken.

I och med denna nyttiga självinsikt 
fortsatte Anders Öhman att förkovra sig 
i den notbundna och klassiska repertoa-
ren, inte minst genom att under många 
år ingå i det kammarmusikaliska Mazer-
ska Kvartettsällskapet. Ett livaktigt fo-
rum för såväl amatörer som professio-
nella musiker med obotlig uttryckslust.

Men jazzbacillen hade bitit sig fast re-
jält hos Anders Öhman.

– Min speciella kärlek till swingmusi-
ken växte sig allt starkare. Jag ansåg att 
de svenska företrädarna för Benny 
Goodmans swingideal inte fick tillräck-
lig uppmärksamhet.

nÅgot borde göras. Och 1975 bildade 
Anders Öhman sitt eget skivbolag, Phon-
tastic. På de första utgåvorna presente-
rade han sin klarinettfavorit Ove Lind, i 
samspel med vibrafonisten Lars Er-
strand, trumslagaren Egil Johansen 
samt den mästerlige och ännu verksam-
me pianisten Bengt Hallberg. 

– De första skivorna med dessa utom-
ordentligt kreativa musiker tillhör fort-
farande mina favoriter. Jag vågar till och 
med avslöja att nästan varje kväll som-
nar jag till denna älskvärda swingmusik. 
Innan skivan snurrat färdigt sover jag 
helt avspänt …

Sedan starten har nära tvåhundra 
skivor släppts på Phontastic; en impo-
nerade utgivning för ett privatägt och 
ickekommersiellt skivbolag. Någon eko-
nomisk utdelning har det aldrig blivit, 

l  Efter jur.kand.examen 1950 ingick han i familjeföretaget Adolf Öh
mans Advokatbyrå, därefter som delägare i fusionen med Advokat
firman Vinge 1984–1999, och efter det advokat i egen rätt. 

l  Ledamot i Advokatsamfundet sedan 1955, styrelseledamot 1964–1970.
l  President Union Internationale des Avocats 1987–88, sakkunnig i 

lagberedningen 1963–71, styrelseledamot FFNS (Sweco) 1960–97, AB 
Custos 1967–94, Östgötabanken 1977–86.

l  Invald i det litterära samfundet De Nio sedan 1962. Ledamot i Kung
liga Musikaliska akademien sedan 1984, under åren 1989–1997 som 
preses.

l  Musikskribent i Svenska Dagbladet 1949–1970, jazzskribent i magasi
net OrkesterJournalen 1949–1977. 

l  Bildade egna skivbolaget Phontastic samt bokförlaget  
Dictum 1975. 

l  Dessutom en lång rad av uppdrag, exempelvis statskontrollant  
AB Tipstjänst 1959–91, lärare på Grafiska Institutet, biträdande  
notarius publicus & styrelseledamot i Polar Music Prize.

l  Egen bokutgivning på Dictum, bland annat Mest om sonetten, 1975. 
Senaste utgivning To Be and Not to Be, A Claim for Existence in 31 
Sonnets, 2009.

l  Egen skivinspelning på Phontastic, Bach Goes to Town, med fyra kla
rinetter: Arne Domnérus, Ove Lind, Bob Wilber & Anders Öhman.

l  Medverkan i Advokaten, Lätt seriösa betraktelser över mat och rätt, 
nr 1/95. 

oM anders r öhMan

men det betraktar Anders Öhman mer 
som en bagatell.

– Värdet av att ha fått ge ut denna här-
liga musik upplever jag som ren vinst.

Ännu en bonus har förstås varit att An-
ders Öhmans namn nämns med stor akt-
ning i musikkretsar. Så pass att han 1984 
invaldes i Kungliga Musikaliska akade-
mien, där han under nio år dessutom 
fungerade som preses.

– Ren och skär lycka att få omges av 
idel kreativa kulturmänniskor, kom-
menterar han medlemskapet i akade-
mien. 

ännu ett skäL till akademisk upphö-
jelse torde vara att Anders Öhman också 
ägnat sig en hel del åt musikskriverier, 
främst i Svenska Dagbladet.

– När den svenska jazzeliten framträd-
de i Paris 1949 med Alice Babs som sång-
solist bad jag Svenskan om att få åka ner 
och rapportera. Den svenska jazzelitens 
helt fantastiska framgång innebar ett av 
mitt livs främsta konsertupplevelser och 
kontakten med SvD ledde till att jag när 
jag kom hem dessutom fick en stadig 
skivspalt i tidningen. Senare skrev jag 
även krönikor och medarbetade fram till 
1970.

– Faktiskt skrev jag även i jazzmagasi-
net OrkesterJournalen i flera decennier. 
Skrivandet ser Anders Öhman som ännu 
ett väsentligt andningshål. 

– Samtidigt som jag insett hur svårt det 
är att finna de rätta orden, speciellt när 
det gäller att beskriva något så abstrakt 
som musik. Ofta har jag känt det som 
fumliga försök och ett rent famlande.

Dessa ord kan förstås uppfattas som 
koketteri, men mera troligt är de nog 
fullt uppriktiga. Alla som prövat att skri-
va om känslomässiga ting känner dilem-
mat. Alla vet också att innan man skriver 
måste man läsa, helst mycket.

– Ja, tillstår Anders Öhman, det är en 
gammal ”sjuka” hos mig, detta att läsa. 
Även här var pappa Ragnar min mentor. 

Han var mycket boksynt och jag fånga-
des av samma åkomma. 

En uppräkning av allt det lästa skulle 
bli en alltför lång katalogaria. Ombedd 
att nämna någon författare svarar An-
ders Öhman att William Shakespeare 
och dennes sonetter har en speciell plats 
i hans hjärta. Som den handlingens man 
han är var det för att ge ut en egen bok 
om sonetter som han 1975 även startade 
eget bokförlag, Dictum. Där han även 
har givit ut sådan litteratur som han an-
sett bör komma på pränt. Exempelvis 
verk om den svenske 1800-talsskalden 
Esaias Tegnér.

– Ständigt små upplagor men en glädje 
att se i tryck, sammanfattar han  bokför-
laget Dictums verksamhet.

Ett mycket hedrande uppdrag i svensk 
litteratur är att bli ledamot i Samfundet 
De Nio. Sedan 1962 är Anders Öhman en 
av De Nio och i dag är han dessutom se-
kreterare och skattmästare. Bland De 
Nio återfinns bland andra Kerstin Ek-
man, Agneta Pleijel och Niklas Råd-
ström.

– Givetvis en stor ära, tillstår Anders 
Öhman, men samtidigt ett ganska om-
fattande åtagande. Vi delar ut omkring 
en miljon per år i priser och bidrag. För 
att ha en uppfattning om vilka som bör 
premieras måste vi förstås läsa mängder 
av böcker. Men samtidigt: denna läsplikt 
är ett privilegium. Min läshunger är kon-
stant …

en naturLig och avrundande fråga till 
renässansmänniskan Anders Öhman är 
hur han har hunnit utföra sin advokat-
syssla och samtidigt all denna kulturella 
verksamhet? Svaret lyder att man måste 
lära sig att hantera tiden.

– Men samtidigt, det är ju omöjligt. Stri-
den mot tiden är evig och till slut förlorar 
man. Innan dess gäller det att schema-
lägga och ligga i så mycket man förmår.

– Det är också en fördel om man är bra 
på logistik. n

»
”Vi delar ut 
omkring en 
miljon per 
år i priser 

och bidrag. 
För att ha en 
uppfattning 

om vilka 
som bör 

premieras 
måste vi för-

stås läsa 
mängder 
av böcker. 
Men samti-
digt: denna 

läsplikt är ett 
privilegium. 

Min läs-
hunger är 
konstant.”



23Advokaten Nr 4 • 2012

För dig som arbetar med arbetsrätt 
– regelsamling med över 150 författningar inom arbetsrätt och arbetsmarknad

– Amanda Schött Franzén, regelsamlingsansvarig, FAR Akademi

Pris 475 kr* 
 
Information och beställning 
farakademi.se/arbetsrattsvolymen 
08 506 112 00
*Pris exkl. moms och frakt.

Hitta lätt 

med praktiskt

fliksystem!

 
 

”Boken innehåller de viktigaste lagarna,  
såsom LAS, MBL, arbetsmiljölagen,  
semesterlagen och diskrimineringslagen.  
Du hittar även en mängd speciallagar  
med relevanta myndighetsföreskrifter  
från exempelvis Arbetsmiljöverket. ”

2011-års Fastighetsmäklarlag, En kommentar 
    
Produktdetaljer 
Utgivare:  Claude Zacharias 
Typ:   Lagkommentar   
Omfång:   ca: 925 
Utgiven:   2012   
Format:   Inbunden bok   
ISBN:   978-91-637-0741-4 
Pris:   1450 kr, exkl. moms, porto och frakt 
Beställning:  info@zacharias.se  
Tel:   08-662 90 10 
 Beskrivning 

Boken redogör för den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft den 1 juli 2011. 
Författaren åskådliggör rättspraxis med en stor mängd rättsfall. Advokat Claude 
Zacharias har en gedigen kunskap om fastighetsmäklare och deras verksamhet. Han har 
tidigare skrivit böckerna Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning och 
Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar samt härutöver flertalet artiklar 
om dessa och andra ämnesområden. Claude Zacharias anlitas som sakkunnig och 
föreläser också för fastighetsmäklarstudenter.  
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Gästkrönika

Värdering trumfar regelverk

vÅren 2001 insÅg University of Michigan Hospital and 
Health System (UMHS) i Ann Arbor, Michigan, att situationen 
höll på att bli ohållbar. Under flera år hade stämningarna rik-
tade mot dem på grund av påstådda felbehandlingar vid nå-
got av UMHS sjukhus ökat exponentiellt. Trots ett fokuserat 
arbete för att bygga bort fel med hjälp av interna kontrollme-
kanismer tycktes det inte gå att undvika domstolsprocesser, 
och 2001 fann sig UMHS inblandat i närmare 300 tvister. 
Prislappen enbart för förlikta tvister uppgick det året till 18 
miljoner dollar. Något måste göras.

Ledningen kom ganska snabbt till slutsatsen att om sjuk-
huset begick ett mycket allvarligt misstag, som i värsta fall 
innebar att en patient förlorade livet, skulle en domstolspro-
cess knappast gå att undvika. Men få av de stämningar UMHS 
utsattes för var så allvarliga och oftare var det fråga om min-
dre fel. Det kunde exempelvis vara att en patient trillat om-
kull och slagit sig efter en felaktigt utskriven dos lugnande 
medel. 

UMHS kunde valt att fortsätta att gå i svaromål i ett stän-
digt stigande antal domstolsprocesser, men de valde en helt 
annan väg. De började i stället uppmuntra sina läkare att be 
om ursäkt. 

Strategin beskrevs som juridiskt vansinnig av en skeptisk 
omgivning. Vem medger ansvar när en miljondollarstämning 
ligger och väntar runt hörnet? Resultatet talade dock sitt tyd-
liga språk. Under de tre år som följde efter UMHS beslut att 
börja be sina patienter om ursäkt halverades antalet stäm-
ningar. Inte nog med det, även kostnaden per ingången för-
likning halverades. Genom att stötta sin sjukhuspersonal i 
den ädla konsten att be om ursäkt, skapade man inte bara ett 

tryggare arbetsklimat utan undvek också kostnader på mil-
jontals dollar varje år. 

Grunden för UMHS vägval låg i den enkla frågan ”vilken 
slags organisation vill vi vara?”. Genom att ta ett steg tillbaka 
och fråga sig vilka värderingar man som organisation ville 
signalera kom UMHS också att välja en väg som innebar färre 
stämningar – och större lönsamhet. Det verktyg personalen 
utrustades med när de med stöd från ledningen helt enkelt 
kunde be om ursäkt när något gick fel visade sig mer vara 
kraftfullt än några interna regler och checklistor någonsin 
varit. *

I den här historien finns ett budskap som är relevant for 
oss alla. Regler, checklistor eller compliance-mekanismer 
räcker helt enkelt inte till. Istället ligger nyckeln till framgång 
när vi levererar produkter och tjänster i våra värderingar. En 
observation som är i högsta grad relevant även för en sådan 
verksamhet vi bedriver på SCC Stockholms Handelskamma-
res Skiljedomsinstitut. Detsamma gäller egentligen för alla 
organisationer – oavsett verksamhet.

Kanske hade man kunna tro att ett budskap om reglers till-
kortakommande skulle sakna klangbotten i en organisation 
vars operativa verksamhet helt och hållet definieras av just 
regler. På SCC hanterar vi 200 nya tvister om året, och i varje 
enskilt fall styrs vår roll och vårt agerande av regler. 

Ger en sådan verksamhet utrymme för värderingar? Abso-
lut. Värderingar är inte bara bra komplement, de är avgöran-
de framgångsfaktorer. För att illustrera kan vi ta ett exempel 
ur den dagliga verksamheten. 

Enligt SCC:s regler skall en skiljeman vara opartisk och 
obunden, en definition av skiljemannens roll som finner sin 

GästkRöNiköR
ANNEttE MAGNussoN

* Läs mer om 
denna historia i 
Dov Seidmans 
bok How: Why 
How We Do 
Anything Means 
Everything … in 
Business (and in 
Life). 
**http://www. 
intbar.org
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motsvarighet i både svensk rätt och internationell best prac-
tice. Att pröva frågan huruvida en skiljeman uppfyller krite-
rierna kan vara komplicerat och innehålla många övervä-
ganden och jag tänker inte här ge mig in på en beskrivning 
av domstolarnas praxis i saken, även om det naturligtvis är 
mycket relevant. 

Vad som i stället kan vara intressant att notera i det här 
sammanhanget är att det under senare år har utvecklats en 
rad så kallade ”guidelines” för att bistå vid bedömningen av 
när en person skall kunna anses uppfylla kriterierna för att 
kunna karakteriseras som opartisk och oberoende. De mest 
kända är kanske IBA:s Guidelines on Conflicts of Interest in 
International Arbitration**. 

I takt med att IBA:s riktlinjer fått allt större genomslags-
kraft har parter, och på senare tid även domstol, börjat lägga 
dem till grund för sin argumentation i jävsärenden. Proble-
met är bara att verkligheten ofta överträffar fantasin. Inblan-
dade parter är då hänvisade till att argumentera utifrån den 
situation i riktlinjerna som är mest lik den situation de själva 
adresserar. 

På IBA:s konferens i Stockholm tidigare i år diskuterades 
frågan om det nu är dags att revidera IBA:s riktlinjer, givet 
omvärldens ständiga förändring med nya och oförutsedda 
jävssituationer som konsekvens. Kanske är det så, men lika 
viktigt tror jag det är att vi påminner oss om de grundläggan-
de värderingar som skall styra uppdraget som skiljeman. 
Bara för att en viss situation inte tidigare uppstått i praxis el-
ler inte adresseras i ett regelverk betyder det inte att den är 
okej. 

I den dagliga målhanteringen på SCC:s sekretariat är det 

På SCC hanterar vi 200 nya tvister om året, och i 
varje enskilt fall styrs vår roll och vårt agerande av 
regler.  Ger en sådan verksamhet utrymme för 
värderingar? Absolut. Värderingar är inte bara bra 
komplement, de är avgörande framgångsfaktorer.
 

nödvändigt att ha kartan klar för sig. Som jag har försökt att 
illustrera med exemplet jävsinvändningar är vardagen fylld 
av gråzoner och komplexa frågeställningar vars svar inte går 
att söka i något regelverk. I den miljön blir en solid värde-
grund en viktig kompass i vardagens alla situationer. Regler 
kan helt enkelt aldrig bli så starka som värderingar. 

För SCC vilar det dagliga arbetet på opartiskhet, ända-
målsenlighet och skyldigheten att iaktta sekretess.  Det är 
exempel på viktiga riktlinjer för att hantera det oförutsedda. 
Vi måste i varje given situation förstå vad det innebär att 
vara opartisk för att kunna agera därefter. Det enskilda förfa-
randets integritet kan aldrig säkerställas om vi inte kan för-
lita oss på väl implementerade värderingar. 

GästkRöNiköR
ANNEttE MAGNussoN

Annette Magnusson

generalsekretarare 

stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (scc)



BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 9,6–10,1 L/100 KM. CO₂ UTSL. 225–235 G/KM. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE.

8 cylindrar för maximal prestanda.

4 cylindrar för minimal förbrukning. 

Med cylinder on demand kan den högpresterande V8 TFSI-motorn själv avgöra om den behöver 4 eller 8 cylindrar, 
allt efter vad körningen kräver. Audi ultra lättviktsteknik hjälper dig ytterligare till en unik kombination av topphög 
prestanda och effektiv förbrukning. För mer information om våra S-modeller, besök audi.se

En smartare styrka i nya Audi S6, Audi S7 och Audi S8. 

 



BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 9,6–10,1 L/100 KM. CO₂ UTSL. 225–235 G/KM. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE.

8 cylindrar för maximal prestanda.

4 cylindrar för minimal förbrukning. 

Med cylinder on demand kan den högpresterande V8 TFSI-motorn själv avgöra om den behöver 4 eller 8 cylindrar, 
allt efter vad körningen kräver. Audi ultra lättviktsteknik hjälper dig ytterligare till en unik kombination av topphög 
prestanda och effektiv förbrukning. För mer information om våra S-modeller, besök audi.se

En smartare styrka i nya Audi S6, Audi S7 och Audi S8. 

 



28 Advokaten Nr 4 • 2012

Fokus Domarna inför framtiden

domare
Morgondagens
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tar plats

»

Landets domstolar står inför stora utmaningar. Efter årtionden av 
omorganisationer och processreformen EMR väntar nu stora pensions- 
avgångar. Samtidigt har antalet sökande till varje domartjänst minskat. 

I centrum för de stora frågorna står den nya myndigheten Domarnämnden. 
För advokaterna öppnar förändringarna i domstolarna nya möjligheter. 

Allt fler advokater söker nu domartjänster. Men det finns fortfarande 
problem för advokater som funderar på att byta bana.

domare
Morgondagens

Fokus Domarna inför framtiden

omstolarnas organisation har för-
ändrats ordentligt under senare 
år. De nya migrationsdomstolar-
na och processreformen En mo-
dernare rättegång hör till de 
största omstöpningarna. Att 

många tingsrätter har lagts sam-
man, och 23 länsrätter förvandlats 

till 12 förvaltningsrätter, är andra ge-
nomgripande reformer. 

Samtidigt har också rekryteringen av domare reformerats. 
Sedan början av 2000-talet har lagstiftaren önskat se en bre-
dare rekrytering, med domare från andra verksamheter än 
den traditionella domarbanan, däribland advokater.

En hel del advokater har tagit tillfället i akt och bytt bana. I 
HD finns exempelvis fyra före detta advokater: Marianne 
Lundius, Kerstin Calissendorff, Leif Thorsson och Stefan 
Lindskog. I april beslöt regeringen också att utse ännu en ad-
vokat, Lars Edlund, till justitieråd. Han blev därmed den elf-

te advokaten att utses till justitieråd genom tiderna, av totalt 
över 300 utnämningar sedan starten 1789.

Hovrätten för nedre Norrland har sedan några månader en 
tidigare advokat som president, Sten Burman. Till detta ska 
läggas åtskilliga hovrättsråd och rådmän runt om i landet. 

Men hur trivs de nyblivna domarna? Bra, verkar det, i alla 
fall om man får tro de före detta advokater som Advokaten 
talat med. 

roLigt vara doMare

Lena Blixt tillträdde som hovrättsråd i Svea hovrätt år 2010 ef-
ter många år som brottmålsadvokat. Hon trivs med rollbytet. 

– Det är en fantastisk arbetsmiljö med roliga och intressan-
ta arbetsuppgifter, och kollegerna är mycket bra, säger Lena 
Blixt, som uppskattar det kollegiala arbetssätten och utrym-
met för juridiska diskussioner. 

Hon är dessutom nöjd med självständigheten och trygghe-
ten i arbetssituationen.

– Som advokat är du beroende av domstolen och andra ak-

text ulrika BrandBerg och tom knutson foto istockphoto, tom knutson
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törer i både stort och smått. Nu är jag visserligen anställd, 
men styrs inte i så stor omfattning av andra. Inte heller behö-
ver jag bekymra mig över att jag ska fakturera tillräckligt var-
je månad.

Också Agneta Nyman, tidigare advokat i Falun med både 
brottmål och konkurser, trivs med sin nya tillvaro. Hon bör-
jade som rådman i Mora tingsrätt i januari 2010, och pendlar 
varje dag från hemmet i Borlänge. 

Precis som Lena Blixt uppskattar Agneta Nyman att hon 
som domare får tid och ut-
rymme att arbeta med den 
rena juridiken. 

– Utmaningen och det jag 
tycker är roligast att få göra 
är själva dömandet och att 
leda förhandlingar. Det har 
varit väldigt utvecklande, 
säger Nyman, och fortsät-
ter:

– Sedan har jag ju gått ner 
i lön. Men pengar är ju inte 
allt, och jag tycker väldigt 
mycket om att jobbet är 
mer renodlat på juridisk 
problemlösning nu än ad-
vokatens jobb är. Så jag är 
väldigt nöjd! Jag ångrar inte 
bytet av karriär. 

Stefan Lindskog lämnade advokatbyrån för att bli justitie-
råd för ungefär fyra år sedan. Även han trivs med sin nya roll. 

– Det är för det mesta väldigt roligt. Det som är roligast är 
kombinationen av juridiska, yrkesmässiga utmaningar och 
möjligheten att påverka rättsutvecklingen, säger han, och 
tillägger att han inte längtar tillbaka till livet som advokat.

Agneta Nyman däremot kan ibland sakna sina klienter från 
advokattiden.

– Som advokat får man träffa människor som man kanske 
aldrig lärt känna annars och få en nära kontakt, säger hon.

Och Lena Blixt känner likadant. Som hovrättsråd har hon 
överhuvudtaget betydligt mindre kontakter med omvärlden 
än hon hade som advokat. 

– Visserligen kunde dessa kontakter vara krävande men de 
var också givande. Jag kände att jag verkligen kunde göra 
skillnad och hade ett extremt viktigt uppdrag. De kontakter-
na kan jag sakna, sammanfattar hon. 

hantverk att döMa

Trivsel och roliga arbetsuppgifter alltså, men också lite sak-
nad. Hittills verkar det också som att advokaterna klarat om-
ställningen till domarrollen riktigt bra. Domarnämnden har 
följt upp alla domare som anställdes under 2011. Och resulta-
tet blev positivt. Domstolscheferna som fått domare med an-
nan bakgrund än den traditionella domarbanan var nöjda 

med sina nya kolleger, och tyckte att de kommit in bra i arbe-
tet. 

Men det kräver en del arbete för att komma in i domaryr-
ket. Mycket av domarsysslan är, precis som advokatyrket, ett 
hantverk som tar tid att lära sig, konstaterar de intervjuade 
domarna. 

– Det är inte alldeles lätt, även om man teoretiskt förstår, 
att tillgodogöra sig det hantverket. Precis som det är jätte-
svårt för en domare att bli advokat, säger Stefan Lindskog. 

De båda rollerna har na-
turligtvis juridiken som ge-
mensam nämnare. Men i 
övrigt skiljer de sig rätt 
mycket åt, menar han. 

– Som advokat har du 
hela tiden en sak i förgrun-
den och det är plikten mot 
klienten. Din uppgift är 
bara att se till att klienten 
kommer till sin rätt. Som 
domare ska man döma rätt 
och måste vara oerhört 
mycket mer nyanserad. Är 
du dessutom prejudikats-
domare ska du inte bara 
döma rätt i målet utan ock-
så medverka till en bra 

rättsbildning, konstaterar Stefan Lindskog.
Även Lena Blixt och Agneta Nyman pekar på att de fått lära 

sig ett nytt yrke bit för bit. Till hjälp har de haft kolleger på 
domstolen, men också kurser vid Domstolsverkets Dom-
stolsakademi.

Agneta Nyman kan peka ut ett enskilt område som varit 
den största utmaningen, men också det roligaste att lära: 
domskrivningen.

– Den stora utmaningen är att skriva begripligt, att inte 
gömma sig bakom svåra uttryck och fackuttryck, utan att 
verkligen skriva så att den enskilde parten eller den dömde 
eller målsäganden förstår hur rätten har tänkt och varför 
man kommit fram till det beslut man gjort, säger Nyman. 

Lena Blixt hade, innan hon sökte tjänsten som hovrätts-
råd, redan prövat på dömandet, som adjungerad vid just 
Svea hovrätt. Adjunktionen var en mycket positiv upplevel-
se. 

– Det skulle vara bra om det fanns fler platser till advokater 
som vill adjungera. Det är ett sätt att se om det är intressant 
och om man klarar av uppgifterna, säger Lena Blixt.

Omvänt är adjunktionen en möjlighet för domstolen att 
testa domarkandidaten, konstaterar Blixt. 

oFFentLigheten ett probLeM

Även om det innebär arbete att byta från advokatrollen till 
domaruppdraget så verkar advokaterna klara det rätt bra. 

Advokat vid 
Grönberg advo
katbyrå i Stock
holm. Tillträder i 
oktober som jus
titieråd i Högsta 
domstolen.

I april kom be
skedet att Lars 
Edlund utsågs till 
justitieråd. Han 
blir därmed den 
elfte advokaten i 
historien att inta 
en sådan post. 

– Jag är mycket 
glad och stolt 
över utnämning
en, säger Lars.

Han berättar 
att kollegerna på 
byrån har följt ut
nämningsproce
duren med nästan 
lika stor spänning 
som han själv, 
men tillägger: 

– Sedan tycker 
i och för sig både 
jag och de att det 
ska bli tråkigt att 
jag slutar. Jag har 
trivts fantastiskt 
bra på Grönbergs.

Lars edLund

”Jag tycker gott att man kunde ha sekretess fram till Domarnämndens förslag.                       Sedan kunde man öppna och redovisa de kanske tre personer som Domarnämnden

föreslagit. Man förlorar inga demokrativärden på detta, för det viktigaste är att man                       kan ha en efterkontroll så att det inte tas ovidkommande hänsyn”   Stefan Lindskog

advokater soM bLir doMare

Antal sökande till domartjänsterna utan fullständig domar
utbildning har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Mellan 
år 2001 och 2010 ökade antalet sökande med otraditionell 
bakgrund till utannonserade domartjänster 35faldigt från 
6 till 215 (de högsta domartjänsterna utannonserades då 
inte). Även antalet som fått tjänster har ökat på samma sätt, 
från en person 2001 till 36 år 2010. 

År 2011 fanns elva advokater bland de sökande till olika 
domartjänster. Sex av dem utnämndes till ordinarie domare. 
Hittills i år har sex advokater sökt domartjänster, och hälften 
av dem har utnämnts till domare.

Breddningen av domarkåren är en del i en medveten stra
tegi från statsmaktens sida. Redan i början av 2000talet 
började man dra ner på antalet assessorer, alltså domare 
under utbildning, som anställdes. Tanken var att uppvärdera 
andra kvalificerade juristers erfarenheter och släppa in dem 
i domstolarna.
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Ändå tvekar många advokater att ta språnget. En viktig orsak 
är att alla ansökningar, från rådmanstjänsten i Mora till justi-
tieråd, blir offentliga. 

Att domaransökningar görs offentliga är i och för sig inget 
nytt, annat än för de högsta tjänsterna. Där gällde fram till år 
2011 ett kallelseförfarande, där regeringen själv, utanför of-
fentlighetens ljus, valde ut sin kandidat till exempelvis en 
tjänst som justitieråd. 

Intresset för vilka som söker de högsta tjänsterna är stort i 
juridiska kretsar. Men minst lika nyfikna kan lokaltidningar-
na vara på vem som ska bli rådman eller lagman på orten, det 
märkte Agneta Nyman när hon bytte bana.

– Det var besvärligt tyckte jag, och känsligt. Det kom ganska 
snart ute i offentligheten att jag sökte tjänsten, och det märk-
tes på ärendetillströmningen, säger hon. 

Justitierådet Stefan Lindskog behövde inte ansöka om 
tjänsten som justitieråd. När han utsågs år 2008 gällde fort-
farande det så kallade kallelseförfarandet för justitieråd och 
andra höga domaruppdrag. Men Lindskog förstår att offent-
ligheten kan vara besvärlig för advokater som vill söka sig vi-
dare. 

– Det är nog ett större problem för dem som har många 
fasta klienter som litar på dem än dem som inte har det, säger 
han, och konstaterar att alla hans klienter inte direkt var ”hel-
lyckliga” när han bytte roll.

För många advokater kan också kollegernas reaktion bli 
besvärlig. Det är inte alltid populärt att en delägare söker sig 
bort.

– Där tror jag att det vore 
väldigt bra om det blev en 
attityd bland byråerna så 
att om man har någon som 
är intresserad och tillräck-
ligt kvalificerad för en do-
martjänst, då är det när-
mast en merit för byrån, 
anser Stefan Lindskog. 

skapar LegitiMitet

Domarnämndens kansli-
chef Ragnar Palmkvist be-
kräftar att advokater ofta 
lyfter fram offentligheten 
som ett hinder att söka do-
martjänster. Palmkvist 
konstaterar också att det 
knappast är någon förändring inte är att vänta från politiskt 
håll under den närmaste tiden.  

Samtidigt är han i grunden positiv till öppenheten.
– Fördelarna överhuvudtaget med det öppna systemet är 

ju att det skapar legitimitet för rättsväsendet, säger han. 
Offentligheten kring domarutnämningarna syftar just till 

att skapa legitimitet och rättssäkerhet. Med ett offentligt för-

farande blir det helt enkelt lättare att granska att kandidater-
na fått sina meriter rätt värderade. 

Stefan Lindskog accepterar resonemanget, men menar 
att det går att uppnå legitimitet även utan full offentlighet.

– Jag tycker gott att man kunde ha sekretess fram till Do-
marnämndens förslag. Sedan kunde man öppna och redo-
visa de kanske tre personer som Domarnämnden föreslagit. 
Man förlorar inga demokrativärden på detta, för det vikti-
gaste är att man kan ha en efterkontroll så att det inte tas 
ovidkommande hänsyn, säger han.

Även Domarnämndens ordförande, kammarrättspresi-
denten Thomas Rolén, anser att fördelarna med en ökad se-
kretess väger tyngre än nackdelarna.

– Jag tror att vi skulle ha betydligt fler sökande utanför 
domstolsväsendet om vi inte hade den här offentligheten. 
För några år sedan hade jag en utredning som hette Sekre-
tess vid tillsättningar av högre tjänster. Nu är det sekretess på 
generaldirektörer och liknande. Jag tycker att det skulle vara 
på ett liknande sätt här, säger han, och fortsätter:

– Allmänheten har naturligtvis ett berättigat insynsintres-
se. Men i och med att nämnden har kompletterats med två 
representanter för allmänheten, det vill säga riksdagsleda-
möterna, så finns det en bra insyn i hela processen.

svÅrt att JäMFöra

Åsikterna om den totala öppenheten går alltså isär. Klart är 
i alla fall att många advokater upplever det som besvärligt att 
få sin ansökan och alla meriter offentliggjorda. 

Ett annat problem för 
många advokater som fun-
derar på domartjänst är 
just redovisningen av me-
riter och hur de ska styrka 
sin lämplighet för domar-
sysslan. Domarnämnden 
utgår vid sin genomgång 
från skriftliga referenser. 
Personer på den klassiska 
domarbanan bedöms vid 
varje steg av sin utbild-
ning, och det är naturligt 
för dem att få omdömen 
från sina respektive chefer 
– och när det är dags att 
söka en ordinarie domar-
tjänst har de hunnit med 

ett antal chefer. För en advokat kan det däremot vara svårt 
att hitta tillräckligt med referenser, i synnerhet om man vill 
hålla den egna byrån utanför. 

Lena Blixt tyckte själv att det var svårt att värdera sina 
meriter, och därmed sina möjligheter att få tjänsten. 
Hon hoppas att det ska bli lättare så småningom, när fler 
med annan bakgrund än domarbanan kommer in på dom- »

Justitieråd Hög
sta domstolen. 
Tidigare verksam 
som advokat i 
Stockholm, med 
inriktning på 
bland annat skil
jeförfaranden och 
tvister.

Stefan Lindskog 
får ofta frågan om 
han inte saknar 
livet som advokat. 
Svaret är nej.

– ”Been there, 
done that”. Allt 
har sin tid. Jag 
skulle om jag fick 
leva om livet med 
största sannolik
het välja samma 
yrke igen. Men nu 
är jag i sluttam
pen av yrkeslivet 
och då känns det 
naturligt att ägna 
sig åt det här, sä
ger han.

steFan 
Lindskog

Advokaterna tycks ha klarat omställningen till domarrollen 
riktigt bra. 

”Jag tycker gott att man kunde ha sekretess fram till Domarnämndens förslag.                       Sedan kunde man öppna och redovisa de kanske tre personer som Domarnämnden

föreslagit. Man förlorar inga demokrativärden på detta, för det viktigaste är att man                       kan ha en efterkontroll så att det inte tas ovidkommande hänsyn”   Stefan Lindskog
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stolarna och man kan jämföra sig med dem som tidigare fått 
tjänster.

Rådmannen Agneta Nyman hittade sina referenser genom 
de omfattande domstolskontakter hon haft under tiden som 
advokat.

– Jag vände mig till en domare som hade sett mig som ad-
vokat under många år. Jag litade på hans omdöme. Jag bad 
också om yttrande från två kolleger som jag aldrig jobbat till-
sammans med men mött som motpartsombud, och från två 
åklagare som också sett mig under många år. Det finns 
många som skickar in hur många yttranden som helst. Jag 
försökte välja med kvalitet framför kvantitet i stället, berät-
tar hon.

Referenserna kompletterades med referenser från hennes 
chef på den första advokatbyrån där hon arbetade och från 
en annan kollega utanför byrån. 

Advokat Lars Edlund, som i april utsågs till justitieråd, 
hade en liknande strategi för sin ansökan.

– Jag frågade så många som möjligt av domare, advokater 
och rättsvetenskapsmän som jag haft litet djupare kontakt 
med under min yrkesverksamhet. Eftersom jag arbetat som 
ombud och skiljeman i många år, hade jag en ganska gedigen 
referenssamling, säger han och fortsätter:

– I praktiken är det nog främst advokater som haft omfat-
tande domstolskontakter och liknande som kan få fram en 
konkurrenskraftig referenssamling.

I Domarnämnden känner man väl till svårigheterna för 
personer utanför den traditionella domarbanan att samla in 
referenser. Till detta kommer sedan också att nämnden kan 
ha svårt att tolka referenserna.

– Det är svårt att jämföra meriter. Referensgivarna har olika 
vana att skriva referenser trots att vi har utarbetat mallar som 
ska följas. De olika kulturer som finns i olika yrkesgrupper vid 
referensgivning gör att det kan vara svårt att jämföra de sö-
kande, säger Domarnämndens ordförande Thomas Rolén, 
som tillägger att de formella meriterna också kompletteras 
med intervjuer och tester.

– Det gör att vi tycker att vi får ett bra underlag. Det är svårt 
att jämföra men nämnden är ju även sammansatt av olika 
kompetenser, sammanfattar Rolén. 

Att jämföra olika kompetenser och erfarenheter är uppen-
barligen en svårighet. Och den kan leda till misstag och felak-
tiga rekryteringar, i synnerhet i ärenden med få sökande till 
tjänsten. Det befarar i alla fall hovrättsrådet Lena Blixt, som 
varnar för att övervärdera meriterna för advokater, krono-
fogdar eller andra jurister utanför domarbanan för att kunna 
fylla en vakans.

Thomas Rolén avfärdar dock farhågorna:
– Det finns inte någon risk för övervärdering som jag ser 

det, säger han.

oLika erFarenheter berikar

Svårigheter till trots, allt tyder ändå på att domarkåren sakta 
med säkert håller på att breddas, precis som lagstiftaren av-
sett. Det är en mycket positiv utveckling, anser de allra flesta 
intervjuade. 

– Det finns enbart fördelar med en breddad domarrekryte-
ring. Den vanliga domarkarriären genom domstolar och de-
partement har i och för sig gett oss en mycket kompetent do-
markår i Sverige. Samtidigt är det nyttigt att domarna 
kommer till dömandet med olika bakgrunder och erfarenhe-
ter. Den domare som tidigare verkat som till exempel advo-

Oberoende domstolar är en relativt ny fö-
reteelse i Sverige. Länge hade kungen både 
den dömande och den styrande makten. 
Men under de senaste årtiondena har en 
rad reformer genomförts för att förstärka 
domstolarnas fria ställning.

I praktiken var det naturligtvis omöjligt att 
sköta allt dömande själv för en person, och 
dömandet delegerades därför tidigt till be

trodda personer, både lokalt och centralt. 
Under 1700talet uppstod maktdelnings

läran. I Sverige slog läran aldrig igenom 
fullt ut, men den satte ändå spår i 1809 års 
regeringsform. I spåren av detta kom dom
stolarna att betraktas som en självständig 
statsmakt. I praktiken märktes det bland 
annat genom att Högsta domstolens leda
möter blev oavsättliga. Fortfarande var 
kungen ordförande i Högsta domstolen, 

och hade även två röster där om han var 
närvarande. 

Från början av 1900talet kom olika spel
regler att råda för domstolar i städerna 
och domstolar på landet. Medan staten till
satte landsbygdens domare i häradsrät
terna, valde befolkningen själva sina do
mare i rådhusrätterna. 

1909 inrättades Regeringsrätten, för att 
öka rättssäkerheten och minska regering

doMarutnäMningarna – dÅ och nu

Hovrättsråd Svea 
hovrätt sedan 
augusti 2010. 
Tidigare verksam 
som brottmålsad
vokat i Örebro.

Lena hade bott 
i Stockholm tidi
gare, och när hon 
ville ha nya ut
maningar kändes 
det bra att söka 
sig dit. 

– Den största 
positiva skillna
den är det kolle
giala arbetssättet 
i hovrätten. Det är 
otroligt givande 
att arbeta tillsam
mans med duk
tiga och trevliga 
kolleger. Sedan är 
det roligt att ar
beta med de unga 
duktiga juristerna, 
alltså fiskalerna 
och assessorerna, 
säger Lena.

Lena bLixt

”Rättsväsendet tjänar på om aktörerna 
har olika bakgrund. Dels får man 

en bättre förståelse för andras agerande, 
dels kan man ställa större krav.”   Lena Blixt
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kat, åklagare eller rättsvetenskapsman har nog ett litet an-
norlunda perspektiv på många saker. Tillämpningen av lagen 
sker ju inte i ett lufttomt rum, utan domarens tidigare erfa-
renheter har säkert betydelse i sammanhanget, säger nyut-
nämnda justitierådet Lars Edlund.

Och Lena Blixt håller med.
– Rättsväsendet tjänar på om aktörerna har olika bak-

grund. Dels får man en bättre förståelse för andras agerande, 
dels kan man ställa större krav, säger hon. 

Hon pekar på att hon, som tidigare advokat, lättare kan för-
stå advokaternas agerande i rätten. Omvänt ser hon också 
när advokaterna inte sköter sitt uppdrag fullt ut. 

– Likaså kan jag ibland förklara advokatens kostnadsräk-
ning för kollegerna. Det kan handla om en besvärlig klient där 
advokaten har fått lägga ner mycket tid för att få till en vettig 
förhandling. Det kan i sin tur spara mycket tid och arbete för 
domstolen. Det arbetet ska advokaten ha betalt för, fastslår 
Blixt.

Även Agneta Nyman pekar på sin större förståelse för ad-
vokatens arbete, och att ett till synes lätt ärende ibland kan 
vara det tack vare advokatens hårda arbete i förväg med att 
bena upp de juridiska frågorna. 

Justitierådet Stefan Lindskog pekar på hur före detta advo-
katers erfarenheter av konkret klientarbete får positiva kon-
sekvenser.

– Det leder till att känslan för den enskilde blir ryggraden i 
de rättsstatliga värderingarna. Man översätter den praktiska 
förståelsen för den enskilde till det rättsstatliga normskyd-
det. Det tror jag är väldigt kännetecknande för advokater 
som blir domare, säger Lindskog.

Domarnämndens företrädare är i huvudsak positiva till 
den ökade bredden, även om kanslichefen Ragnar Palmkvist 
också ser fler utmaningar, bland annat i form av svårigheten 
att jämföra olika erfarenheter. Men enligt ordförande Tho-
mas Rolén överväger ändå fördelarna. 

– Man får många olika kompetenser i domstolarna. Det är 
också positivt om det är större cirkulation mellan juristyrke-
na. Jag tror att det berikar alla yrkeskategorier med en ökad 
cirkulation, säger han.

pröva oLika roLLer

Thomas Rolén är inte den ende intervjuade som önskar sig 
en ökad cirkulation mellan juristyrkena. Även Stefan Lind-
skog pekar på det positiva i att kunna pröva olika roller och 
bygga upp nya erfarenheter. 

Mycket tyder också på att vi kommer att se en sådan 
ökad rörlighet. Kanske kan domarrollen, som i många 
andra länder, bli en naturlig och värdig avslutning på en fram-
gångsrik yrkeskarriär. Kanske blir det också naturligt att gå 
från advokatbyrån till domstolen – och tillbaka igen efter en 
tid.

Agneta Nyman utesluter inte att hon kommer att göra just 
det, gå tillbaka till advokatlivet. I så fall kan hon göra det som 
en ännu bättre advokat efter åren som domare, påpekar Ny-
man.

– Det ger en väldig erfarenhet. Man lär sig att analysera och 
strukturera. Det skulle jag ha enorm nytta av om jag kom ut 
som advokat igen. Men man kanske inte ska vara så rädd för 
att släppa taget och kliva av advokatbanan och prova på en 
domartjänst. Det är ju inte värre än att man kan gå tillbaka, 
även om jag själv inte har några sådana planer idag, avslutar 
Agneta Nyman. n

Fokus Domarna inför framtiden

ens arbetsbörda. Samtidigt slopade man 
kungens möjlighet att delta i HD:s döman
de. Två självständiga domstolar hade i 
praktiken skapats. 

1971 samordnades stads och lands
bygdsdomstolarna, och alla blev tingsrät
ter. Domarna utnämndes av regeringen.

Tjänsteförslagsnämnden för domstols
väsendet inrättades 1975 med uppdraget 
att bereda ansökningar till domartjänster 

och lämna förslag till regeringen.  Nämn
den bestod av sju domstolschefer, Dom
stolsverkets generaldirektör, en advokat 
och två fackliga representanter. De så kall
lade kallelsetjänsterna låg utanför Tjänste
förslagsnämndens uppgift, och bereddes 
av regeringen i ett slutet förfarande.

Kallelseförfarandet omfattade justitie
råd, regeringsråd, presidenter i hovrätt 
och kammarrätt, hovrättslagman och kam

marrättslagman, lagfarna ledamöter i 
Marknadsdomstolen och Arbetsdomsto
len, ordförande i Patentbesvärsrätten samt 
lagmännen i de tre största tingsrätterna. 

Under 1980 och 90talen hördes allt 
mer kritik mot det slutna kallelseförfaran
det, som av många debattörer ansågs hota 
domstolarnas självständighet och riske
rade att skapa följsamma domare som vill 
hålla sig väl med makten. Kritiken, och i  »

Rådman i Mora 
tingsrätt. Tidigare 
verksam som ad
vokat i Falun med 
inriktning främst 
på brottmål och 
konkurser.

Tanken på att 
bli domare hade 
legat i bakhu
vudet sedan 
tingsmeriteringen 
i Leksands tings
rätt. 2010 gjorde 
Agneta verklighet 
av tanken. Det 
ångrar hon inte.

– Det är väldigt 
roligt att få göra 
en ny karriär vid 
50 plus. Det är 
samma materia, 
samma saker som 
jag arbetar med 
nu, fast från ett 
annat håll, säger 
Agneta.

agneta 
nyMan

Rekryteringen 
hård nöt 
för Domar- 
nämnden 
– vänd!

Svea hovrätt på Riddarholmen i 
Stockholm.  Svea hovrätt grundades 
1614 och var en kunglig myndighet 
med nära relationer till kungamakten 
och riksrådet. Flera av ledamöterna 
skulle vara riksråd, och riksdrotsen 
var hovrättens president.
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 Domarnämnden kom till 2008. Men från och med 
den första januari 2011 är nämnden en självständig 
myndighet, som ska arbeta utan stöd från Dom-

stolsverket. 
Nästan en tredjedel av de svenska domarna är över 60 år. 

Det är alltså ett omfattande rekryteringsarbete som ligger 
framför den nya myndigheten Domarnämnden. Ett svårt 
uppdrag kan det tyckas – nämnden har redan i dag svårt att 
locka sökande till vissa domartjänster. 

Enligt Ragnar Palmkvist har myndighetens första år på det 
hela taget varit lyckat. Nämndens ordförande Thomas Rolén 
delar den uppfattningen.

– Den största framgången är att det efter en tid har blivit allt 
fler sökande till de gamla kallelsetjänsterna efter en lite tve-
kande inledning. Det beror dels på en ökad vana men också 
på att det görs ett stort arbete från kanslichefen, säger han.

Rolén betonar att nämnden fungerar bra och att den sam-
lade kompetensen som finns är väldigt fruktbar. Samtidigt 
sticker han inte under stol med att det finns utmaningar. 

– Framför allt är det nya att de gamla kallelsetjänsterna har 
blivit söktjänster. En sak som nämnden har haft särskilt att 
brottas med är att det ska bli naturligt att söka de här gamla 
kallelsetjänsterna, konstaterar han. 

svÅrt Locka sökande

Men det är inte bara de tidigare kallelsetjänsterna som kan 
vara svåra att få tillräckligt många sökande till. Intresset för 

”vanliga” domartjänster är inte heller alltid så stort. Lättast 
går det att få sökande i storstäderna. Betydligt svårare är det 
i underrätter som ligger långt ifrån sina respektive överrätter. 
Förvaltningsdomstolarna har generellt fler sökande än de all-
männa domstolarna. 

– Sett ur ett samhällsperspektiv är detta ett stort problem. 
De förslag vi lämnar kan vi stå bakom, det är kompetenta per-
soner. Men det är klart, ingen skulle ju tacka nej till ett större 

Rekryteringen hård nöt 
för Domarnämnden
Domarnämnden har på kort tid lyckats bidra till en ny och bredare domarrekrytering. 
Men nämnden står inför stora utmaningar, inte minst i form av bristande resurser. 

doMarnäMnden

Domarnämnden tar emot och bereder ansökningar 
till domartjänster. I varje anställningsärende strävar 
nämnden efter att lämna ett förslag på tre namn i rang
ordning till regeringen. Regeringen måste inte följa 
förslaget, men gör det vanligtvis. Domarnämnden ska 
också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att 
tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Nämnden består av nio ledamöter och utser inom sig 
en ordförande och en vice ordförande. För varje leda
mot finns det en personlig ersättare. En företrädare för 
Domstolsverket har rätt att närvara och yttra sig vid 
nämndens sammanträden. Vid Domarnämnden finns 
det ett kansli med en kanslichef, två föredragande och 
två administratörer. 

Domarnämnden kom till 2008 och ersatte då den ti
digare Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. 
Sedan 2011 är Domarnämnden en självständig myndig
het, med ansvar även för de tidigare så kallade kallelse
tjänsterna. 

     någon mån också ett förändrat sam
hällsklimat, fångades sedan upp av 
Grundlagsutredningen, som föreslog 
att alla domartjänster skulle sökas. Kal
lelseförfarandet avskaffades sedan 2011. 
Fortfarande utses alla ordinarie domare 
av regeringen, som dock i praktiken sällan 
ändrar i Domarnämndens förslag. 

Även den svenska domarutbildningen 

har varit föremål för diskussioner under se
nare år. Domarutredningen föreslog i slut
rapporten En öppen domarrekrytering 
(SOU 2003:102) att man helt skulle slopa 
domarutbildningen. Samtidigt borde lönen 
höjas, så att en domartjänst skulle framstå 
som en naturlig avslutning på en juristkar
riär. Utredaren ville också ersätta Tjänste
förslagsnämnden med en ny Domarnämnd. 

Advokatsamfundet var positiv till utred
ningen och tillstyrkte förslaget om en helt 
öppen domarrekrytering, bland annat för 
att öka bredden i domarkåren. I övrig fick 
dock utredningens förslag mycket kritik, 
och regeringen tillsatte 2005 en ny utred
ning med uppdraget att lämna förslag för 
att uppnå en mer öppen domarutbildning, 
men med bibehållen domarbana. I rappor

doMarutnäMningarna – dÅ och nu Forts.

»

Domarnämndens kanslichef 
Ragnar Palmkvist. Tidigare har 
han bland annat varit hovrätts-

råd och kanslichef vid Svea 
hovrätt. Dessförinnan arbetade 

Palmkvist som chefsjurist på 
Advokatsamfundet.
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Domarnämnden ifrågasätter Riksrevisionens kritik – vänd!

urval. På sina håll finns det kanske en eller två sökande till en 
tjänst, säger Ragnar Palmkvist. 

En viktig faktor bakom det klena söktrycket är förmodli-
gen att man kraftigt minskat antalet assessorer som anställs i 
överrätterna under de senaste femton åren. Rekryteringen 
av domare med annan bakgrund har ännu inte ökat riktigt i 
samma omfattning som gruppen potentiella sökande från 
den traditionella domarbanan har minskat. 

Men varför är då de sökande så få? Domstolsverket har i en 
stor undersökning sökt svar på den frågan. I rapporten listar 
man ett antal faktorer som spelar in. Den viktigaste förkla-
ringen är, enligt rapporten, att vissa stora domstolar betrak-
tas som närmast fabriker, där arbetet blir tråkigt och enfor-
migt. De tänkbara domarna har också svarat att renodlingen 
av domarrollen och inrättandet av beredningsorganisatio-
ner gjort arbetet allt för bundet och svårt att styra. Andra av-
skräckande faktorer var låg lön och oflexibla anställningsvill-
kor, samt hög arbetsbelastning. Mycket av uppfattningarna 
kan dock vara rena fördomar. De som redan arbetar som do-

mare är nämligen långt mer positiva till sina arbetsvillkor och 
förhållanden än andra kvalificerade jurister.  

inga annonspengar

En av Domarnämndens uppgifter är att säkra en god rekryte-
ring av domare i framtiden. För att göra det vill nämnden 
verkligen nå ut med information och annonser, för att kanske 
locka fler sökande och slå hål på fördomarna om domarkar-
riären. Men hittills har ekonomin ställt hinder i vägen. Do-
marnämnden har helt enkelt inte råd att annonsera ut sina 
tjänster annat än på den egna webbplatsen. 

– Vi yrkade på sju och en halv miljon, men regeringen drog 
ner en miljon. Verksamheten fungerar, men den saknade 
miljonen innebär att vi inte har de resurser vi vill lägga ner på 
marknadsföring, säger Ragnar Palmkvist, som dock säger sig 
hysa gott hopp om en budgetförstärkning redan i år. n

l  Arbetet i 
domstol bör 
värderas högre 
när meriter ska 
bedömas. 

l  Ökade satsning
ar på adjunktion 
i domstol – mer 
adjunktion i 
överrätt samt 
möjlighet till ad
junktion i första 
instans. 

l  Sekretess för 
generella intres
seanmälningar. 

l  Konkurrens
kraftiga löner 
samt förbättrad 
organisation för 
att skapa ökad 
förutsebarhet i 
arbetet. 

l  Spridning av 
meriterande an
ställningar runt 
om i landet.

l  Förändringar i 
rekryteringsför
farandet, bl.a. 
genom prelimi
när information 
om lediga an
ställningar, rikt
linjer för vad re
ferensyttranden 
och vitsord ska 
innehålla, ökad 
information och 
marknadsföring.

doMstoLs-
verkets 
FörsLag tiLL 
Åtgärder För 
en bättre 
rekrytering

ten En mer öppen domarutbildning (Ds 
2007:11) föreslogs bland annat att domar
utbildningen skulle dimensioneras inte ef
ter det framtida behovet av domare utan 
i stället av överrätternas behov av föredra
gande. 

Regeringen tog fasta på flera av utred
ningsförslagen och beslöt bland annat att 
inrätta Domarnämnden, som år 2008 er

satte den tidigare Tjänsteförslagsnämn
den. Samtidigt betonade man än en gång 
vikten av att få in fler jurister med en annan 
bakgrund än den traditionella domarut
bildningen i domstolarna. Adjunktion och 
annonsering skulle enligt regeringen vara 
vägar att uppnå detta. 

Grundlagsutredningen förordade senare 
att Domarnämnden skulle bli helt fristå

ende. Domarnämnden ombildades efter 
detta förslag den 1 januari 2011 och blev fri
stående. Samtidigt avskaffades kallelse
tjänsterna, också det efter Grundlagsut
redningens förslag. Advokatsamfundet var 
positivt till denna stärkning av domstolar
nas självständighet. Domarnämnden 
handlägger nu ansökningar till samtliga 
tjänster. n
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 Riksrevisionens kritik framkom i en rapport i novem-
ber 2011, och riktade främst in sig på att nämnden 
inte tillräckligt tydligt motiverar sina förslag och be-

slut (se faktaruta). 
Men Domarnämnden tillbakavisar kritiken. I sin svarsskri-

velse skriver man bland annat att ”Domarnämnden sätter 
mot denna bakgrund starkt i fråga granskningens inriktning 
och omfattning, särskilt vad avser granskningen av nämn-
dens motiveringar i anställningsärenden.” 

– Det är med ganska stor förvåning jag har tagit del av den 
kritiken och jag är inte alltid riktigt säker att Riksrevisionen 
tillräckligt har förstått Domarnämndens uppdrag, säger Do-
marnämndens ordförande Thomas Rolén. 

Även kanslichefen Ragnar Palmkvist är frågande. 
– Jag tycker att de har förenklat hela problembilden något. 

Dessutom vet jag inte riktigt hur de vill att vi ska göra, och de 
har faktiskt inte heller svarat när vi frågade dem, säger han. 
Vi lägger ned stor möda på att göra våra motiveringar tydliga 
och det är komplexa sammanvägningar av meriter och refe-
renser som sker. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, 

men jag ser inte att vi får någon vägledning av Riksrevisio-
nen. 

Enligt Palmkvist skjuter dessutom kritiken om bisysslor 
vid sidan av målet. 

– Den typ av beslut som det varit fråga om behöver inte mo-
tiveras. 

Ansvariga revisorn Kent Gustafsson på Riksrevisionen vill 
inte kommentera Domarnämndens uppfattning om att Riks-
revisionen missförstått nämndens uppdrag. Han uppger via 
e-post att Riksrevisionen kommer att fortsätta att utföra sina 
årliga granskningar av Domarnämnden, i enlighet med upp-
draget. 

Kent Gustafsson förklarar också kritiken om bristande mo-
tiveringar:

”Kritiken vi framförde var att nämndens protokoll inte ger 
någon tydlig bild av hur meritutvärderingen gått till och att 
motiveringen för en viss kandidat ofta är resonerande och 
generell. Enligt vår bedömning är inte utnämningsprocessen 
så transparent att det för en utomstående framgår klart hur 
nämnden har kommit fram till de utvalda kandidaterna.”

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

010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se

Domarnämnden ifrågasätter 
Riksrevisionens kritik
Domarnämnden har, trots att den bara funnits i några år, redan hunnit få kritik från 
Riksrevisionen. Men Domarnämnden tillbakavisar kritiken helt, och anser att 
granskningsmyndigheten inte har förstått Domarnämndens uppdrag.

Thomas Rolén, 
Domarnämndens 
ordförande.
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Fokus Domarna inför framtiden

Kent Gustafsson påpekar också att rapporten innehåller 
rekommendationer om hur motiveringarna ska skrivas. 
Riksrevisionen har också en fortlöpande dialog med Domar-
nämnden och andra reviderade myndigheter.

Riksrevisionen tar också upp frågan om att flera av Domar-
nämndens ledamöter är medlemmar av nätverket Hilda. Det 
är inte första gången man lyfter fram detta – redan 2010 ifrå-
gasattes Hildas närvaro i nämnden. Nu kommer kritiken till-
baka, om än i kortare form. Riksrevisionens rapport antyder, 
men säger inte rätt ut, att det finns en risk att Hildorna i nämn-
den skulle ägna sig åt positiv särbehandling av kvinnliga sö-
kande. 

Kent Gustafsson förklarar i e-brevet Riksrevisionens in-
ställning med att medlemskapet i Hilda är en särskild om-
ständighet i förvaltningslagens mening, och att detta därför 
borde prövas av en oberoende part. Han pekar också på att 
utnämningsprocessen, enligt Riksrevisionens mening, inte 
är transparent, vilket ökar risken för att förtroendet för 
nämnden kan rubbas. 

Ragnar Palmkvist håller inte med om resonemanget. En-
ligt honom arbetar nämnden under förvaltningslagens jävs-
regler, och nämnden har bedömt att medlemskapet i Hilda 
är förenligt med dem. 

– Det vore en sak om något skedde i hemlighet. Men så är 
det ju inte. Nämndens motiveringar är ju offentliga och frå-
gan är ju om det finns något ärende där man kan visa att det 
spelat in, säger Ragnar Palmkvist.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ram- 
berg är ledamot av Domarnämnden. Hon säger i en kom-
mentar:

– Att döma av rapporten har Riksrevisionen missförstått 
såväl sitt som Domarnämndens uppdrag. Det är betänkligt 
att Riksrevisionens granskning uppvisar anmärkningsvärda 
brister. När det gäller Domarnämnden är den undermålig  
såväl vad gäller insikt om de konstitutionella förutsättning-

riksrevisionens kritik

Kritiken mot Domarnämnden formulerades i en rapport i november 2011. Riksre
visionen pekade där på tre problemområden:
l Nämndens protokoll ger ingen tydlig bild av hur meritvärderingen gått till.
l  Det saknas motiveringar till Domarnämndens ställningstagande till domares 

bisysslor.
l  Flera av Domarnämndens ledamöter är engagerade i nätverket Hilda, ett kvinn

ligt juristnätverk som syftar till att stärka och uppmuntra kvinnliga jurister så att 
de vill och vågar söka chefstjänster. Detta skulle kunna rubba förtroendet för 
opartiskheten i handläggningen av ärenden. 
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 F
ör några år sedan kontaktades 
jag av VD:n för ett multinatio-
nellt företag. Han hade bekym-

mer. Företaget hade anklagades för 
miljöförstöring och advokater i New 
York förberedde en grupptalan. Vad 
skulle han göra? 

Cicero lär ha sagt: ”He who controls 
the street controls the law”. Jag svarade 
VD:n: ”If  you control the main street 
you’ll be safe. Beware of the court of 
the public opinion” och jag förstärkte 
mitt budskap genom att citera en ame-
rikansk advokat: ”Class action is a 
machine, into which you are dragged 
as a pig, and come out of as a sausage”. 

Tvisten förliktes genom medling av 
människorättsadvokater som såg till att 
respektfull maktbalans förelåg mellan 
parterna under förfarandet. Höga ska-
destånd klarar företagen oftast av, men 
ett förlorat anseende kan bli ett elände.

Vad denna berättelse visar är att fö-
retagens vän eller fiende är ”main 
street”, gräsrötterna – inte en regering 
som ofta är involverad med näringsli-
vet och där verkställande direktörer 
talar om för politikerna hur världen 
ska drivas. Vem har t.ex. störst makt på 
den globala finansmarknaden, JPMor-
gan Chase eller Bank of England? Vem 
skulle ni kontakta, om ni på allvar vill 
påverka klimatdebatten – svenska re-
geringen eller ExxonMobil?

De stora företagen påverkar också 
rättsstrukturer. Som professor 
Gunther Teubner, en av de stora juri-
diska tänkarna, retoriskt uttrycker det: 
”Is society pushing for the recognition 
of a global justice without the state?” 
Det handlar om att näringslivet tar sa-
ken i egna händer genom ”self regula-

tion” och skapar egna internationella 
normer för att få förutsebarhet och 
konkurrens på lika villkor. Är vi tillbaka 
i medeltidens Lex Mercatoria? (ett ”pri-
vat” rättssystem för handelsmän). Ja, 
sedan globaliseringen tog fart på 
1980-talet talar vi om New Lex Merca-
toria. Då liksom nu följer politiken ef-
ter investeringar och handel då de pri-
vata rättssystemen, alltså normerna, så 
småningom kristalliseras till tvingande 
lagar.

Men hur fungerar då det internatio-
nella arbetet för mänskliga rättigheter? 
Inget vidare vågar jag påstå. Det har 
hittills lett till en röra av överlappande 
konventioner, som många stater under 
högtidliga former skriver under i Ge-
nève och sedan struntar i – utan konse-
kvenser. Mary Robinson, United Na-
tions High Commissioner for Human 
Rights, 1997–2002: ”Count up the re-
sults of fifty years of human rights me-
chanism, thirty years of multibillion 
dollar development programs and 
endless high level rhetoric and the ge-
neral impact is quite underwhel-
ming … this is a failure of implementa-
tion on a scale that shames us all”.  

De människorättsadvokater som 
kämpar för att få konventionerna att 
fungera gör enastående insatser. I län-
der där brott mot mänskliga rättigheter 
är utbrett är dessa advokater ofta de 
enda oberoende krafterna som käm-
par för demokrati och rättssäkerhet. 
Men de saknar inflytande hos företa-
gen. Det är affärsadvokaterna som har 
tillträde till styrelserummen och kan 
påverka, men mänskliga rättigheter 
finns sällan eller aldrig på deras agen-
da. 

diMMorna skingras kring csr 

tack vare insats av Fn

Professor John Ruggie, Special Repre-
sentative of the United Nations Secre-
tary-General on the issue of human 
rights and transnational corporations 
and other business enterprises, har 
gjort en viktig insats genom att 2011 
presentera UN Guiding Principles som 
handlar om business and human 
rights, ett ramverk som omfattar tre 
delar: ”protect, respect and remedy” 
(statens skyldighet att skydda de 
mänskliga rättigheterna, företagens 
ansvar för att respektera de mänskliga 
rättigheterna och behovet av fungeran-
de rättsmedel för att kompensera ska-
delidanden). Ruggie har genom detta 
ramverk på ett elegant sätt gjort CSR 
mera begripligt. I den 2011 reviderade 
utgåvan av OECD:s riktlinjer för multi-
nationella företag ingår UN Guiding 
Principles som därigenom blir en s.k. 
”soft law” som inte är tvingande men 
får en stark påverkan på näringslivet 
och övriga intressegrupper i samhället 
samt även på rättstillämpningen. UN 
Guiding Principles riktar sig mot alla 
företag, alltså även advokatbyråer.

EU vill nu gå ett steg längre. I oktober 
2011 offentliggjorde EU-kommissionen  
”A renewed EU strategy for Corporate 
Social Responsibility”. Ska CSR bli 
tvingande i Europa? I vilken omfatt-
ning? Det är en överraskande helom-
vändning som kritiseras av näringslivet. 
Tidigare var EU:s officiella ståndpunkt 
att lagstiftaren inte skulle lägga sig i nä-
ringslivets tillämpning av CSR. Detta är 
ett exempel på hur normer och ”soft 
laws” kan komma att kristalliseras till 
tvingande lag när tiden är mogen. 

Den moderna maktfördelningsläran     och advokatens olika roller
Advokaten Claes Cronstedt skriver om affärsadvokater och CSR, företagens samhällsansvar. 
CSR har under de senaste fem åren fått ökande genomslagskraft. Men de flesta advokatbyråerna 
har inte förstått vart utvecklingen leder, menar Cronstedt.  

Debatt
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aFFärsadvokater och csr 

– en trÅkig historia

CSR har under de senaste fem åren fått 
ökande genomslagskraft. Men de flesta 
advokatbyråerna har inte förstått vart 
utvecklingen leder. En färsk undersök-
ning om hur de 100 största advokatby-
råerna i världen förhåller sig till CSR 
(sammanställd av Advocates for Inter-
national Development, A4ID, i USA) 
gav följande negativa resultat:

•  Ingen av byråerna har publicerat 
en ”high-level policy statement” 
där byrån förbinder sig att respek-
tera mänskliga rättigheter i sin 
verksamhet.

•  Bara en handfull av byråerna har 
undertecknat UN Global Compact. 

•  Bara två byråer har offentliggjort 
en ”corporate responsible report” i 
enlighet med Global Reporting Ini-
tiative (GRI).

•  Bara en byrå har publicerat sin po-
licy om hur de accepterar eller av-
visar klientuppdrag och val av by-
råns egna underleverantörer. 

Council of Bars and Law Societies of 
the European Union i Bryssel (CCBE) 
– en paraplyorganisation för EU:s ca en 
miljon jurister – har samma erfarenhet. 
På en enkät från CCBE har nästan alla 
europeiska advokatsamfund svarat att 
de är intresserade av CSR. Men ingen-
ting händer. Dessutom uppfattar 
många att CSR är välgörenhet och pro 
bono-arbete. 

Men varför detta ointresse? Svaret är 
kanske att CSR är svårt att förstå och 
därför svårt att debitera. När jag under 
90-talet började engagera mig i CSR an-
såg mina kolleger på advokatbyrån att 
jag inte var riktigt klok: ”Sådant arbete 
kan man ju inte fakturera”. De hade 
rätt. Det gick inte att fakturera. De fles-
ta företag anser alltjämt att CSR som ett 
frivilligt åtagande inte är attraktivt och 
deras advokater delar denna uppfatt-
ning. Milton Friedman spökar alltjämt. 
Många företagsledningar jag har talat 
med vågar inte ”överge” den strategis-
ka säkerheten i ”utbyte” (!) mot en kan-

ske flyktig moralisk säkerhet. De vet 
alltså inte vad CSR handlar om. För att 
dessa företag ska ändra uppfattning be-
hövs starka påtryckningar, som genom 
t.ex. NGO-kampanjer och/eller hot om 
lagstiftning eller att viktiga affärspart-
ners begär det – eller att aktieägare krä-
ver att företagsledningen byts ut. ”Main 
street” är numera välinformerad och 
ser allt allvarligare på ett företags brott 
mot våra grundläggande värderingar. 
Men de flesta advokater saknar den 
kunskap som behövs för att varna sina 
klienter för de kännbara konsekvenser 
som bristande samhällsansvar kan föra 
med sig. 

Men det finns företag som på allvar 
har tagit till sig CSR. De har oftast en 
bolagsledning (eller chefsjurist) med 
starkt EQ (emotional quality) som ska-
par en god företagskultur där CSR inte-
greras i corporate governance. Dessa 
företag kan visa att CSR inte är en kost-
nad utan i stället ger ökad vinst och sta-
bilitet.

Affärsadvokaterna med sina resur-
ser och sitt breda perspektiv borde ha 
förstått denna utveckling för länge se-
dan. Signalerna har varit tydliga. Men 
de sitter fortfarande på läktaren – trots 
att det handlar om komplexa frågor i 
juridikens många gränsland. Professor 
Jan Eijsbouts, Maastricht University, 
tidigare chefsjurist på Akzo Nobel, har 
anfört följande om CSR: ”We have 
crossed many boarders: those be-
tween law and non-law, between inter-
national law and national law both pu-
blic and private, between international 
law and transnational law, between 
public and private international law, 
between public regulation and private 
regulation, between law and econo-
mics, between law and sociology, be-
tween law and politics, between law 
and justice, between law and morals 
and, finally, between law and ethics, 
both in theory and practice. CSR co-
vers all these territories …”. Denna 
uppräkning talar för sig själv och torde 
visa att det numera finns mycket debi-

teringsbart arbete för advokater på 
detta område.

un guiding principLes 

– en huvudvärk För advokater? 

På senare tid har det blivit advokater-
nas tur att bli ”named and shamed”. 
Särskilt när de representerar oseriösa 
klienter. UN Guiding Principles kom-
mer troligen att göra advokatbyråerna 
mer sårbara för kritik. Advocates for 
International Development (A4ID) gör 
gällande att UN Guiding Principles ”ex-
pects that firms should first un-
derstand the human rights impacts re-
lated to the services they perform for 
their clients … it is therefore necessary 
that a law firm conducts its own hu-
man rights investigation before com-
mitting to represent a client, or at the 
earliest stages of the representation …
the earlier this is done, the better, sin-
ce it is much harder later on for the law 
firm to withdraw or to persuade the 
client not to engage in conduct that in-
fringes human rights.” Det är klar-
språk. Om advokaten underlåter att 
göra en sådan ”egen” due diligence 
och hans råd leder till tråkigheter för 
klienten och/eller tredje man riskerar 
han att bli ansvarig för försummelse 
eller i värsta fall för delaktighet. 

UN Guiding Principles kan också på-
verka diskussionen om transparens 
och advokatens tystnadsplikt, men det 
är en annan allvarlig historia.

* * *

”The strongest  argument in support of a 
speaker is that he is a good man”

(Cicero) 

Advokaten bistår väl sin klient och 
samhället genom att stärka legitimite-
ten av sitt yrke. Vi måste försvara vårt 
ethos. I annat fall riskerar vi att förlora 
vår särart. Vi är mer än konsulter. 

Claes Cronstedt

advokat

Den moderna maktfördelningsläran     och advokatens olika roller

Claes Cronstedt, 
advokat.
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Bristande rättsligt skydd för äganderätten

 F
ör de fastighetsägare som kon-
fronteras med dagens regler för 
ingrepp i deras äganderätt kan 

det bli en närmast chockerande upp-
levelse att upptäcka hur svag deras 
ställning fortfarande är. Den har under 
senare år i viktiga avseenden blivit avse-
värt sämre än förut.

Förr var det vid egendomsberövan-
den av fast egendom ofta fråga om ex-
propriation. För det krävdes regering-
ens tillstånd. Det gavs bara om det 
fanns mycket starka skäl – viktiga all-
männa intressen.

För handläggningen i domstol var 
expropriationslagen normerande. 
Även vid intrång t.ex. för ledningar, vä-
gar och naturvård. Det gav fastighets-
ägaren den tryggheten att han alltid, 
om han tvingades till process, i första 
instans hade rätt till ersättning för sina 
egna rättegångskostnader och aldrig 
behövde riskera att ersätta motpartens.

Numera sker de flesta ingreppen i 
äganderätten till fast egendom i form 
av lantmäteriförrättningar. I verklighe-
ten är det fråga om en omfattande af-
färsverksamhet som lantmäteriet be-
driver bakom sin fasad av myndighet.

I förrättningarna handlar det ofta om 
att tillgodose en privat ägares, t.ex. ett 
privat företags, intresse på bekostnad 
av en annan privat ägare.

Om fastighetsägaren skulle drista sig 

till att överklaga det beslut som förrätt-
ningslantmätaren fattar på uppdrag av 
sin kund så finner han sannolikt att 
domstolens viktigaste ledamot är en 
f.d. lantmätarekollega till den lantmä-
tare vars förrättning överklagas. Ibland 
kan domaren ha någon annan solid för-
ankring hos det allmänna än just lant-
mätarens. 

Ett överklagande av utslaget i första 
instans har inneburit en risk att proces-
sen övergår från det muntliga till ett 
skriftligt förfarande. Då slipper domar-
na att träffa honom och att lyssna på 
honom. Men själv får han (och hans ad-
vokat) då lägga ned ett omfattande ar-
bete (= kostnader) på att skriva allt det 
som han tidigare kunnat framföra 
muntligen. Skulle han, till exempel på 
grund av sjukdom, ha svårt att hinna 
med att skriva allt inom den snävt före-
lagda tiden kan han inte räkna med att 
rätten bryr sig om det. Det är nog inte 
så mycket idé att överklaga heller. 
Bland annat för att i den domstol som 
skall granska lantmätarnas förehavan-
den i lägre instanser är den tongivande 
ledamoten vanligen en f.d. lantmätare 
eller någon annan i det allmännas 
tjänst väl förankrad person.

Överdrivet? Nej, självupplevt.
För rättegångskostnaderna gäller nu-

mera att fastighetsägare riskerar att få 
stå för både sina egna och sin motparts 

kostnader. Risken är i själva verket be-
tydande eftersom kollegan i domstolen 
inte gärna underkänner kollegans i 
lantmäteriet arbete och gärna ger den 
uppstudsige fastighetsägaren en läxa 
för att han satt sig upp mot myndighe-
ten genom att överklaga. 

Överdrivet? Jag har själv av fastighets-
domstol ålagts att betala både mina 
egna och motpartens rättegångskostna-
der med 100 000–tals kronor trots att 
jag genom överklagandet lyckades höja 
min ersättning från ca 500 000 kr till 
cirka två miljoner kronor. Det kan note-
ras att den lantmätare som gjorde den 
överklagade och underkända värde-
ringen av skadan är densamme som nu 
skall värdera min skada i det lednings-
rättsärende som jag beskriver nedan.

Mina erFarenheter av icke rättsbil-
dade men förmodat sakkunniga leda-
möters medverkan som domare är 
övervägande negativa.

Sakkunskapen är i verkligheten ofta 
inte så gedigen, medan motsatsen gäl-
ler för deras förankring i den offentliga 
sektor som ofta är fastighetsägarens 
motpart i processen. Sakkunskapen 
bygger oftast inte på några egna erfa-
renheter från fastighetsmarknaden el-
ler att förvalta fastigheter som en nä-
ringsverksamhet. 

Erfarenheten är även att domar och 

I det moderna samhället måste enskilda fastighetsägares äganderätt ibland stå tillbaka för angelägna 
allmänna intressen. Det får accepteras om ägaren är garanterad ersättning för sin ekonomiska förlust. 
Finns den garantin? Fungerar den? Det frågar sig advokaten Johan af Petersens.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20

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

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

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



utslag alltför ofta kommit att grundas 
på omständigheter som inte åberopats 
och redovisats vid förhandlingarna 
med parterna i domstolen. Att det blivit 
så kan antas bero på de icke rättsbilda-
de domarnas medverkan och starka 
ställning i domstolarna. Särskilt i de fall 
där den icke rättsbildade ledamoten 
förberett och lett förhandlingarna som 
ordförande i domstolen, vilket jag varit 
med om. Detta är ett betydande rättssä-
kerhetsproblem som blir ännu större i 
den mån som möjligheterna till över-
klagande begränsas.

Om domstolarna behöver knyta sär-
skild sakkunskap till sig bör det ske ge-
nom att yttranden inhämtas från perso-
ner som är fristående från domstolen 
och genom att yttrandena redovisas för 
parterna vid förhandlingarna i domsto-
len.  

I den mån som jag här beskrivit erfa-
renheter från domstolarnas verksam-
het med tvister om intrång i fast egen-
dom så avser det tiden fram till maj år 
2011. Då genomfördes en mycket om-
fattande omorganisation av de domsto-
lar som hanterar mål om mark, miljö 
m.m. Det finns ännu inte så mycket er-
farenheter av detta.

Syftet med omorganisationen var att 
tillgodose statens krav på ”bättre re-
sursutnyttjande och effektivare hand-
läggning”.

Omorganisationen avsåg inte fastig-
hetsägarnas rättsliga ställning i proces-
sen så det finns anledning att anta att i 
dessa avseenden förblir allt vid det 
gamla.

Här ett betecknande exempel på ut-

vecklingen mot försvagat rättsligt skydd 
för äganderätten, hämtat ur min egen 
vardag. Ett statligt bolag, som sedan 
länge arrenderar mark av mig för sin 
anläggning, har nu i stället ansökt om 
ledningsrätt för sitt nyttjande av mar-
ken. För en del år sedan vägrades bola-
get av regeringen (socialdemokratisk) 
rätt att expropriera den arrenderade 
marken. 

Ändamålet med den ledningsrätt 
som bolaget nu kräver är detsamma 
som avsågs med den vägrade expropri-
ationen. 

anLedningen tiLL att min arrendator 
nu ändå kräver ledningsrätt är att bola-
get – på goda grunder – bedömer att det 
är lättare att komma åt marken genom 
ledningsrätt än expropriation och f.a. 
att ledningsrätt är mycket billigare än 
det arrende som man sedan många tio-
tals år frivilligt och på marknadens vill-
kor träffat avtal med mig om att betala.

När jag vid det första sammanträdet 
med förrättningslantmätaren förklara-
de att jag motsatte mig hennes kunds 
ansökan om ledningsrätt blev hon för-
vånad. Sådant var hon inte van vid. 
Hon antydde att det var främmande för 
henne att inte tillmötesgå sina kunders 
begäran om ledningsrätt. 

Möjligen kunde ett bestridande av 
ledningsrätt föranleda att nyttjandet 
flyttades till något annat ställe på mar-
ken om det fanns goda skäl för det. I 
mitt fall gör det inte det eftersom jag 
och min arrendator ju redan i vårt ar-
rendeavtal kommit överens om anlägg-
ningens förläggning. 

Efter avslutat sammanträde dröjde 
sig bolagets företrädare kvar för att 
lantmätaren och hennes kund skulle 
kunna överlägga om sakens fortsatta 
handläggning utan störande närvaro av 
mig.  

Skulle jag överklaga lantmätarens 
kommande beslut om ledningsrätt eller 
om ersättning för den så riskerar jag att 
få betala 100 000-tals kronor i rätte-
gångskostnader.  

Den nuvarande ordningen för skyd-
det av äganderätten till fast egendom 
måste i viktiga delar ses som ett miss-
lyckande av de som anser att Sverige 
bör ha en tryggad och väl fungerande 
äganderätt.

Omständigheterna är sådana att man 
rent av skulle kunna ifrågasätta om Sve-
rige uppfyller Europakonventionens 
krav på att medborgarna alltid skall ha 
en effektiv rätt att få en äganderätts-
kränknings laglighet prövad av (opar-
tisk) domstol. 

Är rätten till domstolsprövning verk-
ligen effektiv när klaganden riskerar att 
ådra sig mycket stora rättegångskostna-
der – även för motparten? 

Är det rimligt att jag skall kunna dö-
mas att betala en statlig eller kommu-
nal motparts rättegångskostnader när 
jag redan med mina vanliga skatter be-
talat för dess verksamhet med att göra 
ingrepp i min egendom? För ersättning-
en för tvångsingreppet i min ägande-
rätt måste jag dessutom betala reavinst-
skatt.

Är domstolens ledamöter opartiska? 

Johan af Petersens

Johan af 
Petersens.

Debatt

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

www.anglia.se

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

§
ANGLIA AB



42 Advokaten Nr 4 • 2012

Aktuellt

pokerspel fostrar disciplin, skärper 
analytiskt tänkande och utvecklar 
kognitiva färdigheter.

det berättade skådespelerskan 
och pokerproffset Magdalena in 
de betou när hon gästade hildary 
i april och höll en uppskattad po-
kerskola.

Den välkända skådespelerskan Magda-
lena In de Betou som bland annat med-
verkat i TV-serierna ”Cleo” och ”Lite 
som du” har spelat poker sedan 2004. 

Enligt Magdalena In de Betou tränar 
pokerspelare logiskt tänkande, impuls-
kontroll, tålamod, förståelse för andras 
agerande och förmågan till korrekta be-
dömningar av nya situationer. Det fost-
rar disciplin, skärper analytiskt tänkan-
de och utvecklar kognitiva färdigheter. 
Poker belönar goda egenskaper likt mo-
ney management och bestraffar impul-
sivitet och alla som inte beaktar mate-
matiska realiteter.

Poker kan vara många olika saker, 
lite beroende på vem man är, vad man 
vill. Magdalena lyfte fram genusaspekt-
en.

– För mig har pokern varit bästa med-
icinen mot dåliga kvinnliga beteenden 
som att undervärdera och underskatta 
vårt värde, våra kunskaper, vår utbild-
ning. Jag tror vi kvinnor överlag behöver 
bli bättre på att bedöma våra spelkort i 
en vid bemärkelse.

– Men poker är också ett sällskaps-

spel, ett sätt att umgås, att nätverka, att 
lära känna sig själv och andra. Man kan 
spela om precis vad som helst, hemma 
hos oss spelar vi ibland om vem som ska 
gå ut med hunden, sa Magdalena In de 
Betou.

vÅga viLJa vinna

– Man brukar säga att scared money ne-
ver wins. Det är viktigt att våga vilja vin-
na! Poker handlar om en lagom dos ag-
gressivitet och passivitet, att våga vara 
lite tuff och känna på motståndaren. Po-
kern kan definitivt lära oss att våga sma-
sha i rätt läge, något många har svårt för 
men skulle tjäna på.

Maria Eka, expeditions- och rättschef 
på Kulturdepartementet, och advokat 
Caroline Falconer på Setterwalls Ad- 

vokatbyrå i Stockholm var två av juris-
terna som spelade sina händer efter  
bästa förmåga sedan de fått en lektion i  
den vanligaste pokervarianten, Texas 
hold’em.

– Jag tycker att det var en givande och 
lärorik kväll. Jag tar med mig hem att 
man inte ska vara så försiktig utan lite 
tuffare, bluffa mer. Det handlar mer om 
vilken attityd man har till spelet och 
mindre om handen man har, sa Maria 
Eka.

– Magdalena gjorde många intressan-
ta översättningar från pokern till livet 
och arbetslivet. Exempelvis: ska man gå 
vidare med en dålig investering bara för 
man redan investerat, eller klippa di-
rekt? Hon var också duktig på att förkla-
ra vilka händer man ska, men framför 
allt inte ska, spela på.

Det påpekade aftonens storspelare 
nummer ett Caroline Falconer som 
vann turneringen.

Är då pokerspelare bättre advokater?
– Jag tror att både pokerspelare och 

advokater behöver ha en tuff och strate-
gisk stil, men en högre grad av mänsklig-
het och ärlighet behövs för advokater, 
framhöll Maria Eka.

– Ja, bra pokerspelare är duktiga på att 
värdera risker. I poker är det viktigt att 
kunna läsa motståndarna, vilket man ju 
även gör i processer när det gäller att 
läsa motparten och dess ombud, ansåg 
Caroline Falconer.

Per Johansson 

pokerspel utvecklar strategiskt tänkande

Caroline Falco-
ner, advokat 
på Setterwalls 
Advokatbyrå.

Spelat poker 
förr?
– Ja, men aldrig 
om pengar.
Din spelstil?
– Aggressiv.

hiLdary månadsmöte april

Magdalena In de 
Betou gästade 
Hildary och gav en 
lektion i poker.
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Auktoriserade översättningar
av juridiska och 
finansiella texter

nu har årets upplaga av ruben-
mentorskap i grupp dragit igång. 
i år finns både kvinnliga och man-
liga adepter i grupperna. 

65 adepter och 18 mentorer ingår i årets 
Ruben-projekt. De flesta av dem, de som 
ingår i de sex grupperna i Stockholm, 
möttes för första gången den 18 april i 
Advokatsamfundets hörsal. 

Nytt för i år är att mentorerna kommer 
både från det kvinnliga nätverket Hilda 
och dess projekt Ruben. Varje grupp får 
en manlig och en kvinnlig mentor. Ruben 
har också öppnats för manliga adepter. 
Sammanlagt deltar tre yngre manliga ju-
rister i mentorskapsprojektet.

En av dem är Klas Sjödin, biträdande 
jurist på Mannheimer Swartling i Stock-
holm. Han sökte till Ruben eftersom han 
är intresserad av karriärfrågor och ut-
vecklingsmöjligheter. 

– Det är intressant och nyttigt att ta del 
av erfarenheter och funderingar från ju-
rister verksamma inom andra bran-
scher och rättsområden än jag själv, sä-
ger han.

Förhoppningen är att få diskutera och 
utbyta erfarenheter, bland annat om 
vad som kan vara nycklar till och hinder 
mot en gynnsam karriärutveckling.

Caroline Oredsson är utredningsse-
kreterare i Polisorganisationsutredning-
en och adept. Hon ser fram emot träffar-
na i projektet. 

– Att få vara med i det nya Ruben-pro-
jektet kändes som en rolig möjlighet 
att få diskutera och reflektera över 
yrkesmässiga ambitioner, tankar kring 
karriär och frågor som rör hur man 
skapar en eftersträvansvärd balans 
mellan familje- och arbetsliv, säger hon. 

Riksåklagare Anders Perklev är en av 
mentorerna och delar ansvaret för grup-
pen med advokat Maria Chambers. Han 
hoppas främst kunna erbjuda ”sina” 
adepter möjlighet att i en positiv anda 
reflektera över karriär och egna fram-
tidsmöjligheter.

– Vi ska fungera som ett stöd för egna 
kloka beslut, säger han.

advokat Lena FrÅnstedt LoFaLk, 
mentor tillsammans med hovrättspresi-
denten Fredrik Wersäll, säger att hon vill 
göra startsträckan kortare för sina yngre 
kvinnliga kolleger genom att försöka för-
medla de insikter hon själv vunnit ge-
nom åren, och uppmuntra dem att tro 
på sig själva.

– Jag tror att många kvinnor slutar där-
för att de inte tror att det går att kombi-
nera med allt annat de vill göra i livet, 
men det är ofta ett förhastat beslut. Min 
förhoppning är att de stannar så länge 
att de själva ser hur det fungerar. För de 
allra flesta går det bra. Jag har själv erfa-
renhet av att advokatyrket är ett bra yrke 
för kvinnor, säger Lena Frånstedt Lo-
falk. UB

ruben ska ge stöd 
för egna beslut

ruben – Mentorskap i grupp

Mentorskapsprojektet startade med ett pilotprojekt un
der 2011. Sammanlagt tio grupper i Stockholm, Göteborg 
och Malmö fick chansen att diskutera bland annat chef 
och ledarskapsfrågor samt frågor om karriär med mento
rer med lång erfarenhet från rättsväsendet, förvaltningen 
och advokatkåren. Varje grupp om åtta–tio adepter hade 
vardera två Rubenmentorer, en från rättsväsendet/för
valtningen och en från advokatkåren. Utvärderingarna av 
projektet visade att såväl adepter som mentorer var nöjda 
med projektet, som därför genomförs även i år, men nu 
med en manlig och en kvinnlig mentor i varje grupp.
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advokat per svedlund i Fagersta 
har fått upp fyra mål till huvudför-
handling i högsta domstolen under 
loppet av två och ett halvt år.

 
Du har haft fyra mål i HD mellan 
juni 2009 och januari 2012. Men 
det är inte första gången du är i 
HD.

– Jag har haft ett mål uppe tidigare! Må-
let NJA 2001 s. 129 gällde förverkande av 
alkohol i ett brottmål.

Vad gällde de fyra senaste målen?
– NJA 2009 s. 300 var Västmanlands 

största brottmålsrättegång genom alla 
tider. Jag försvarade huvudmannen i en 
utpressarhärva. Till skillnad från tings-
rätten utvisade Svea hovrätt honom på 
livstid, med hovrättens ordförande som 

handen full – per svedlund har 
haft fem brottmål uppe i hd

MÅnadens advokat per svedlund

skiljaktig. Vi klagade på utvisningsbeslu-
tet, och det blev ett riktigt starkt prejudi-
kat. HD skriver i princip att när man har 
varit 25 år i Sverige har man en förank-
ring i samhället och skälen mot utvis-
ning är så starka att det ska till statsminis-
termord eller något sådant för att bryta 
igenom. 

– NJA 2010 s. 485 var det kanske mest 
överraskande att HD tog upp. Det rörde 
reglerna om förmildrande omständig-
heter vid påföljdsval på grund av allvar-
lig sjukdom. Klienten som dömdes för 
grov misshandel hade en mycket svår 
magåkomma, och läkarexpertis vittna-
de om konsekvenserna av att verkställa 
ett fängelsestraff med den. HD tyckte 
inte att man kunde beakta sjukdomen. 
Men ledamöterna Dag Victor och Stefan 
Lindskog skrev i ett tillägg att omständig-

heterna kunde beaktas inom ramen för 
nådeinstitutet. Vi sökte nåd med hänvis-
ning till tillägget, men regeringen bevil-
jade inte nåd.

– I NJA 2011 s. 675 dömde tingsrätten 
en kvinna från Västerås till 8 års fängelse 
som huvudman i en liga som importera-
de ”internetdrogen” MDPV. Svea hov-
rätt dömde henne till 7 års fängelse. HD 
dömde henne till 1 år! Klienten försattes 
på fri fot, och hon har begärt skadestånd 
för att hon satt häktad på tok för länge.

– Det senaste målet (HD:s dom 9/3 
2012, mål B 4468-11) gällde en klient från 
Fagersta som ertappades med ett halvt 
kilo amfetamin och dömdes av tingsrät-
ten efter gamla strafftabellen till 3½ års 
fängelse. Hovrättens majoritet dömde 
honom till 3 år, men ordföranden skrev 
2½ år i en skiljaktig mening. Den stora 
frågan i HD var rubriceringen. Ett kvarts 
kilo amfetamin har alltid varit på grän-
sen till grovt brott, med minimistraffet  
2 års fängelse. Men nu bedömde HD 
straffvärdet för ett halvt kilo amfetamin 
till 1½ år, och rubriceringen blev narkoti-
kabrott av normalgraden. Det är en otro-
lig förändring.

Hur gör du för att få prövningstill-
stånd?

– Jag har försökt anamma rådet från 
HD:s förre ordförande Johan Munck att 
inte skriva så långt. Man ska inte tynga 
målet med allt, för då är det lätt att man 
döljer kornen. Så har jag mycket brott-
mål, och kombinationen med intresse 
och engagemang för brottmål tror jag 
kan ge resultat. Jag jobbade 10 år vid po-
lisen först och gick juristlinjen för att bli 
polischef. Mina fem HD-fall är ju alla 
brottmål. Flera klienter har fångats av 
min bakgrund som polis. De har sagt att 
det är en trygghet att veta att du har varit 
”på andra sidan”. I början hände det att 
det stod i protokollen: ”Jag godtar inte 
den försvarare rätten förordnar, utan jag 
vill ha den där långa killen från Fagersta 
som har varit polis”!

Hur är det att plädera i HD?
– Det finns ett lugn där. Du har en eller 

två frågor att plädera kring och kan verk-
ligen ägna dig åt dem. Du slipper bevis-
värderingsresonemang, och kan gå rakt 
på det som juristen tycker är godsaker: 
att få tala om rättsliga bedömningar. Jag 
tycker det har varit fascinerande att upp-
träda i HD. Hoppas jag kommer dit i alla 
fall en gång till! MA

”Jag har 
försökt 
anamma 
rådet från 
HD:s förre 
ordförande 
Johan Munck 
att inte skri-
va så långt. 
Man ska inte 
tynga målet 
med allt, för 
då är det lätt 
att man döljer 
kornen.”
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Storbyråer samlades 
hos samfundet
Advokatsamfundets ledning träffade 
de största affärsjuridiska advokatbyrå
erna vid ett möte den 24 april. Ett 20tal 
MPar och andra representanter för 
storbyråerna kom till samfundets kansli, 
där de talade med Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ramberg, ord
föranden Claes Zettermarck och chefs
juristen Maria Billing.

Samfundsledningen lämnade infor
mation om aktuella frågor i Sverige och 
internationellt. Därefter diskuterade 
mötesdeltagarna angelägna frågor för 
affärsbyråerna på de nationella och in
ternationella advokatmarknaderna. Några av deltagarna vid storbyråmötet på Advokatsamfundets kansli.

disciplinnämndens mångår-
ige ordförande claes peyron 
har avlidit efter en längre tids 
sjukdom. Få advokater torde 
ha satt så tydliga spår i och 
gjort så stora insatser för ad-
vokatsamfundets verksamhet 
som claes peyron.

När Claes Peyron lämnade sin 
post som ordförande i disciplin-
nämnden sommaren 2008 hade 
han varit dess ordförande i nästan 
sexton år. När Claes i september 
samma år fyllde 70 år kunde han 
summera 39 år som advokat. Inn-
an Claes tog hand om ordförande-
klubban i disciplinnämnden satt 
han tio år i huvudstyrelsen, först i 
sju år som ledamot och sedan tre 
år som vice ordförande. Mellan 
uppdraget som ordförande i disci-
plinnämnden och uppdragen för 
huvudstyrelsen var han ”fri” ett 
år. Men uppehållet gav ”lätta ab-
stinensbesvär”, sa han i en inter-
vju i tidskriften Advokaten (nr 5 
2008).

Efter att Claes lämnade ordfö-
randeskapet i disciplinnämnden 
till Lena Frånstedt Lofalk för-
sjönk han inte till ro. Istället fort-
satte han att oförtrutet att följa 
utvecklingen av god advokatsed. 
Sommaren år 2010 gav Advokat-
samfundet ut Claes Peyrons bok 
Advokatetik. Där hade han sam-

manställt och analyserat disci-
plinnämndens praxis från sin tid 
som ordförande i nämnden 1992–
2008, utifrån sin egen grundliga 
genomläsning av nämndens alla 
avgöranden under perioden.

Bokutgivningen följdes upp ju-
len 2011 med Claes supplement 
till boken. Där hade han ägnat sig 
åt att gå igenom alla disciplin-
nämndens avgöranden från tiden 
efter det att han avgick som 
nämndens ordförande 2008 till 
och med slutet av år 2010.

Claes Peyron biträdde även Ad-
vokatsamfundets etikkommitté i 
arbetet med de nya vägledande 
regler om god advokatsed som 
antogs 2008.

cLaes peryon växte upp i ett 
advokathem, både pappa Bertil 
och mamma Stina var advokater. 
Claes far satt i styrelsen och i den 
första disciplinnämnden. Han var 
med och skrev de stadgeändring-
ar som ledde till att disciplin-
nämnden infördes.

För Claes var det först själv- 
klart att han inte skulle bli advo-
kat. I stället var han helt inriktad 
på att bli forskare. Men när han 
satt ting i Ängelholm kom han 
underfund med att han faktiskt 
tyckte att det var roligare med 
människor än med böcker, även 
om han tyckte om böckerna 
också. 

Efter tinget började han på fa-

miljens byrå. Så småningom kom 
Claes att nästan enbart arbeta 
med affärsjuridik. 

den 23 apriL träFFades vi i 
Stockholm för att göra en intervju 
till en planerad bok som ska ges 
ut under hösten 2012, som en del 
i Advokatsamfundets 125-årsjubi-
leum. Claes sa att han kände sig 
trött, men så snart han fick börja 
resonera och reflektera över ad-
vokatetiska frågeställningar pigg-
nade han till, och han var snart 
tillbaka som i sin krafts dagar 
med snillrika formuleringar och 
analytiska resonemang. Formule-
ringsglädjen, nyfikenheten och 
den stilla humorn var åter.

Dagen efter intervjun ringde 
Claes upp; han hade ett angeläget 
tillägg att göra:

– Det handlar om de situationer 
då näringslivet gör upp tvister i 
andra fora än tingsrätten. I dessa 
kan det ibland finnas en lätt 
osmaklig tendens att utnyttja dis-
ciplinnämnden i den pågående 
processen.

Engagerad och orädd som all-
tid. Men blott nio dagar efter vårt 
möte, den 2 maj gick Claes Pey-
ron bort vid en ålder av 73 år. En 
intensivt och under många år ly-
sande stjärna på advokaternas 
egna himlavalv har slocknat.

Tom Knutson

claes peyron till minne

Anne Ramberg om Claes Peyron
– Claes Peyron har gjort enastående insatser för oss advokater 
och vårt yrke. Han har varit instrumental i upprätthållandet och 
utvecklandet av god advokatsed. Samtidigt som han var mo
dern värnade han om klassiska advokatvärden. Men han var 
framförallt en förebild för en god advokat. Han hade stor integri
tet. Han var en synnerligen klok person. 

Börje Samuelsson om Claes Peyron
Börje Samuelsson arbetade tillsammans med Claes Peyron i 30 år.

– Jag började hos advokaterna Peyron i februari 1983, och 
Claes blev verkligen min mentor som advokat, långt innan det 
ordet kom på modet. Vi var verksamma inom olika juridiska fält, 
men ändå hade vi ett oändligt antal samtal om juridik. Claes 
hade en oerhört stor juridisk allmänbildning, och jag hade alltid 
stort utbyte av att diskutera med honom. Claes hade en juridisk 
intuition som alltid gjorde att han kom rätt i analysen.
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Juridik kräver exacta 
översättningar

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

Seminarium om 
informationsläckor
UIA (Union Internationale des 
Avocats) inbjuder till ett semi
narium i Helsingfors den 31 
maj–2 juni kring det högaktu
ella ämnet “Information Leaks 
and how to address them in 
litigation”. 

UIA är världens äldsta obe
roende internationella sam
manslutning för advokater i 
alla discipliner. Sveriges advo
katsamfund är kollektiv med
lem i UIA, som har 200 advo
katsamfund och andra 
advokatorganisationer från 
hela världen som kollektiva 
medlemmar och flera tusen 
individuella medlemmar .

Seminariet hålls på engel
ska. Intyg utfärdas.

Kontakt: UIA:s regionala  
sekreterare advokat Lars Per
hard, lars.perhar@weplaw.se, 
tfn: +46 8 145770.

http://seminaires.uianet.
org/en/information-leaks-
how-to-address-them-in- 
litigation/home182/ 

Storhildorna samlades i Stockholm
Nätverket Hildas med
lemmar, de så kallade 
Storhildorna, träffades 
för ett sammanträde 
på Advokatsamfun
dets kansli den 
16 mars.

Storhildorna kunde 
konstatera att Hildas 
verksamhet fortsätter 
växa i omfattning och 
framgång. Hildas akti
viteter hade över 
1 000 deltagare under 
2011, i Hildarys lunchklubbar, mentorprogrammen Sofia och Ruben, 
och inte minst den stora, årliga konferensen Rakel.

Innan de började sina överläggningar samlades 
Storhildorna för ett gruppfotografi.

Nya ramavtal med 
Toyota och Škoda
Advokatsamfundet har teck
nat ramavtal med de svenska 
återförsäljarna för bilmärkena 
Toyota och Škoda. Avtalen 
innebär reducerat pris på bilar 
som köps in av advokatbyråer.

Läs mer om dessa och andra 
ramavtal på Advokatnätet, 
www.advokatsamfundet.se/
ramavtal (inloggning krävs)

Edlund och Mattsson 
blir justitieråd 
Regeringen har utnämnt ad
vokaten Lars Edlund och 
rättschefen Dag Mattsson till 
justitieråd i Högsta domsto
len. Lars Edlund är verksam 
som advokat sedan 1985 och 
har främst arbetat med affärs
juridik, läs mer på sidan 30. 

Dag Mattsson är sedan 
2008 rättschef i Justitiede
partementet med ansvar för 
den civilrättsliga och mark
nadsrättsliga lagstiftningen.

Advokat cyklar 
mot barncancer
Advokat PerOwe Dorfh kom
mer i sommar att, tillsammans 
med ungefär 800 andra per
soner från Sverige och Dan
mark, att cykla till Paris. Cykel
turen syftar till att samla in 
pengar till svenska Barncan
cerfonden och dess danska 
motsvarighet, och ingår i det 
nordiska välgörenhetsinitiati
vet Team Rynkebys insam
lingsarbete. Advokatsamfun
dets Stockholmsavdelning har 
beslutat att i år samla in peng
ar till Barncancerfonden via 
Team Rynkeby. Resultatet av 
insamlingen kommer att redo
visas på avdelningens vår
cocktail den 22 maj. 
www.advokatsamfundet.se/
rynkeby

Deltagare i 2010 års cykling till 
Paris har nått målet.
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karnovgroup.se/karnov

I fråga om äktenskapsbalken – och särskilt 
när det gäller bodelningsreglerna – är det 
viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad 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



49Advokaten Nr 4 • 2012

Aktuellt Juridiska biblioteket

kontakta Juridiska bibLioteket

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
Epost: biblioteket@advokatsamfundet.se

ny Litteratur i urvaL

Tryckår: 2012 om inte annat 
anges.
Artikelsamling 2011 (Stock

holm : SISU idrottsböcker, 
2011. 294 s. Idrottsjuridisk 
skriftserie ; 16)

Blomberg, Kristina: Värt att 
veta om personuppgifts
lagen (Studentlitteratur.  
218 s.)

Broman, Jakob: Rehabilite
ringsansvaret : en arbets
rättslig handbok / Jakob 
Broman, Bo Ericson, Caro
lina Öhrn (Norstedts juridik, 
2011. 159 s.) 

Burmeister, Jari: Verklig inne
börd : en studie av inkomst
skattepraxis (Norstedts 
juridik. 308 s.)

Christner, Anders: Cloud 
computing : en handled
ning och kommentar till 
IT&Telekomföretagens stan
dardavtal Cloud Compu
ting version 2010 / Anders 
Christner, Tobias Edvards

son (Stockholm : IT & Tele
komföretagen, 2011. 161 s.)

Eltell, Tobias: Reklamjuridik
guiden / Tobias Eltell, Johan 
Åberg (Liber, 2011. 256 s.) 

Folkrätten i svensk rätt / Re
becca Stern & Inger Öster
dahl, red. (Liber. 348 s.) 

Grauers, Folke: Fastighetsköp 
(20. uppl. Lund : Juristförl. 
375 s.)

Jensen, Ulf: Att skriva juridik : 
regler och råd / Ulf Jensen, 
Staffan Rylander, Per Henrik 
Lindblom (5. uppl.  Iustus. 
124 s.)

Lundén, Björn: Aktiebolag : 
skatt, ekonomi och juridik 
(20. uppl. Näsviken : Björn 
Lundén information.  458 s.)

Money laundering / editors 
Jan Kleineman & Lars 
Gorton (Stockholm Centre 
for Commercial Law.  119 s. 
Stockholm Centre for Com
mercial Law ; 16)

Mänskliga rättigheter i svensk 
belysning / Annika Staaf 
& Lars Zanderin, red.  

(2. uppl. Malmö : Liber, 2011. 
256 s.) 

Nordlöf, Kerstin: Unga lag
överträdare i social, straff 
och processrätt (2. uppl. 
Studentlitteratur. 412 s.)

Radetzki, Marcus: Skade
ståndsberäkning vid sak
skada (2. uppl. – Stockholm 
: Svenska försäkringsföre
ningen. 254 s.)

Ragnemalm, Hans: Förvalt
ningsprocessrättens grun
der (9. uppl. Jure. 254 s.)

Rådberg, Åke: Entreprenören 
och entreprenaden : några 
centrala frågor i AB 04 
(Stockholm : Svensk bygg
tjänst, 2011. 117 s.)

Strömgren, Peter: Tillbehör 
och accession (Iustus. 452 s. 
Skrifter från juridiska fakul
teten i Uppsala ; 120. Diss. 
Uppsala : Uppsala universi
tet, 2012)

Takeover-reglerna : en kom
mentar till lagen om offent
liga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden och börser

nas takeoverregler / Göran 
Nyström m.fl. (2. uppl. Nor
stedts juridik. 420 s.)

Thomsson, Peter: Sjöfarts
skydd & ISPSkoden / Peter 
Thomsson, Mattias Wid
lund (Jure. 120 s. Sjöfartens 
handböcker)

Tiberg, Hugo: Tiberg & Schelin 
on maritime & transport 
law / Hugo Tiberg, Johan 
Schelin (3. ed. Axel Ax:son 
Johnsons institut för sjörätt 
och annan transporträtt. 
185 s.)

Visser, Derk: The annotated 
European Patent Conven
tion / Derk Visser ; with con
tribution from Neil Forsyth, 
Cees Mulder (19. ed. Veldho
ven : Tel, 2011. 912 s.)  

Lästips

Titel: Advokatyrket, upp
hovsrätten och yttrandefri
heten
Författare: Peter Danowsky
Förlag: Norstedts juridik

Peter Danowsky har varit 
verksam som advokat sedan 
1980talet, som expert på 

medie och immaterialrätt engagerad i 
flera uppmärksammade processer, förfat
tare till böcker och artiklar. Denna bok är 
en samling artiklar som tidigare har publi
cerats mellan 1976 och 2011. 

Utvecklingen och förändringen av 
advokatyrket under senare decennier 
och reflexioner kring yrkesidentitet och 
advokatens roll i samhället utgör en del 
av denna artikelsamling. Andra artiklar i 
boken speglar utvecklingen inom upphovs
rätt, yttrandefrihet och medierätt. 

Titel: Prövning av migra
tionsärenden
Författare: Christian Diesen, 
Annika Lagerqvist Veloz 
Roca, Karolina Lindholm 
Billing, Madelaine Seidlitz, 
Alexandra Wilton Wahren
Förlag: Norstedts juridik 

En uppdaterad upplaga av del 8 i antologi
serien BEVIS. På grund av den nya instans 
och processordningen 2006 och andra 
reformer inom migrationsrätten är denna 
andra upplaga delvis helt omarbetad. Här 
beskrivs de allmänna grunderna för migra
tionsrätten i svensk och internationell rätt, 

Migrationsverkets och migrationsdom
stolarnas utredningsansvar, bevisfrågor 
inom migrationsrätten och det offentliga 
biträdets roll och uppgifter.
  

avhandLingar – MiLJörätt  

Environmental policy space and Inter-
national investment law av Åsa Romson, 
Stockholms universitet, 2012
Miljöpartiets språkrör Åsa Romson dis
puterade den 20 april på sin avhandling 
som handlar om miljörättsliga aspekter 
på internationella investeringsavtal. Mel
lanstatliga investeringsavtal har som mål 
att säkra goda investeringsförutsättningar 
för utländska företag, något som ofta 
står i konflikt med värdlandets önskan att 
genomdriva miljöpolitiska reformer. För att 
kunna skydda miljön och reglera en hållbar 
användning av naturtillgångar behövs mer 
hänsyn till nationell miljölagstiftning när 
Sverige eller EU sluter investeringsavtal 
med andra länder, menar Romson. 
Enforcing environmental responsibilities 
: a comparative study of environmental 
administrative law av Annika K. Nilsson, 
Uppsala universitet 2011
Syftet med avhandlingen är att studera 
hur mötet mellan miljörättsliga mål och 
förvaltningsrättsliga regelverk och princi
per ser ut vid genomförandet av miljörät
ten och om det krävs ändrade rättsliga 
strukturer för ett effektivt genomförande 
av miljömålen. Tre länder jämförs: Sve
rige, Storbritannien och Nederländerna. 
Miljörätten och tillsynssystemen i de tre 
länderna presenteras. 

rapporter FrÅn 
brottsFörebyggande rÅdet

Rättsväsendets hantering av ungdoms-
ärenden : handläggningstid och person-
uppklaring (2012:5)
Ungdomsbrott utreds för långsamt trots 
särskilda skyndsamhetskrav. Det tar i 
många fall längre tid att hantera ungdoms
brott än brott där vuxna är inblandade. 
Det är också stora skillnader mellan länen 
i handläggningstider. Förändringar som 
skulle kunna effektivisera handläggningen 
är bl.a. snabbare förhör med vittnen, nog
grannare förhörsprotokoll och att poliser 
i yttre tjänst får bättre kunskap om den 
lagstiftning som gäller i utredningar med 
unga.
Utpressning i Sverige : tvistelösning, be-
straffning och affärsidé (2012:6) 
Brås kartläggning av polisanmälningar om 
utpressning visar att antalet fall mång
dubblats under 2000talet. Utsatt och 
utövare känner ofta varandra sen tidigare 
och bara ett av tre fall har koppling till 
kriminella grupperingar. Även ungdomar 
är numera inblandade i denna typ av brott 
– ett exempel är ”bötning”, en bestraffning 
för en påhittad eller upplevd kränkning där 
summan kan ligga på 500–2 000 kronor.

Rapporterna går att ladda ned från 
www.bra.se.
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Beställningar:
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Prövning av migrationsärenden

Nu har den nya instansordningen i migrationsrätt tillämpats under sex år  
och förväntningarna på att reformen, genom den ökade trans parensen i  
förfarandet, skulle leda till ökad rättssäkerhet och en öppnare juridisk de
batt om migrationsrättsfrågor har i någon mån uppfyllts. Bedömningarna  
hos myndigheterna, såväl verk som domstolar, har blivit mer juridiskt 
stringenta, men behovet av metodutveckling och teori på området är allt
jämt stort. 

Denna antologi är ett försök att möta dessa be hov. Prövning av mig - 
rationsärenden är en ny, helt omarbetad upplaga av BEVIS 8. Här beskrivs  
de allmänna grunderna för migrationsrätten, både i svensk och internatio
nell rätt, myndigheternas och domstolarnas utred ningsansvar, metoder 
för bevisprövning och  ombudets uppgifter i proces sen. Författarna har 
alla lång erfarenhet inom migrationsrätten och olika teoretiska och 
praktiska erfarenheter inom rättsområdet.
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Läs Mer

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se
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Beställningar:
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Artiklarna i den här samlingen handlar  
mycket om advokatyrket – ett yrke som  
lätt blir en identitet. Vilka är advokat- 
yrkets specifika egenskaper? Ett annat 
tema i artiklarna är medierätten och 
dess utveckling. I det rättsområdet står 
det aldrig stilla. Upphovsrätten och 
yttrandefriheten är konstant utsatta 
för utmaningar, inte minst på grund av 
ny teknik och i flera artiklar blir detta 
belyst. Några artiklar handlar om arki-
tekters juridiska vardag där ansvars-, 
upphovsrätts- och avtalsfrågorna är 
viktiga. Artikelsamlingen speglar, med 
hög grad av aktualitet, advokatyrket, 
medierätten och en hel del annat under drygt 35 år.

PEtEr DANowSky är advokat med särskild inriktning på processer. Han 
började på advokatbyrå 1976 och är nu delägare i Danowsky&Partners 
Advokatbyrå.

Peter Danowsky

advokatyrket, upphovsrätten och yttrandefriheten

a
dvokatyrket, upphovsrätten och yttrandefriheten

Peter D
anow

sky

- en artikelsamling

Peter Danowsky

advokatyrket, 
upphovsrätten och 
yttrandefriheten

karnovgroup.se/karnov

I fråga om äktenskapsbalken – och särskilt 
när det gäller bodelningsreglerna – är det 
viktigt att ständigt hålla sig uppdaterad 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
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Samfundet

nya LedaMöter 
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Björn Ankarling, Advokat 
Saltin & Partner HB, Karl
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Linn Augustson, Advokat
byrå Gilborne Aktiebolag, 
Göteborg

Bertil Begander, Juristbyrån 
S.B. Begander, Malmö

Magnus Bengtsson, Advokat
firman Lindahl KB, Helsing
borg

Christoffer Benninge, 
Roschier Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Marcus Bergdahl, Advokatfir
man Vinge KB, Malmö

Helena Bergenheim, Linkla
ters Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Andreas Carnheimer, Advo
katbyrån Sigeman & Co AB, 
Malmö

Tobias Edvardsson, Advokat
firman Lindahl KB, Stock
holm

Eric Ehrencrona, MAQS Law 

Firm Advokatbyrå AB, Gö
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Hanna Eriksson, Advokatfir
man Lindahl KB, Stockholm

Jonas Forsén, Advokatfirman 
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Stockholm

Hans Fritzheimer, Hans Fritz
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Ekrem Güngör, Advokatfir
man Salmi & Partners AB, 
Stockholm

Karin Henriks, Advokatfirman 
Anita Carlsson AB, Malmö

Hanna Holmgren, Linklaters 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Magdalena Huber, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Per Hånell, Lindberg Advokat
byrå AB, Sundsvall

Linn Hökmark, Hamilton Ad
vokatbyrå KB, Stockholm

Petter Ingelshed, Advokatfir
man Lindahl KB, Stockholm

Andreas Israelsson, Advokat
firman Fylgia KB, Stockholm

Ylva Johansson, Chouette ad
vokatbyrå AB, Stockholm

Christian Karlsson, Advokat
firman VICI HB, Lund

Robert Jukic Karlsson, Ad
vokatfirman Lindahl KB, 
Göteborg

Sadik Kutlu, Advokatbyrån 
Lindwall & Partners AB, 
Stockholm

Caroline Lagergréen, Elmzell 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Helen Larsson, Roschier Ad
vokatbyrå AB, Stockholm

Lennart Lefverström, Advo
katfirman Lennart Lefver
ström, Karlstad

Svante Liljedahl, Advokatfir
man Lindahl KB, Helsing
borg

Oscar Liljeson, White & Case 
Advokataktiebolag, Stock
holm

Heli Lundström, Advokatby
rån Omnia AB, Södertälje

Jennie Lööw, Hamilton Advo
katbyrå KB, Stockholm

Hedvig Mannergren, Advo
katfirman Delphi i Göteborg 
KB, Göteborg

Hanna Marklund, Linklaters 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Johanna Meidell, Advokatfir
man Lindahl KB, Stockholm

Daniel Modéus, Juristfirma 
Daniel Modéus AB, Johan
neshov

Niklas Nebel, Andersson Gus
tafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Elisabet Nilsson, Baker & 
McKenzie Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Yvonne Nordgård, Juristfir
man Yvonne Nordgård KB, 
Stockholm

Christian Olofsson, MAQS 
Law Firm Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Jane Wennerlund Olsson, A1 

Advokater Kommanditbo
lag, Stockholm

Ola Lo Olsson, Elmzell Advo
katbyrå AB, Stockholm

David Rutegård, Advokatfir
man Carler KB, Stockholm

Nina Sandberg, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Fredrik Sandgren, Kristi
anstad Advokatbyrå AB, 
Kristianstad

Joakim Sjöberg, Advokaterna 
Melin & Fagerberg AB, Gö
teborg

Malou Sjöholm, Roschier Ad
vokatbyrå AB, Stockholm

Eva Sundling, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co AB, 
Stockholm

Madeleine Tell, Advokat
firman Abersten HB, Sunds
vall

Oskar Wrede, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Karin Wålander, Crusner Ad
vokatbyrå AB, Linköping

 

registrerade 
eu-advokater

Rodney Humphreys (solicitor), 
Advokatfirman Cederquist 
KB, Stockholm 

utträdda LedaMöter

Sofia Berg, Stockholm, 6 
februari 2012 

Anders U Bergkvist, Bolle
bygd, 1 januari 2012 

Kent Cajvert, Göteborg, 30 
mars 2012 

Kent Ehrenhöök, Östersund, 
29 februari 2012 

Elin Gilmark, Stockholm, 27 
februari 2012 

Advokatfirman Frenander
Söker advokat för delägarskap/anställning.

Vi är en allmänpraktiserande byrå i Örebro.

För information kontakta advokaterna
Johan Hjortberg, Gun Brodd-Hedlund eller 

Dan Moberg

Telefon 019-17 40 90
www.frenander.se

Allt som 
rör Volvo.
Och lite till.

bilia.se

Medlem i Advokatsamfundet?
Vi är dina kontaktpersoner hos Bilia  
– välkommen att prata tjänstebil med oss!

Ingela 
Strand
031-89 61 47 
Göteborg

Pernilla 
Block
021-17 88 42 
Västerås

Mattias 
Berglund
08-734 71 38 
Stockholm

Daniel 
Murath
0500-47 34 11 
Skövde

Henrik 
Johnsson
040-31 14 09 
Malmö
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Adam Göransson, Stockholm, 
19 mars 2012 

Krister Holmberg, Stockholm, 
17 februari 2012 

Jessica Höijer, Stockholm, 10 
mars 2012 

Björn Jarlvik, Växjö, 19 mars 
2012 

Jan W. Jörgensen, Onsala, 1 
januari 2012 

Annie Näslund Koch, Stock
holm, 29 februari 2012 

Ida Nyström, Karlstad, 10 
mars 2012 

Mats Olausson, Kungsbacka, 
30 mars 2012 

Nils Rasmusson, Stockholm, 1 
mars 2012 

Klas-Otto Sandberg, Lund, 30 
mars 2012 

Ingemar Strandberg, Stock
holm, 30 mars 2012 

Marianne Ström-Judén, Falun, 
1 mars 2012 

 

upphävning av 
eu-registrering

Wojciech Plewinski, Stock
holm, 30 mars 2012 

Adekunle Soyege, Limhamn, 
30 mars 2012 

avLidna LedaMöter

Per-Gösta Falck, Skövde, 12 
februari 2012 

Doris Murro, Göteborg, 17 
februari 2012 

Lennart Nyberg, Stockholm, 
19 februari 2012  

reMissärenden

Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R-2011/1858 Betänkandet 

Transporter av frihetsbe
rövade (SOU 2011:7) och 
Transporter av frihetsberö
vade – En konsekvensanalys 
(Statskontoret, rapport 
2011:28)

R-2011/1860 Promemorian 
Preskription av betalnings
ansvar för styrelseledamö
ter m.fl. (Ds 2011:45)

R-2011/1880 Promemorian 
Sveriges tillträde till över
enskommelser inom FN om 
bekämpande av terrorism 
(Ds 2011:43)

R-2012/0001 Promemorian 
En översyn av reglerna om 

internationell delgivning (Ds 
2011:46)

R-2012/0120 Betänkandet 
Våld och tvång under inter
nationella militära insatser 
(SOU 2011:76)

R-2012/0143 Promemorian 
Genomförande av det nya 
EUdirektivet om admini
strativt samarbete i fråga 
om beskattning

R-2012/0282 Företagsskat
teutredningens delbetän
kande Skatteincitament för 
riskkapital (SOU 2012:3)

R-2012/0328 Europeiska 
kommissionens förslag till 
dataskyddsdirektiv för de 
brottsbekämpande myn
digheterna (KOM (2012) 10 
slutlig)

R-2012/0342 Promemorian 
Skatteverkets hemstäl
lan om lagändring angå
ende socialavgifter på inte 
inkomstbeskattade ersätt
ningar m.m.

R-2012/0423 Promemorian 
Överklagande av Tullverkets 
vitesförelägganden

R-2012/0430 Promemorian 
med kompletterande bered

ningsunderlag till betänkan
det En ny kameraövervak
ningslag (SOU 2009:87)

R-2012/0446 Kompletterande 
remiss om Resningsförfa
randet i brottmål – återupp
tagande av förundersökning 
och rätt till biträde

R-2012/0474 Promemorian 
Sekretess för uppgifter i 
utländska databaser

R-2012/0482 Kompletterande 
remiss om Vissa frågor om 
tryggande av pensionsut
fästelser

R-2012/0623 Promemorian 
Vissa skyddsåtgärder inom 
Statens institutionsstyrelses 
verksamhet

Tom Knutson (TK),
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