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ANNE
RAMBERG

I det godas tjänst
Det kommer alarmerande tecken på brott mot folkrät-

ten och mot demokratiska principer. De kommer inte bara
från diktaturer och de forna sovjetstaterna. Även i stater
med starka demokratiska traditioner finns illavarslande
tecken. I Frankrike och på andra ställen i Europa förekommer en utbredd förföljelse av romer. Detta sker helt öppet
och få synes reagera. Om Frankrikes tidigare president uttryckt sig på samma sätt om judar som han gjort om romer
hade det med rätta väckt mycket stor anstöt och fått vittgående konsekvenser. Sarkozy kom undan när EU inte stod
upp för romerna.
Ett område där stormakterna synes vara överens om

att krigets lagar inte ska gälla är terroristbekämpning. President Obamas maktutövning när det gäller terrorbekämpning är uppseendeväckande. Presidenten har sedan han
kom till makten beordrat dödandet av ett antal såväl amerikanska som andra medborgare. Han har gjort det, inte bara
indirekt, utan han uppges i enskilda fall ha beslutat om åtgärden. Det är ofattbart ur alla tänkbara aspekter. Obama är
en högt utbildad och intellektuell jurist. Han gick till val på
att återföra USA till den rättsstat som kännetecknas av dess
konstitution. Obama kritiserade med rätta, kraftigt sin företrädares sätt att sköta det så kallade kriget mot terrorismen.
Han lovade att stänga Guantánamo, en inrättning som alltjämt inhyser ett antal personer som inte ställts inför rätta
och som det förefaller inte heller kommer att ställas inför
rätta.
I rättvisans namn ska dock påpekas att Obama förbjudit
tortyr som förhörsmetod och såvitt bekant upphört med kidnappningar och efterföljande CIA-transporter till hemliga
fängelser, så kallade ”black sites”. I dag synes kampen ha effektiviserats. I stället för att kidnappa och tillfångata misstänkta terrorister, tortera dem och sedan för dyra kostnader
och politiska problem på hemmaplan internera dem på Gu4

antánamo, dödas de helt enkelt i stället utanför USA och
med hjälp av förarlösa flygplan. Hur är detta möjligt?
Under Obamas tid som president har de så kallade drönarattackerna ökat kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Nyheter
har bara under sista veckan i maj i år rapporterats om fyra
dödliga så kallade drönarattacker i norra Pakistan. De ska ha
dödat 28 människor, flera av dem civila. Bara i Pakistan har
sedan 2009 över 250 attacker genomförts, enligt Longwarjournal.org, som uppges vara en trovärdig källa. De har resulterat i 1 879 dödsoffer, varav 87 civila och övriga klassade
som al-Qaida eller talibaner. Under samma tid har 38 attacker utförts i Jemen, med totalt 298 dödsoffer, varav 242 påstådda al-Qaida-medlemmar och 56 civila.
USAs president har satt sig i förarsätet och deltar operativt
i varje enskilt mål som de förarlösa flygplanen ska attackera.
Sådana äger numera regelbundet rum i bland annat Somalia, Jemen och Pakistan. Därtill beslutar presidenten enligt
medieuppgifter i bland annat New York Times även om vilka
som ska föras upp på den så kallade dödslistan. Dessa ”targeted killings” av misstänkta terrorister äger, än så länge,
rum utanför USA. Utöver en amerikansk medborgare har
flera andra personer mördats på detta sätt utan att man ens
vet namnet på offren. Från administrationens sida anförs att
den stora fördelen är att få civila offras.
De har hävdats att just detta direkta engagemang är ett

uttryck för ansvar och högtstående moral från presidentens
sida. Jag har svårt att förstå detta synsätt. Inte tycker vi att
afrikanska krigsförbrytare är mer hedervärda för att de har
blod på händerna? Jag förstår att den amerikanske presidentens beslutssituation ibland är mycket svår. Jag inser att det
beträffande folkrättsförbrytare som inte i realiteten kan
bringas in för rätta, uppkommer ett dilemma, när möjligheten till praktisk rättvisa ställs emot principer om ”due process” och mänskliga rättigheter. Men jag inser också att, på
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samma sätt som vi alltid måste upprätthålla förbudet mot
tortyr, den materiella rättvisan ibland måste få ge vika för
rättssamhällets krav på de former i vilka rättvisa skipas.
Maktövningen måste, enligt min mening alltid utövas så att
rättsstatens och folkrättens krav vidmakthålls.
Västvärldens likgiltiga acceptans av ”double standards” är
svår att förstå. Vad är det som gör att vi inte med kraft tar avstånd från folkrättsbrott, förföljelse av folkgrupper eller andra allvarliga missförhållanden när de genomförs av USA eller dess allierade. Vi är däremot föredömligt snabba på att
kritisera Kina, Nordkorea eller Kuba. Dessa dubbla budskap
undergräver tilltron till västvärlden och vår idé om den demokratiska rättsstaten. Det brister i intellektuell hederlighet
när vi förhåller oss olika till företeelser av samma karaktär,
beroende på vem som begår handlingen. Hyckleriet synes
inte ha några gränser.
När Hamas kom till makten i Gaza efter fria och demokratiska val ogillades resultatet av Israel som omedelbart kidnappade närmare tjugo nyvalda parlamentsledamöter och
utan laglig grund förde dem till fängelse i Israel. Trots detta
häpnadsväckande agerande förhöll sig världssamfundet närmast indifferent till detta övergrepp. Det var trots allt för den
goda sakens skull. Hamas är terrorister. Tänk om Palestinas
president i kampen mot israeliska bosättare hade kommit på
tanken att med förarlösa plan mörda misstänkta anhängare
på israelisk mark. Eller att Irans president skulle komma på
tanken att med förarlösa plan mörda CIA-anhängare på amerikansk mark. Det skulle sannolikt leda till krig.
För en kort tid sedan var jag i New York och besökte FN
samt den svenska FN-representationen. Det var en påminnelse om att FN tillkom som ett resultat av två världskrig
med uppgift att upprätthålla fred och säkerhet, samt att
stödja mänskliga rättigheter. För att FN ska kunna ha fram-
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”Västvärldens likgiltiga acceptans av ’double standards’
är svår att förstå. Vad är det som gör att vi inte med
kraft tar avstånd från folkrättsbrott, förföljelse av
folkgrupper eller andra allvarliga missförhållanden
när de genomförs av USA eller dess allierade?”

gång i sitt uppdrag förutsätts att dess medlemmar respekterar FN-stadgan och FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter, liksom internationell rätt. Om inte ens
världens största nation föregår med gott exempel, hur kan vi
då kräva att andra ska göra det? Sverige kandiderar till en
plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2013–2015. Det vore
bra om vi hade framgång för det finns mycket att göra. För
om inte ens USA är berett att underkasta sig den internationella brottmålsdomstolen i Haags jurisdiktion, varför ska då
andra göra det? Låt oss hoppas, för att travestera statsminister Palme, att inte FN i framtiden kommer att betraktas som
den amerikanske eller iranske presidentens lekstuga.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Nämndemannasystemet
ska ses över
Lagmannen Inger Söderholm
ska på regeringens uppdrag se
över nämndemannasystemet.
Enligt direktiven ska rekryteringen av nämndemän vara öppen och säkerställa att lämpliga
personer kan knytas till uppdraget. Nämndemännen ska medverka i de mål och domstolsinstanser där de behövs bäst.
Uppdraget ska redovisas senast
den 28 juni 2013 och kommande förändringar av regelverket
planeras att vara genomförda
till nämndemannavalen 2014.

Datainspektionen kritisk
mot hur databas används
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, har byggt upp en
så kallad elimineringsdatabas
med DNA-prover. Syftet med
databasen, som innehåller frivilligt lämnade prover, är att se
om DNA-prover från brottsplatser har kontaminerats med
DNA-spår från exempelvis
brottsplatstekniker eller anställda på SKL. Databasen får
nu kritik från Datainspektionen,
som påpekar att det inte finns
stöd i polisdatalagen för att
jämföra DNA-profiler i spårregistret med de DNA-profiler
som finns i SKL:s elimineringsdatabas. Därför föreläggs SKL
att sluta med jämförelserna.

Flykting hindrades
kontakta sin advokat
När en tjetjensk asylsökande
skulle utvisas hindrade gränspolisen i Södermanland honom
från att kontakta sin advokat,
trots att han begärde det flera
gånger. Polisen vägrade också
att tala om för advokaten var
hans klient fanns. Både den
asylsökande och hans advokat
försökte kontakta varandra,
men polisen såg till att det inte
var möjligt för dem att nå varandra, rapporterade Ekot.
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Väntetider i domstolarna

HD-domar pekar mot
ny skadeståndspraxis
HD höjde i april skadestånden
rejält i två fall av långa hand
läggningstider i domstolarna.
Frågan är om domarna nu ba
nar väg för högre skadestånd.
De båda domarna diskuterades
vid ett välbesökt seminarium på
Mannheimer Swartling advokatbyrå i maj. Bakom arrangemanget
stod, förutom advokatbyrån, Centrum för rättvisa, som drev de
båda målen i domstol.
Den ena domen, i det så kallade
filmföretagarmålet, gäller en man
som fick vänta i över fyra år på det
tillstånd som krävdes för att han
skulle kunna starta ett planerat
filmföretag. Över tre år av den tiden låg ärendet i Regeringsrätten,
innan denna avslog polisens begäran om prövningstillstånd och
filmföretagaren kunde få sitt tillstånd av polisen.
Filmföretagaren beviljades
10 000 kronor i ersättning för
väntetiden av JK, ett belopp som
hovrätten fördubblade efter överklagande. HD fastställde sedan
hovrättens belopp, alltså 20 000
kronor.

enligt Europakonventionen, som
Den andra domen rör två bilockså medverkade vid seminaskoleföretagare som hamnat i
riet. Enligt Erman kunde avgörantvist med varandra. Efter mer än
dena ha avgjorts i plenum med
fem års väntan på en huvudförtanke på att domstolen nu höjde
handling i tingsrätten fick de båda
beloppen i förhållande till tidigare
företagarna nog och löste själva
avgöranden.
tvisten.
– HD borde ha resonerat mer
JK beviljade de båda 25 000
kring varför skadestånkronor var för den långdet skulle vara högre
samma handläggningden här gången, menaen, men bilskoleföretade hon också.
garna överklagade detta
HD skriver i de båda
med stöd av Centrum
domarna om att det
för rättvisa. Tingsrätten
ska finnas ett ”säkerfördubblade skadestånhetsavstånd” till vad
den, men hovrätten
som ska anses utgöra
sänkte igen till 30 000
ett konventionsbrott.
kronor. Högsta domsto- Clarence Crafoord.
Det räcker alltså inte att
len stannade till slut för
bara precis leva upp till Europa40 000 respektive 45 000 kronor
konventionens regler, konstateratill de både företagarna.
de Clarence Crafoord, som också
Enligt Centrum för rättvisas
gladdes över HD:s skrivningar om
vd Clarence Crafoord, som föatt enskilda inte ska behöva riskereträdde företagarna i de båda
ra stora rättegångskostnader när
målen, innebär domarna en förde driver ett ärende mot staten.
UB
ändring av HD:s praxis vid skade
Högsta domstolens dom
stånd för långsam handläggning.
i mål nr T 5858-10
Hans åsikt delades av rådmannen
Högsta domstolens dom
Anna Erman, sekreterare i Utredi mål nr T 7430-10
ningen om det allmännas ansvar

Internationella tribunalen ska skipa individuell rättvisa
Internationella brottmåls
domstolen ICC i Haag ska
fokusera på individuell rätt
skipning, och inte sträva efter
att teckna en konflikts histo
ria. Det hävdar Mark Klamberg
i en doktorsavhandling.
Mark Klamberg har studerat
fem olika tribunaler, Nürnberg,
Tokyo, Internationella brottmålsdomstolen ICC samt specialdomstolarna för Rwanda och före detta Jugoslavien. Han konstaterar

Kvarlevor från krigets offer nära
Vitez i Bosnien.

att de studerade domstolarna alla
bör uppfattas som separata rättssystem, som är obundna av varandras domslut.

Klamberg pekar på att rättegångens sökande efter sanningen
kan ha olika innebörder. Antingen strävar man efter att fastslå
vem som är ansvarig för handlingarna, eller så strävar man
främst efter att få fram hela historien för att på detta vis läka såren
och förhindra framtida konflikter.
Mark Klamberg menar dock att
den andra inriktningen riskerar
att förfela rättegångens individuella natur, och att kollektivet
i stället kommer i fokus.
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Nyheter

Hanne Kjöller får årets journalistpris
Hanne Kjöller, ledarskribent
på Dagens Nyheter, tilldelas
Advokatsamfundets journa
listpris 2012.
– Jag blev oerhört glad och stolt.
Det är jätteroligt att få priset just
från Advokatsamfundet, säger
Hanne Kjöller i en kommentar och
berättar att som ledarskribent har
man ofta bara en dag på sig att sätta sig in i ett ämne och skriva en
text om det. Juridiken liksom vissa
andra ämnen tillåter att man har
tid att klura och fundera, och dessutom har jurister lång utbildning i
detta ämne.
– Ibland händer det att vissa personer inom ”juristskrået” påtalar
att jag borde ha läst boken X och
avhandling Y innan jag skrev min
lilla notis. Då känns det skönt att
Advokatsamfundet ger mig ett erkännande att mina analyser träffar
någonting rätt.
Att vara ledarskribent på Dagens Nyheter innebär att det alltid
finns läsare som har mer ingående
ämneskunskaper än av ledarskribenten själv har på ”sitt” ämnesområde.
– Därför är det inte mitt jobb att
tävla om att veta mest utan det
handlar om att ge en åsikt. Och det
är ju bra om jag kan göra det så att
människor även inom ”branschen” kan tycka att jag tillför någonting.

foto: Ruben Ubeira

Fyra av fem tillfrågade polismyndigheter saknar rutiner för att undersöka om misstänkta som får
sina samtal avlyssnade har en försvarare. Det visar en rapport från
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
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41 procent av de personer som
dömdes för brott eller frisläpptes år 2005 återföll i nya brott
inom tre år. Det visar ny statistik
från Brottsförebyggande rådet,
Brå. Personer som begått fyra
eller fler brott tidigare löper
mer än tio gånger så stor risk
för återfall, och män återfaller i
högre grad än kvinnor.

Samverkan mot
ungdomsbrottslighet

Ledarskribenten Hanne Kjöller närde som liten en dröm om att bli advokat.
Som liten närde Hanne en
dröm om att bli advokat. I årskurs
nio pryade hon hos advokat Bengt
H Nilsson. Som vuxen har hon alltid varit intresserad av rättsfrågor.
Dessutom tycker hon att ur demokratisynpunkt så är domstolarna
en av de viktigaste institutionerna.
I länder där demokratin är svag
eller satt ur spel, till exempel
Uganda, så kan just domstolarna
utgöra en slags sista bastion som
vägrar ge upp, utan som fortsätter
att framhärda i kampen för rättvisa.
– Rättsväsendet kan fungera

som väktare för demokrati och
mänskliga rättigheter. Därför blir
jag så upprörd när saker inte fun
gerar, säger hon.
En fråga som hon tycker är särskilt aktuell och intressant just nu
är rättspsykiatrins ställning och
auktoritet i straffprocessen.
I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår advokat
Tomas Nilsson (ordförande), justitierådet Stefan Lindskog samt
journalisten och tidigare journalistpristagaren Annika Ström MeTK
lin.

Risk att polisen avlyssnar samtal med försvarsadvokat
Det finns risk för att polisen
avlyssnar samtal mellan för
svarsadvokater och deras
klienter – trots att det är abso
lut förbjudet i lag. Orsaken är
bristande rutiner.

Fyra av tio dömda
återfaller i brott

Vid hemlig teleavlyssning får
samtal mellan en misstänkt och
den misstänktes försvarare inte
avlyssnas.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har undersökt
hur polismyndigheterna gör för
att se till att de inte avlyssnar samtal mellan misstänkta och deras
försvarare. Nämnden har granskat polismyndigheterna i Norrbotten, Skåne, Stockholms län,
Värmland och Västra Götaland.
Bara en av polismyndigheterna

har en rutin för att undersöka om
den misstänkte har en offentlig
försvarare. Ingen av polismyndigheterna har någon rutin för att
undersöka om den misstänkte
har en privat försvarare.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har
kommenterat Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens rapport och framhållit att principen
om skyddade samtal mellan misstänkta och försvarare aldrig får
sättas ur spel.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en ny sekretessbrytande regel som ska gälla när
polis och socialtjänst samverkar
för att förebygga ungas brottslighet. Enligt förslaget ska polis
och socialtjänst få lämna uppgifter till varandra under förutsättning att uppgiften rör en
person under 21 år, att det finns
risk att personen kommer att
utöva brottslig verksamhet och
att uppgiften kan antas förhindra detta.

Förändringar av påföljdssystemet föreslås
De särskilda påföljderna
skyddstillsyn och villkorlig dom
ska avskaffas. Det föreslår påföljdsutredaren Fredrik Wersäll,
som i maj lämnade sin slutrapport. Enligt förslaget ska det för
vuxna lagöverträdare endast
finnas två påföljder: böter och
fängelse.
Fängelsestraffet ska dömas ut
villkorligt, om fängelsestraffet
är på kortare tid än ett år och
om den som döms är ostraffad
sedan tidigare. Ett villkorligt
fängelsestraff ska alltid kombineras med en tilläggssanktion,
som böter, samhällstjänst eller
övervakning. Wersäll föreslår
också att bötesstraffen vid
dagsböter ska höjas.
Påföljdsutredningen föreslår
att ändringarna ska träda i kraft
den 1 juli 2015.
Betänkandet SOU 2012:34
Nya påföljder
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Nyheter
Hot och våld mot
domstolarna ökar
Antalet anmälningar om hot
och våld mot domstolarna ökade med 30 procent från 2010 till
2011, rapporterar Ekot. Domstolsverket började begära in
rapporter om incidenter från
domstolarna 2008 och fick det
året in 188 anmälningar. Sedan
dess har antalet rapporterade
händelser nästan fördubblats.
År 2009 rapporterades 170
händelser, år 2010 225 och år
2011 301 händelser.
Domstolarnas rapporter till
Domstolsverket gäller exempelvis fall av trakasserier, skadegörelse, inbrott, hot och våld.

Brottslighet och trygghet i storstäder kartlagd
Flest brott anmäls i Stockholm, i
Göteborg uppger flest att de är
utsatta för misshandel, och Malmö har högst andel invånare
som lever i social och ekonomisk utsatthet. Det visar en
kartläggning av brottslighet och
trygghet i landets tre storstäder,
genomförd av Brottsförebyggande rådet (Brå). Brottsligheten ligger högt i alla tre städerna, men Stockholm ligger högst
när det gäller anmälda brott.
Brå har använt två datakällor
som underlag för kartläggningen: statistik över anmälda brott
och Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför varje år.

Skyddet mot
tvångsäktenskap stärks
Skyddet för den som riskerar att
bli gift mot sin vilja ska stärkas.
Det gäller bland annat barn
äktenskap och tvångsäktenskap. Det föreslår justitierådet
Göran Lambertz i en utredning
som presenterades den 24 maj.
För att komma till rätta med
problemen föreslår Lambertz
bland annat att underåriga inte
längre ska kunna söka dispens
för att gifta sig, att barnäkten
skap kriminaliseras och att en
särskild straffbestämmelse om
tvångsäktenskap införs.
Stärkt skydd mot tvångs
äktenskap och barnäktenskap
(SOU 2012:35)
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Breuer talade om hur USA tillämpar lagen mot korruption riktad till tjänstemän i andra länder (foreign corrupt
practices act) och hur den påverkar företag utanför USA.

Lanny Breuer talade om USA:s
korruptionsbekämpning
USA:s mutlagstiftning var te
mat för Advokatsamfundets
kvalificerade seminarium om
ekonomisk brottslighet och
internationell korruption den
21 maj.
Lanny A. Breuer, chef för det
amerikanska justitiedepartementets avdelning för straffrätt (assistant attorney general), var inledningstalare. Breuer talade särskilt
om hur USA tillämpar lagen mot
korruption riktad till tjänstemän i
andra länder (foreign corrupt
practices act) och hur den påverkar företag utanför USA.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg inledde
seminariet tillsammans med
USA:s ambassadör i Sverige, Mark
Brzezinski. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets förre ordförande,
redogjorde för innehållet i den
svenska mutbrottslagstiftningen,

Lanny Breuer, Anne Ramberg och
ambassadör Mark Brzezinski.

inklusive de nya regler som träder
i kraft den 1 juli.
I seminariet deltog många kunniga företrädare för advokatkåren
och från amerikanska ambassaden, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Justitiedepartementet, domstolsväsendet,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen,
andra myndigheter och organisationer, näringslivet och universitetsvärlden.
Under den följande diskussio-

nen kunde bland andra Högsta
domstolens förre ordförande Bo
Svensson, som var särskild utredare i Utredningen om mutor och
har utarbetat förslaget till den nya
mutbrottslagstiftningen, ge sin
syn på domstolarnas tillämpning
av regelverket i Sverige.
Foreign corrupt practices act
(FDPA) antogs redan 1977 och
ändrades 1998 för att genomföra
OECD:s konventioner mot mutor i
amerikansk lag. FCPA förbjuder
företag och privatpersoner i USA
att erbjuda eller betala något av
värde till utländska tjänstemän
eller politiska partier för att få
dem att bryta mot sin plikt eller
för att säkra en otillbörlig fördel
för affärsändamål. FCPA:s regler
mot mutor har ett vitt tillämpningsområde och förbjuder mutor till alla som arbetar för utländska allmänna institutioner och
MA
företag.
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Nyheter

Tidskriften Juridisk
Publikation går framåt
Tidskriften Juridisk Publika
tion skördar nya framgångar.
I dag är den en av Skandi
naviens största akademiska
tidskrifter.

foto tom knutson

Patricia Otter, som är chefredaktör för Juridisk Publikation sedan
årsskiftet, beskriver sig som den
tredje generationens chefredaktör. I de tidigare redaktionerna
har det alltid funnits med någon
av dem som varit med och grundat tidskriften. Men från och med
nummer ett i år är inte någon av
grundarna kvar som redaktionell
medarbetare eftersom de har
lämnat studierna och gått vidare
till yrkeslivet. Patricia beskriver
det som en kritisk punkt på så
sätt att de som slutat hade mycket
kunskap. Men det har gått bra.
Upplagan har vuxit och i dag
trycker man 5 200 exemplar. Ekonomin ser stabil ut. De pengar
man får in används till tryckning
och distribution. De som arbetar
redaktionellt gör det ideellt.
– Vi är en av Skandinaviens
största akademiska juridiska tidskrifter, konstaterar Patricia som
berättar att det finns planer på att
starta en redaktion i Umeå eftersom målet är att finnas på samtliga orter där det finns juridikprogram. Sedan vill man nå till alla
studenter som läser på juridikprogram. (Redan i dag finns möjlighet
för att alla juridikstudenter att få
en prenumeration kostnadsfritt.)
Dessutom skulle Patricia gärna se
temanummer i framtiden. Likaså
att man skapar kontakt mellan
Juridisk Publikation och redaktioner i andra länder.

Cirka 25 personer arbetar med
tidskriften i Stockholm, Lund,
Göteborg och Uppsala. Strömmen av bidrag har ökat med tiden
och i dag kan man välja och låta
bidrag vänta. Inte bara studenter
skriver, utan även yrkesverksamma jurister.
Patricia engagerade sig i tid-

skriften förra året. Kvinnor har,
enligt henne, en tendens att säga
att de inte får chansen eller att de
inte tillfrågas, men sedan när de
väl får frågan är det inte ovanligt
att de tackar nej. När hon tillfrågades om hon ville bli chefredaktör dröjde hon inte med svaret.
– För mig var det självklart att

Liisa Rajala Malmgren, Anne Ramberg, Klara Wessman, Patricia Otter samt
Hedvig af Sandeberg.

Tidskriften får beröm
Advokatsamfundets general
sekreterare berömmer Juri
disk Publikation.
Nyligen höll Juridisk Publikation
en releasefest i Stockholm med
anledning av att nummer 2, 2012
av tidskriften gavs ut. Vid träffen
talade Anne Ramberg.
– Ni har gjort en fantastisk insats. Det ni har skapat är imponerande. Många har försökt men få
har lyckats och ni har en hög kva-

litet, sa Anne Ramberg som menade att det finns en poäng i att
unga skriver.
– Det är viktigt för er som skriver och för oss som läser. Ni
kan fungera lite grand som de
politiska ungdomsförbunden.
Man kan tillåta sig att tänka lite
friare.
Ramberg betonade även att dagens unga har ett ansvar för vår
rättsstat, rättsordningen och utvecklingen av den.

jag skulle ta uppdraget, säger hon
bestämt och fortsätter:
– Det är det absolut roligaste
som jag har gjort! Som student i
Stockholm har man inte så mycket studentliv. Men arbetet med
Juridisk Publikation har ersatt
det. Dessutom tycker jag att det
är viktigt att ta tillvara studenters
intellekt.
Patricia arbetar nästan heltid
med tidskriften och har i det närmaste tagit ett studieuppehåll
under detta år då hon har stafettpinnen som chefredaktör. För att
klara ekonomin har hon två olika
arbeten. På sikt är Patricia inriktad på att arbeta som advokat
med affärsjuridik, gärna med inriktning på processer.
Hon berättar att Juridisk Publikation har gett juridikstudenter
en möjlighet att få tycka till och ge
sin syn på olika frågor. Det är något som jurister kan ha lite svårt
för annars. Hon tycker dock att
bidragen som kommer in är både
välskrivna och genomtänkta.
Det faktum att kvinnor dominerar på juristutbildningarna
märks även i tidskriftens redaktion.
– Det är en sak att det blivit fler
tjejer, sedan handlar det om att
våga ta en större roll också, säger
hon och tillägger att det är viktigt
att ha förebilder:
– Många tjejer har Anne Ramberg som en viktig förebild.
Samtidigt säger Patricia att
ibland kan hon bli trött på diskussionen om könstillhörighet.
– Jag hoppas att jag blev chefredaktör för att jag är duktig inte för
TK
att jag är tjej. 

Juridisk Publikation
Juridisk Publikation är en akademisk tidskrift som startade 2008. Artiklarna produceras av juridikstudenter och yrkesverksamma jurister.
Tidskriften drivs helt av juridikstuderande i Stockholm, Uppsala, Lund
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och Göteborg. Tidskriften distribueras kostnadsfritt till juridikstudenter. Men den läses även av tingsrättsnotarier, domare, advokater, bolagsjurister samt på bibliotek i Sverige och övriga Norden.
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Nyheter

Åklagaren ska under vissa förutsättningar vara skyldig att
återuppta en förundersökning
när frågan om resning i brottmål aktualiseras. Det föreslår
regeringen i en proposition om
resningsförfarandet. Dessutom
ska den tidigare tilltalade och
målsäganden ha rätt till rättsligt
biträde när det behövs med anledning av att frågan om resning har aktualiserats. För den
tidigare tilltalade ska i sådana
fall offentlig försvarare förordnas.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari
2013.

Polisen satsar mot
livsstilskriminella
Sedan januari i år har ungefär
ett tusen personer varit föremål
för polisens särskilda satsning
mot livsstilskriminella. Under
samma tidsperiod har 444 personer gripits, 278 anhållits och
155 häktats. Hittills har också
428 domar mot så kallade livsstilskriminella meddelats.
Livsstilskriminella kallas personer som är välkända av polisen och som vid återkommande
tillfällen begår brott, vanligen
mindre grova.

Luleå får den fjärde
migrationsdomstolen
Regeringen har beslutat att en
fjärde migrationsdomstol ska
inrättas. Den nya domstolen ska
placeras vid Förvaltningsrätten
i Luleå. Målsättningen är att
domstolen ska vara i funktion
den 1 oktober 2013.
Frågan om den fjärde migrationsdomstolens placering har
diskuterats under en tid. Domstolsverket förordade i sin utredning att domstolen skulle
ligga i Umeå, bland annat för att
säkra tillgången på domare och
ombud. Även Advokatsamfundet uttalade sig i sitt remissvar
för Umeå.
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Effektiv projektledning är
ett viktigt konkurrensmedel
Malin Leffler och Helen Lars
son från Roschiers trans
aktionsteam talade om
projektledning som konkur
rensmedel och kvalitetssäk
ringsmekanism vid Advokat
i framtidens seminarium den
26 april.
Malin Leffler är delägare på
Roschier och Helen Larsson ägnar sig i stor utsträckning åt projektledning.
Vid seminariet presenterade
de resultat från en omfattande
undersökning, som bland annat
visar att advokatbyråernas klienter tycker att effektiv projektledning hör till de mycket viktiga faktorerna när de anlitar advokat.
Helen Larsson och Malin Leffler anser att projektledning kan bidra till ökad
Det innebär att god projektledlönsamhet för både klienten och advokatbyrån.
ning är ett viktigt konkurrensmedel för affärsjurister när det gäller
att leverera den bästa tjänsten till
om hur advokatbyrån kan strukvån och att kommunicera den till
klienten.
turera projektledningen och göra
hela teamet.
– Det är intressant att se att proprojekten kostnadseffektiva och
– Jag gillar projektledare som
jektledning kom mycket högre
lönsamma. Inte minst viktigt är
tar större ansvar och som har
upp på klienternas listor än konatt som utgångspunkt kunna
tänkt på det som jag borde tänka
kurrenskraftiga arvodesnivåer
identifiera uppdraget och förstå
på, sade Malin Leffler.
eller förhandlingsförmåga, sade
vilka förväntningar klienten har.
Ett sätt att utnyttja byråns reHelen Larsson.
För advokatbyrån ska klientens
surser mer kostnadseffektivt är
Dessutom har projektledning
intressen alltid gå först.
att tydligt lyfta fram projektledaen central funkLeffler och
ren gentemot klienten.
tion för att göra
Larsson ansåg
Advokat i framtiden
Ett tips från Malin Leffler
det möjligt att
att det är den
Ett projekt för biträdande
och Helen Larsson är att andriva projekt
biträdande jujurister och yngre advokater
vända delat projektledarskap.
med god lönristen som ska
Det ger klienten ökad flexibilitet
samhet – för både
ha rollen som prooch tillgänglighet. Det ger också
advokatbyrån och klienten.
jektledare, inte delägaren. Det
advokatbyrån ett verktyg för att
De två talarna kunde också beultimata projektteamet är skrädhantera arbetstoppar och semesrätta att många biträdande jurisdarsytt för varje enskilt projekt
terledigheter, och projektledaren
ter som intervjuas om sin arbetsoch ser alltså olika ut från projekt
får någon att ”bolla” frågor med.
miljö önskar bättre projekttill projekt. För arbetsfördelningÅhörarna fick ett antal konkreledning.
en inom projektet måste medarta råd om vad man kan göra om
Malin Leffler och Helen Larsbetarna ha en tydlig kommunikadet uppstår problem i teamarbeson berättade mycket konkret om
tion om roller och ansvar. Genom
tet, till exempel om någon medsina erfarenheter av projektledregelbunden uppföljning och en
arbetare inte presterar som förning i M&A-transaktioner, från
konkret tidplan säkerställer man
väntat, om teamets sammanbåde delägarens och projektledaatt projektet fortsätter att röra sig
sättning måste förändras, om inrens – den biträdande juristens –
framåt.
formationsutbytet inte fungerar
perspektiv.
I relationen mellan delägaren
eller om kostnaderna skenar iväg.
Med hjälp av checklistor och
och projektledaren är det centralt
MA

scheman gav de användbara tips
att vara överens om ambitionsniAdvokaten Nr 5 • 2012

foto magnus andersson

Rättsligt biträde för den
som ansöker om resning

lundbergstockholm.se

Ackordscentralen expanderar.
Nu söker vi fler konkursförvaltare.

Vi har kontor i Stockholm, Borås, Göteborg, Lund, Malmö och Umeå.
Välkommen att kontakta Agneta Gustafsson på telefon 070-516 04 19 för närmare information.
Läs mer om oss på www.ackordscentralen.se

Favorit i och under press.
Premiär för
Nya Audi A6 allroad quattro®
”Det finns ingen bil i det här segmentet som håller samma klass, de andra
är totalt frånåkta. Jag hittar inte en enda detalj som inte är bra med bilen.”
Så skrev Expressen efter en provkörning*, vilket så klart gör oss både glada
och stolta. Välkommen och upptäck en sann multitalang!
Bränsleförbrukning bl. körning 6,1 l/100 km. CO₂ 159 g/km.
*www.expressen.se/motor/direktrapport---vi-kor-nya-audi-a6-allroad

Audi A6 allroad 3.0 TDI från 490.100 kr.
Leasing från 3.150 kr.
Förmånsvärde från 3.404 kr.

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA
BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARGINALSKATT. LEASING EXKL. MOMS.
VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

Världen
Dewey & LeBoeuf

Jättekonkurs skapar
internationell oro
I slutet av maj begärde sig
den internationella storbyrån
Dewey & LeBoeuf, med hu
vudkontor i New York, i kon
kurs. Byråns nedgång och fall
har nu väckt diskussioner om
advokatbyråernas affärsstra
tegier och stora tillväxt.
Dewey & LeBoeufs konkurs innebär slutet på en över hundraårig
historia. Advokatfirman Dewey
bildades redan 1909, och har
länge räknats som en av USA:s
största och mest kvalificerade affärsjuridiska advokatbyråer.
Byråns problem startade år
2007 när Dewey gick samman
med konkurrenten LeBoeuf. Tillsammans bildades de en jättebyrå, med intäkter på runt en miljard dollar om året och drygt 1 300
jurister spridda över världen.
Fusionen kom olyckligt i tiden,
när advokatmarknaden krympte
drastiskt under den ekonomiska
krisen. Men Dewey & LeBoeufs
ledning lät sig inte skrämmas.
I stället för att dra ned på verksamheten började man rekrytera
seniora advokater på bred front,
med löften om frikostiga ersättningar. De förmånliga avtalen
med nya delägare fick de delägare som redan fanns i byrån att
också de börja förhandla om sina
avtal och försäkra sig om ekonomiska garantier.

foto scanpix, tom knutson

I oktober 2007 sprack bubblan.

Dewey& LeBoeuf meddelade då
att byrån inte längre kunde betala
ut de utlovade ersättningarna.
Medan ledningen kämpade för att
rädda byrån snappades allt fler
delägare och hela team upp av
andra advokatbyråer. På sina håll
rekryterades hela kontor, som i
Polen där konkurrerande storbyAdvokaten Nr 5 • 2012

EU intensifierar arbetet
med Insolvensförordning
EU-kommissionen intensifierar
arbetet med en översyn av insolvensförordningen. Advokat
Niklas Körling har blivit utsedd
som en av ett tjugotal medlemmar i Group of Private Experts
on Cross-Border Insolvency
som under året håller fem möten i Bryssel för att behandla
möjliga förändringar av Insolvensförordningen. Viktiga frågor som kommer att behandlas
är COMI samt samordning av
insolvensförfaranden för koncerner. Arbetet kommer att genomföras skyndsamt då målsättningen är att redan senare
under året ha översynen klar.

Ekonomipristagare
inleder IBA-konferens

En av advokatbyråns medarbetare bär iväg med sina tillhörigheter.

rån Greenberg Traurig köpte upp
hela verksamheten. Samtidigt
som nyheten om konkursen kom
meddelade också Baker & McKenzie att man etablerar sig i Johannesburg genom uppköp av Deweys kontor där. Sedan januari
2012 uppges totalt omkring 300
delägare ha lämnat Dewey.
Under våren försökte Dewey &
LeBoeufs ledning rekonstruera
byrån. Samtidigt uppmanades
delägarna att söka nya arbetsplatser. Den 28 maj kom så till slut
den av många väntade konkursen. Enligt konkursansökan har
Dewey skulder på 245 miljoner
dollar och tillgångar på 193 miljoner dollar.
Dewey & LeBoeufs svårigheter
och konkurs har väckt en livlig
diskussion om de internationella
storbyråernas vinstdelningssystem och ledning. Bland annat pekar många på att de riktigt stora
byråerna fjärmat sig från advokat
yrkets kärnvärden.
I en kommentar till New York
Times säger professor William
Henderson som forskar om advokatbyråer vid Indiana University:

– Delägarna saknar gemensam
kultur och historia och gemensamma värderingar. I stället blir
pengar det enda värde som håller
ihop byrån. Och pengar är ett
svagt lim.
Advokatsamfundets ordfö-

rande Claes Zettermarck är verksam vid White & Case, en annan
internationell advokatbyrå med
huvudkontoret i USA. Han konstaterar att Dewey & LeBoeuf var
en ansedd och bra advokatfirma.
Konkursen bekräftar dock att
samma ekonomiska förutsättningar gäller för advokatfirmor
som för näringslivet i övrigt, enligt Zettermarck.
– Den ekonomiska nedgången
går mycket snabbt i tjänsteföretag
så snart som förtroendet för företaget börjar erodera. Hastigheten
ökar sedan ytterligare när nyckelarbetare beslutar sig för att lämna
företaget, säger Claes Zettermarck, som fortsätter:
– Vi bör nog också vänja oss vid
att ständig tillväxt inte är en given
förutsättning för advokatverkUB
samhet. 

Årets stora konferens med International Bar Association,
IBA, inleds av professor Joseph
E Stiglitz, mottagare av Riksbankens stora pris till Alfred
Nobels minne och tidigare ordförande för Världsbanken.
Professor Stiglitz forskning
har främst inriktats på att förklara brister i marknaders sätt
att fungera och hur väl valda
åtgärder från staten kan förbättra funktionssättet.
IBA:s konferens hålls i Dublin
den 30 september–5 oktober.
Mer information och anmälan
på IBA:s webbplats, www.ibanet.org.

Mänskliga rättigheter
2011
De
mänskliga
rättigheterna
både förstärktes
och försvagades i
världen
under förra året. Det visar Amnesty Internationals årsrapport,
som tar upp läget för mänskliga
rättigheter i 155 länder.
På minussidan finns bland annat ett fortsatt hårt förtryck i
Iran och myndigheternas hårda
agerande mot demonstranter i
Mellanöstern och Nordafrika.
Även Sverige får kritik i årsrapporten, bland annat för tvångsavvisningar till Eritrea och Irak
och behandlingen av asylsökande romer.
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Reportage MR-rådet

Sverige har goda chanser
Sverige kandiderar till en plats i FN:s råd för
mänskliga rättigheter (MR-rådet) 2013–2015.
Trots hård konkurens är Sveriges odds bra.
text och foto tom knutson

–S

verige har en god chans att
bli invald, även om konkurrensen är knivskarp. Sverige
har ett stort stöd hos många ländergrupper, däribland utvecklingsländer, säger
Efraim Gómez, ansvarig handläggare
för mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor vid svenska FN-representationen i New York.
Valet sker preliminärt i november i år.
Enligt Efraim Gómez är Sveriges utomordentliga renommé, såväl inom MR-
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frågor som i allmän FN-politik, både vår
största tillgång och fara.
– Många länder tänker rösta på oss
men en del tror också att det inte gör något om de lägger sin röst på våra konkurrenter ”eftersom Sverige ändå kommer
in”. Starka kandidater i ett val – vare sig
lokalt, nationellt eller internationellt –
blir inte invalda på meritförteckningen,
utan på faktiskt avgivna röster, säger han.
Det är totalt fem kandidater som
kandiderar om de tre platserna i MR-rådet. Sverige kandiderar mot Grekland,
Irland, Tyskland och USA. Grekland och
Irland startade sina kandidaturer mycket tidigt. Tyskland och USA har redan varit medlemmar en gång tidigare.
– Många, inklusive Sverige, anser det
förvisso önskvärt att USA blir återinvalt,

eftersom dess medlemskap betytt mycket för MR-rådets positiva dynamik, konstaterar Efraim Gómez som anser att ett
medlemskap skulle ge Sverige en starkare plattform att verka politiskt för främjandet och försvarandet av mänskliga
rättigheter i FN och världen. Sverige intar, enligt honom, redan tätpositionen i
FN när det gäller försvar av MR på Internet, särskilt yttrandefriheten.
– Som medlem av MR-rådet skulle detta arbete för nätfrihet – alls inte utan formidabla motståndare – kunna konsolideras. Det behövs, som en utblick mot
världen visar, säger han och fortsätter:
– Sverige skulle bli en ännu starkare
partner för det globala civila samhället
och MR-försvarare, i dess kamp mot förtryck och för frihet. Ett svenskt medlemskap skulle också kunna ge den svenska
Advokaten Nr 5 • 2012
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Efraim Gómez, ansvarig
handläggare för mänskliga
rättigheter och jämställdhetsfrågor vid svenska FNrepresentationen i New York.

FN:s råd för
mänskliga
rättigheter
FN:s råd för mänskliga
rättigheter (MR-rådet)
inrättades 2006 efter ett beslut av FN:s
generalförsamling.
Samtidigt avskaffades
den tidigare kommissionen för mänskliga
rättigheter. MR-rådet
träffas flera gånger per
år och har möjlighet att
löpande ta sig an brådskande situationer där
mänskliga rättigheter
kränks. MR-rådet har
47 medlemmar, som
väljs för tre år. Alla FN:s
medlemsstater kan kandidera till MR-rådet. För
inval till MR-rådet krävs
stöd av en majoritet av
FN:s generalförsamling.
MR-rådets möten hålls i
Genève. MR-rådet är ett
underlydande organ till
FN:s generalförsamling.
Därmed rapporterar
MR-rådet direkt till
generalförsamlingen.
Rådet ska främja universell respekt för de
mänskliga rättigheterna, behandla situationer
där de mänskliga rättigheterna kränks samt ge
rekommendationer till
FN:s medlemsländer.

att få plats i FN:s MR-råd
allmänheten bättre insyn i FN:s MR-arbete.
Efter en bitvis svajig start för MR-

rådet 2006 har det enligt Efraim Gómez
gått stadigt bättre. Den universella återkommande MR-granskningen av länder,
”Universal Periodic Review”, slutförde
sin första cykel helt nyligen.
– Granskningen har varit oerhört nyttig för många länder. Det har bland annat lett till en ökad ratificering av FN:s
MR-konventioner, säger Gómez och berättar att det civila samhället har kunnat
lämna ”skuggrapporter” och på andra
sätt bidra och delta i granskningen. Nu
kommer nästa steg: implementering av
de rekommendationer som granskningen utmynnat i. Här gäller det, enligt honom, att ha rätt mix av uppmuntran och
Advokaten Nr 5 • 2012

press – för de som brister i förmåga respektive vilja. MR-rådet har också flyttat
fram positionerna i många, viktiga sakfrågor under sina sex år. I våras genomfördes en historisk panel där HBT-personers mänskliga rättigheter diskuterades.
Före detta HomO, Hans Ytterberg, var
en av fem paneldeltagare.
– Det kan förefalla anmärkningsvärt
att alls behöva diskutera detta, men globalt sett är det en landvinning; diskriminering av HBT-personer är sanktionerad
i lag i över sjuttio länder. Situationen är
inte tillfredsställande på många håll ens
i EU, säger han.
Vilket är det största problemet
med MR-rådet i dag anser man
från svenskt perspektiv?
– Det finns inget entydigt svar. En över-

syn av MR-rådet företogs förra året, fem
år efter upprättandet. Sverige drev då
hårt att kriterierna för medlemskap i rådet skulle skärpas. Här har läget förbättrats. Libyen, som förvisso aldrig borde
valts in under Khaddaffi, suspenderades
våren 2011, säger Efraim Gómez och til�lägger:
– Vi ska bygga vidare på sådana ställningstaganden. Den största utmaningen
för MR-rådet, snarare än bilden av rådet
i medierna, är att få ökat genomslag (”impact”) på marken för dess arbete. Även
här har framsteg skett. Rådet har visat en
växande förmåga att agera i brådskande
ärenden, såsom i den arabiska våren. Det
rådet aldrig kommer att bli är en klubb.
Det är ett mellanstatligt organ där åsikter
går isär och tuffa förhandlingar sker. Och
det är därför Sverige behövs där. n
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Erik tog chansen
och lyckades
Svenske Erik Hallengren har gjort något som de flesta jurister knappt vågar
drömma om. Han har lyckats med att få jobb på en advokatbyrå i New York. Men
vägen dit har stundtals varit både tuff och krokig.
TEXT och FOTO tom knutson

E

rik Hallengren arbetar som associate (motsvarande biträdande
jurist) på White & Case LLP i New
York. Hans juridiska verksamhetsområde inom firman är Bank Finance vilket
för Eriks del innebär juridisk rådgivning
till framför allt långivande banker vid
finansiering av större företagsförvärv.
I fjol avlade Erik sin LL.M.-examen vid
Columbia University och därefter skrev
han New York Bar Exam (delstaten New
Yorks advokatexamen).
– Det var ett riktigt stålbad med tio
veckors heltidsstuderande följt av två
och en halv dagars examination. I sommar kommer jag tillsammans med tusentals blivande New York-advokater att
svära en högtidlig ed inför en domare
och slutligen bli antagen som ledamot
av New Yorks advokatsamfund, berättar han.
Vägen till arbetet på White & Case
har varit krokig och gått via studier och
arbete i Lund, Taipei, London och New
York. När Erik började läsa juridik var
drömmen att arbeta med internationell
rätt och internationella relationer som
diplomat.
– Samtidigt lockades jag av att arbeta med affärer och att bli advokat, säger han och berättar att efter vikariat på
Utrikesdepartementet i Stockholm och
praktik på Exportrådet i Taipei ville han
försäkra sig om att han fattade ett väl avvägt beslut innan diplomatbanan valdes
och följaktligen en eventuell advokatkarriär valdes bort.
– Så, jag nappade på ett erbjudande
om sommarjobb på White & Case kontor
i London och Stockholm och fick genast
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”Advokater
fyller en
samhällsbärande
funktion
här. För att
förstå hur
viktiga advokater är i
USA är det
bara att se
till hur
många amerikanska
presidenter,
senatorer
och andra
beslutsfattare som är
advokater.”

blodad tand. Jag insåg snart att jag på en
global advokatbyrå skulle kunna kombinera min önskan om att arbeta i en internationell organisation, arbeta med människor från hela världen och samtidigt
uppfylla mina advokatdrömmar.
När sedan Eriks fästmö, Nahale Karimi, föreslog att de gemensamt skulle åka
till USA och läsa en LL.M. kändes det som
ett naturligt steg på vägen i en internationell advokatbana. Nahale Karimi arbetar
också på en advokatbyrå i New York.
Vilken är den största skillnaden
med att arbeta i USA jämfört med
Sverige?
– Det är en fråga med flera dimensioner. Den största skillnaden är nog inte
arbetet i sig, vilket är ganska likt, utan
snarare advokatens roll i samhället och
den nationella advokatkulturen, säger
Erik som tror att advokatrollen i ett land
formas av flera olika faktorer: från rättshistoria och juristkultur till juridisk utbildning och advokatkårens uppbyggnad och regelverk. Till att börja med
är utbildningen vid amerikanska law
schools väldigt annorlunda jämfört med
vid svenska juridiska fakulteter. Medan
man i Sverige har en stark slagsida mot
en domarorienterad utbildning där man
lär studenterna vad lagen stadgar, så försöker man i USA få studenterna att själva argumentera för vad lagen bör stadga
och varför.
– Det är överlag en mer intellektuellt
stimulerande miljö på en amerikansk
law school där nya och gamla idéer ständigt möts och bryts mot varandra och
där rättsfilosofi och juridisk metod tillåts
samexistera, säger han och tillägger att
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en annan viktig förklaring till hur annorlunda advokatrollen är i USA är att landet är en statsbildning byggd på juridiska
principer som genomsyrar hela rättsordningen, samhället och medborgarnas relation till varandra och till staten.
– Advokater fyller en samhällsbärande funktion här, konstaterar Erik. För
att förstå hur viktiga advokater är i USA
är det bara att se till hur många amerikanska presidenter, senatorer och andra beslutsfattare som är advokater,
hur konstitutionell diskurs genomsyrar
samhällsdebatten och vilken roll den federala Högsta domstolen spelar.
En annan intressant

som Erik noterat, är advokatens roll i ett
samhälle utan omfattande
välfärdsstat:
– Jag lägger en stor del av
min tid här på så kallat pro
bono-arbete. Som advokat
på en stor advokatbyrå förväntas och uppmanas man
lägga många timmars arbete varje månad på att hjälpa
privatpersoner, organisationer och institutioner med kostnadsfri
juridisk rådgivning.
Med kontor över stora delar av världen och advokater av många olika nationaliteter har Eriks byrå en unik möjlighet att bidra på ett globalt plan. Bland
annat arbetar man med att bygga upp
rättsstater i utvecklingsländer genom
utbildning av advokater, domare och
politiska beslutsfattare, men också med
konkreta rättsprocesser där de företräder mindre bemedlade privatpersoner
och ideella organisationer.
– Det är en mycket givande verksamhet som jag tycker att advokatrollen i
Sverige också borde inkludera i högre
utsträckning, säger han.
skillnad,

Erik Hallengren arbetar i centrala
New York. Tempot och livsstilen är
annorlunda än i Sverige. Även advokatens roll i samhället skiljer sig.
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Hur reagerar dina klienter och
kolleger på att du är från Sverige?
– Med stor uppskattning! Många amerikaner har en väldigt positiv syn på Sverige, av många olika skäl. Självklart finns
det saker som amerikanerna har svårt
att förstå, till exempel varför jag har tio
paket med Zoégas Skånerost och en kaffebryggare inne på mitt kontor. Men, när
man lyckats få en stressad New York-advokat att sitta ner i fem minuter för en
fika med en riktig kopp kaffe, då blir man
glad som svensk.

Den roligaste responsen Erik fått på
sin svenskhet var när en advokat från
Florida fick höra att han var svensk och
genast ville tala om Gustav II Adolfs roll i
europeisk historia.
– Som svensk tror jag ofta man har en
hel del fördomar mot amerikaner, men
vi glömmer lätt att de har en majoritet
av världens främsta universitet här. Det
märks.
Att leva och arbeta i USA är oerhört

stimulerande, men stundtals ganska påfrestande. Första halvåret på Columbia
innebar en väldigt stor omställning.
– Varken min fästmö eller jag var riktigt beredd på
hur stor insats som krävdes
för att hänga med i studierna, än mindre på vad som
krävdes för att hänga med i
stadens höga tempo.
New York är en fantastisk smältdegel av olika
kulturer, attityder, livsstilar och levnadsöden – här
finns allt för alla.
– Det stämmer verkligen
att staden aldrig sover, i
alla fall inte för de som är nyinflyttade
och inte vant sig vid att väckas av stadens larm ett par gånger i timmen. Staden har så stort nöjes- och kulturutbud
att det skulle kunna vara ett heltidsjobb
bara att bo här, säger Erik och tillägger:
– Om man ska jobba på en stor advokatbyrå och samtidigt hänga med i allt
som händer är det klart att man får tumma lite på sömnen ibland.
När det gäller framtiden planerar Erik
och hans fästmö arbeta ytterligare ett
par år i New York.
Vilket råd har du att ge till en ung
jurist som funderar på att göra något liknande?
– Ta tillvara de möjligheter som bjuds!
Som svensk jurist får man ofta höra hur
nationellt bunden man är, men jag håller inte med. De gränser folk upplever
har de ofta satt upp själva för att de inte
tror att det går. Jag rekommenderar
verkligen alla kolleger i Sverige att läsa
en LL.M. utomlands, gärna på en klassisk amerikansk law school. Även om det
inte garanterat leder till ett utlandsjobb
så är det en erfarenhet som kommer berika ens liv för alltid och som definitivt
gör en till en bättre – och gladare – advokat. n
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Arabiska våren är slut
Finns det en roll för det internationella samfundet och organisationer som ILAC,
International Legal Assistance Consortium, i (åter)uppbyggandet av ett fungerande rättsväsende i länderna som omfattades av den så kallade arabiska våren i fjol?
TEXT per johansson foto Anders Hansson/scanpix, per johansson

D

en frågan stod i centrum vid en
paneldebatt i Stockholm i mitten av maj. ILAC, som 2012 firar
10-årsjubileum, var värd för sammankomsten vilken lockat en internationell
publik av advokater och andra yrkesgrupper till Hotell Skeppsholmen.
Panelen bestod av Jan Thesleff, Sveriges ambassadör i Tunisien och Libyen, Raji Sourani, palestinsk advokat
och människorättsaktivist, och Samir
Annabi, tunisisk advokat och chef för
den tunisiska antikorruptionsmyndigheten.
– Jag är glad att vi lyckats få hit så
kompetenta personer att diskutera de
juridiska och politiska aspekterna på
vad som sker i den här delen av världen, vilket underlättar vårt arbete, sa

läs mer
www.ilac.se

I paneldebatten
deltog fr. v.: Todd
Benjamin, USA,
(moderator),
Samir Annabi,
Tunisien, Jan
Thesleff, Sverige,
och Raji Sourani,
Palestina.

ILAC:s generalsekreterare Christian
Åhlund när han hälsade deltagarna välkomna och lämnade över ordet till moderatorn, det tidigare CNN-ankaret
Todd Benjamin.
Efter en två timmar lång debatt om
politik, religion, historia, kvinnors rättigheter, sociala medier, ekonomi, med
mera var det uppenbart att det internationella samfundet och organisationer som ILAC har en väsentlig uppgift i
att stödja de här länderna under övergångsfasen från diktatur till demokrati
och ett rättssamhälle med respekt för
mänskliga rättigheter.
Raji Sourani sammanfattade det så
här:
– ILAC är inte nya i regionen, de talar
vårt språk, men de behöver stöd från
regeringarna i sina hemländer.
Vilket fick Todd Benjamin att fråga
den övriga panelen om de västliga demokratiernas syn på exempelvis Hamas.
Lång process

– Islamister som är demokratiskt valda
är helt i sin ordning, sedan får man
komma ihåg att alla nationer agerar i
sitt egenintresse också, sa Jan Thesleff
och framhöll att det kanske vore lämpligt att kalla händelserna i regionen en
revolution för värdighet och frihet i
stället för den arabiska våren, då förändringarna inte är säsongsbetonade.
Såväl Raji Sourani som Samir Annabi
betonade också vikten av att se utvecklingen ur ett längre perspektiv, att det
är en process i rörelse, att det som den
den tunisiske grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi startade när han
tände eld på sig själv i december 2010 i
protest mot regimen kommer att fortsätta i decennier.
– Han blev en symbol för ett folk som
fått nog av förtryck och diktatur. Advokater har varit synnerligen aktiva i ar18

Han startade arabiska våren.
Mohammed Bouazizi blev
26 år. Tunisiern tände eld
på sig själv i förtvivlan över
myndigheternas trakasserier.
Mohammeds styvbror Mehdi
Garbi besöker hans grav.

betet att göra övergången till demokrati smidig. Det enda demokratiska valet
fram till 2010 var för övrigt valet till Tunisiens advokatsamfund, sa Samir Annabi.
Svaren blev lite olika på en publikfråga om det är samma människor som
befriade ett land som ska leda det.
– Jag kan inte göra någon skillnad,
även administratörer ska vara med på
barrikaderna, betonade Samir Annabi.
– Det är en distinkt skillnad med den
revolutionära fasen och det som kommer efteråt, förhoppningsvis är det ett
resultat av en demokratisk process,
framhöll Jan Thesleff.
Politiska viljan avgör

Samstämmigheten var dock total att
den avgörande faktorn för om den arabiska våren ska bli en framgångssaga
för befolkningen är den politiska viljan
och att en viktig uppgift är att etablera
eller återupprätta förtroendet för de
samhälleliga institutionerna, inte
minst de rättsliga.
Enligt ambassadör Thesleff behöver
varje revolution belönas på olika sätt,
exempelvis genom juridiska reformer
för att motverka korruption:
– En sådan reform kan vara mer
e-government, något man har mer av i
de här länderna då det minskar korruptionsutrymmet.
Todd Benjamin avslutade debatten
med att ge sin syn på varför intresset i
det civila samhället är så pass svalt för
vad som händer i regionen:
– Detta är lite provocerande, men
det kan vara så att sociala medier, twitter, facebook och liknande som hade
stor betydelse för evolutionen som ledde till revolutionen nu har en passiviserande effekt, man klickar och visar sitt
stöd, sen blir det inget mer – eller så
kanske det beror på något slags
kriströtthet, eller något annat. n
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– processen tar över

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 augusti 2012.
Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 9 mars 2012.
Styrelsen
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Gästkrönika

gästkrönikör
Erik Wennerström

Fuller, rättsstaten och Brå
Som ny chef för Brå med en bakgrund i såväl UD:s som

EU:s internationella ansträngningar för att stärka rättsstaten,
var det naturligt att söka kopplingarna till rättsstaten också i
det nya uppdraget. Även om vi ofta använder oss av termen
rättsstat, är det inte ett begrepp vi återfinner i våra grundlagar. Kanske är det inte helt förvånande i en kultur som kallar
medier för den tredje statsmakten, inte den fjärde, som brukar vara fallet i flertalet uttalade rättsstater. (Det är dessvärre
domstolarna som glöms bort när man uttrycker sig så.) Lon
Fullers definition av det rättsstatliga idealet i formell mening,
är fortfarande en av de vanligast förekommande och allmänt
accepterade. Enligt denna definition kan åtta olika krav ställas på rätten i en rättsstat: 1) generalitet; 2) offentlighet; 3) förbud mot retroaktivitet; 4) klarhet; 5) koherens; 6) rimlighet;
7) varaktighet; och 8) kongruens.
Det sjätte och åttonde kravet känns särskilt relevant i relation till Brå:s uppdrag. Lagar får inte begära det orimliga eller omöjliga av adressaterna – individer såväl som myndigheter – vilket innebär ett krav på verklighetsförankring eller
empirisk bedömning av vad som rimligen kan begäras. Lagtolkning och myndighetsutövning måste dessutom kunna
förankras i lagregeln för att kunna sägas vara kongruenta
med systemet i stort. Fullers normer riktar sig främst till lagstiftaren, men flera normer, särskilt kongruenskravet, tar
även sikte på användningen av principerna i det enskilda fallet. Graden av rättsstatlighet och rättssäkerhet är således i
hög grad avhängigt av det maskineri som ska brukas för att
skipa rätt.
20

På politikområdet rättsväsendet är regeringens mål för kriminalpolitiken att minska brottsligheten och öka människors
trygghet. Som en av regeringens myndigheter inom rättsväsendet är det Brå:s uppgift att bidra till att målen uppnås genom att vara ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Det ger myndigheten ett
särskilt ansvar för kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området. Brå initierar och bedriver forsknings- och
utvecklingsarbete för att ge regeringen och myndigheterna i
rättsväsendet konkreta underlag för åtgärder och prioriteringar av verksamhet, samt bistår löpande regeringen i kriminalpolitiska frågor. På detta sätt medverkar myndigheten
till att verksamheterna på det kriminalpolitiska området utvecklas och effektiviseras. Brå ansvarar också för den officiella kriminalstatistiken och en del annan periodisk statistik,
och har till uppgift att följa, analysera och rapportera om kriminalstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på
brott.
Brå har föreslagit förstärkningar på tre av dess verk-

samhetsområden. Först och främst Brå:s kapacitet att ge kvalificerat verksamhetsstöd till rättsväsendets myndigheter.
Tanken är att i ännu högre grad än i dag tillsammans med
berörd myndighet kunna bestämma fokusområde, hämta
hem internationella erfarenheter kring insatser, pröva insatser och sedan utvärdera dem. Brå vill också utveckla den del
av arbetet som innebär att dels formulera erfarenheter och
förslag på ett sådant sätt att de blir användbara i berörd orgaAdvokaten Nr 5 • 2012

nisation, dels sprida budskapet så att det verkligen når ut till
de berörda. Brå kommer att ytterligare stärka fokuseringen
på rättsväsendet och att utveckla myndighetens samarbete
med övriga myndigheter i rättsväsendet.
Det andra området är att löpande arbeta med fördjupade
analyser av den brottsutveckling Brå sedan tidigare regelbundet rapporterar om. Den officiella statistiken och annan
statistik Brå producerar skulle i ännu högre grad kunna ligga
till grund för prioriteringar i rättsväsendet genom att kompletteras med kontinuerliga uppföljningar av brottsutvecklingen, prognoser och jämförelser med utvecklingen i andra
länder.
Det tredje området är att systematiskt arbeta med kun-

skapssammanställningar och omvärldsbevakning som ett
integrerat moment i det arbete myndigheten utför, vilket
successivt skulle göra Brå:s avsevärda kunskapsbank mer
lättillgänglig för våra målgrupper.
Regeringen har gjort stora satsningar på rättsväsendet och det är viktigt att verksamheterna baseras på väl underbyggd kunskap. Brå har därför en mycket viktig roll och
det finns förväntningar på hur Brå ska bidra i sin roll som ett
rättsväsendets kunskapscentrum, ett centrum för bland annat just den typ av empirisk kunskap som kan ligga till grund
för en granskning av Fullers rättsstatskrav. Är de krav som
lagstiftningen ställer på rättsväsendet rimliga med hänsyn
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Brå har därför en mycket viktig roll och det finns förväntningar på hur Brå ska bidra i sin roll som ett rättsväsendets kunskapscentrum, ett centrum för bland
annat just den typ av empiriska kunskap som kan ligga
till grund för en granskning av Fullers rättsstatskrav.

tagen till hur rättsväsendet är organiserat? Minskar eller
ökar systemets effektivitet beroende på lagstiftningens utformning, och tarvar viss utformning av lagstiftningen vissa
förutsebara förändringar av rättsväsendets organisation och
verksamhet?
Ur såväl ett medborgar- som ett tjänstemannaperspektiv
är det goda som rättsstatsprincipen ger förutsebarhet. Förutsebarhet beträffande hur maskineriet kommer att fungera
i dag och i morgon. Kunskap om det är något Brå tillhandahåller på det kriminalpolitiska området. Det är ett av Brå:s
bidrag till rättsstaten.

Erik Wennerström
Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
21

Fokus Myndighetssamverkan

Sam
mot grov
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Fokus Myndighetssamverkan

verkan

organiserad brottslighet
Myndighetssamverkan mot den grova organiserade brottsligheten är nu inne på
sitt femte år. Och den stora satsningen tycks ha varit framgångsrik. Polisen berättar
stolt om allt fler dömda. Det har gjorts stora beslag av vapen och narkotika, och
Skatteverket har kunnat besluta om stora ytterligare skattebelopp.
Men trots jublet väcker myndighetssamverkan också frågor.
Advokater befarar att insatserna får motivera en ökad repression i samhället.
Och ingen vet egentligen om satsningen verkligen minskat brottsligheten.
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto istockphoto, nordic photos, scanpix, tom knutson
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Fokus Myndighetssamverkan

io olika myndigheter ingår i dag i myndighetssamverbleringen av Operativa rådet, så fick man en struktur, ett forkan mot grov organiserad brottslighet, eller gob som
mat för att utvidga och understryka samverkan, säger övermånga berörda myndighetspersoner kallar fenomeåklagare Björn Blomqvist, ansvarig för de internationella
net. Den övergripande planeringen av samarbetet görs
åklagarkamrarna vid Åklagarmyndigheten.
av myndighetscheferna i Samverkansrådet, medan de
Han fortsätter:
konkreta besluten om insatser fattas av Operativa
– Det har inneburit att de rättsvårdande myndigheterna på
rådet, sammansatt av olika myndighetsrepresenett annat sätt kan fokusera på att utreda brott, och även fulltanter.
följa sådana utredningar som vi tidigare inte hade kraft och
Initiativet till myndighetssamverkan togs år
ork att göra.
2007, när justitieminister Beatrice Ask gav sex experter i uppÄven Annika Stenberg, en av Skatteverkets representanter
drag att hitta former för att bekämpa den grova organiserade
i Operativa rådet, är nöjd.
brottsligheten.
– Vi har lyckats med vår ambition att försvåra den här
Frågan om brottsliga nätverk med potential att påverka
brottsligheten, på många bra sätt. Och att vi faktiskt kan se
samhället hade varit på tapeten i flera år, och satsningen var
att det här sättet att arbeta tillsammans konkret ger resultat,
inte den första i sitt slag. Redan 2006 sköt den socialdemosäger hon.
kratiska regeringen till 120 miljoner till polisen för att bekämSkapar överblick
pa grov organiserad brottslighet. Pengarna användes i stor
Med vad är det då myndigheterna lyckats med? Samverutsträckning för ett intensifierat underrättelsearbete, bland
kansrådets senaste redovisning berättar om sammanlagt 36
annat genom teleavlyssning. Men just 2007 fick hotet från
insatser under åren 2009
brottsligheten extra aktualitill 2011. Några av dem har
tet. Strax innan satsningen
varit mycket stora och kräpresenterades hade nämlivande; sex av insatserna
gen tre polishelikoptrar
stod för mer än hälften av
beskjutits i Göteborg, och
den nedlagda tiden. Bland
en bomb exploderat vid
dem finns det stora helikopåklagare Barbro Jönssons
terrånet 2009 och Södertälhus.
jemålet 2011.
Experternas redovisInsatserna har också lett
ning fick ligga till grund
till en hel del lagföringar. Unför den nya satsningen.
Annika Stenberg
der 2010–2011 åtalades sam2008 gav regeringen Riksmanlagt 219 personer, och
polisstyrelsen, Skattever132 dömdes till totalt 413
ket, Ekobrottsmyndighefängelseår.
ten, Tullverket och flera andra myndigheter i uppdrag att
Andra framsteg syns inte lika tydligt i Samverkansrådets
tillsammans vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv och
redovisning. Men Annika Stenberg på Skatteverket kan beuthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligrätta om ett tydligt resultat.
heten.
– Vi kan lägga skattebeslut mot olika personer, säger
Nu, efter fyra år, kan myndighetssamverkan redovisa en
hon, och berättar att Skatteverkets samlade arbete mot orhel rad insatser. Och de medverkande myndigheterna är påganiserad brottslighet, där gob-samarbetet ingår, under petagligt nöjda och stolta över vad de åstadkommit.
rioden 2009–2011 resulterat i skattebeslut på 3,4 miljarder
– Sverige är unikt när det gäller att etablera god samverkan
kronor.
mellan myndigheter redan sedan tidigare. Men genom det
Annika Stenberg betonar att samverkan resulterat i att
regeringsuppdrag som gavs myndigheterna och genom etamyndigheterna kan åstadkomma mer än de kan var och en
för sig.
Gryningsräd i Värmland
– Det här är ett väldigt konkret och praktiskt arbete, där vi
I mitten av maj 2012 genomförde polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten
använder underrättelseinformation från olika myndigheter
och Kronofogdemyndigheten en stor insats mot 25 olika adresser i Karlstadsoch arbetar operativt i olika insatser och förundersökningar,
trakten. Misstankarna gällde en stor ekobrottshärva kring ett finansbolag. Det
för att åstadkomma ett resultat. Fördelarna är att man får
fanns också kopplingar till mc-gänget Hells Angels, och en av de fastigheter
som fick besök var gängets klubblokal i Härtsöga. Total greps nio personer vid
överblick och ser en helhet. Vi går som myndigheter in med
gryningsräden. Dessutom beslagtogs vapen och vad som misstänktes vara narvårt begränsade perspektiv, men får en total överblick gekotika och dopningspreparat. Vid insatsen medverkade den lokala polisen, polis
nom det här arbetet, förklarar hon.
från ett grannlän, Nationella insatsstyrkan och aktionsgruppen i Bergslagen.
Överåklagare Björn Blomqvist förklarar framgångarna.

”Vi har lyckats med vår
ambition att försvåra den här
brottsligheten, på många bra
sätt. Och att vi faktiskt kan se
att det här sättet att arbeta tillsammans konkret ger resultat”

24

Advokaten Nr 5 • 2012

Fokus Myndighetssamverkan

– Vi kommer åt brott på ett annat sätt i dag än förut, både
inom och utom landet, även ganska skickligt uppbyggda
brottsscenarier. Framför allt polisen kan också kraftsamla
mot företeelser och få fram ett bättre underlag, för att bättre
kunna bedöma om det förekommer brottsmisstanke mot en
viss person eller inte. Dessutom har man en större uthållighet, säger han.
Både Björn Blomqvist och Annika Stenberg lyfter också
fram den bättre planeringen som samverkan resulterat i.
Repression ingen lösning

Många dömda, mer skattepengar som kommer in och förbättrad överblick och planering är alltså några resultat av
myndighetssamverkan. Men ändå är inte alla övertygade
om arbetssättets förträfflighet.
Advokat Thomas Olsson, som bland annat varit försvarare
i det stora Södertäljemålet, anser att satsningen mot grov organiserad brottslighet också har en baksida.
– Den här fokuseringen på grov organiserad brottslighet
och terrorism är förklarlig,
men den ter sig ändå rätt
överdriven. Dessutom får
den motivera en ökad repression i samhället, som
inte alltid förefaller vare sig
proportionerlig eller ändamålsenlig. Myndigheterna
ges hela tiden ökade befogenheter, bland annat i form
av olika tvångsmedel. Egentligen är det inte där lösningen ligger, säger Olsson, som
anser att insatserna snarare
borde sättas in för att minska segregationen i många förortsmiljöer.
Samarbetet gör också att de olika tvångsmedlen riskerar
att användas på andra sätt än man ursprungligen syftade till.
Det kan handla om en husrannsakan under förespegling av
att man ska utreda ett bokföringsbrott, där man också letar
efter material som till exempel Säpo kan vara intresserade av,
som listor med namn på medlemmar i en moské.
– Det finns en risk att man utvidgar det tillämpningsområdet för tvångsmedel utöver vad som är lagligen tillåtet, konstaterar Thomas Olsson.
På ett liknande sätt kan också en person tvingas lämna viss
information för att slippa exempelvis ett skattetillägg. Samma information används sedan i ett brottmål, där den tilltalade inte alls har samma skyldigheter att samarbeta och lämna information.
Myndigheternas gemensamma underrättelsearbete kan
också ställa till andra problem, som försvårar både försvararens och rättens arbete.
– När information vandrar mellan olika myndigheter, blir
Advokaten Nr 5 • 2012

Samarbete mot brottsligheten i Södertälje
Flera skjutningar i Södertäljeförorten Ronna under 2011 satte fokus på den organiserade brottslighet som pågick i Södertälje. Sammanlagt 17 personer åtalades
efter skjutningarna, för bland annat mord eller medhjälp till mord, människorov
och grov utpressning. Men de samverkande myndigheterna har också riktat in sig
på mindre dramatiska brott. Bland annat Försäkringskassan och Skatteverket har
inom ramen för myndighetssamarbetet satsat stort på att stoppa och förebygga
bedrägerier och skattefusk.

det svårare att spåra dess ursprung, och då även att pröva
dess tillförlitlighet, säger Thomas Olsson.
Ny arbetsform?

Och visst finns det risker med underrättelsesamarbetet, det
medger alla intervjuade myndighetsföreträdare. Men de betonar också att informationen hanteras på ett ansvarsfullt
sätt. Och Annika Stenberg på Skatteverket önskar snarare
att man kunde utbyta mer information.
– Det finns fortfarande hinder för utbyte av information
som bromsar ett effektivt
samarbete. Vi skulle kunna
göra det här ännu bättre tillsammans, om vi hade större
möjligheter att utväxla viss
information, säger hon.
Överåklagare Björn Blomqvist pekar på att det också
finns inbyggda garantier för
att informationen används
på ett riktigt sätt, inte minst i
form av åklagarens roll. För
åklagarna deltar inte i underrättelsearbetet. I stället
ska de överblicka och bedöma det material som kommer in
och på det viset kvalitetssäkra utredningen.
– Myndigheterna har hållit sina rågångar mycket klara i
samarbetet. Vi har en underrättelseverksamhet som i första
hand sköts av polisen och tullen och andra underrättelseorgan, medan åklagare alltjämt står som fristående garanter för
att en förundersökning bedrivs i enlighet med rättegångsbalkens regler, säger han, och fortsätter:
– Det finns nya arbetsformer och nya samarbetsfora, men
åklagarrollen, att vara objektiv och stå för rättssäkerhetsgarantin, den har inte förändrats.
Björn Blomqvist passar också på att ge en släng till advokaterna. I hans tycke är det snarast deras agerande i vissa mål
som hotar rättssäkerheten.
– Jag ser en utveckling där försvararna sent i processen går
in med väldigt generella och breda yrkanden i målen. De begär kompletteringar som inte begränsas i tid och rum. För
mig är det en rättssäkerhetsfråga att den som kan misstänkas
för brott inte får ett försvar baserat på en sådan ny arbetsform
där sena och oprecisa yrkanden riskerar att förlänga rätte-

»
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”Det intryck jag har är att dessa
metoder aktiveras när polisen
helt enkelt misslyckas med att utreda
ett brott på det vanliga sättet.”
Thomas Olsson

gången, säger Blomqvist och tillägger att detta är en fråga för
samfundet att ta upp och fundera över.
Desperat åtgärd

Annika Stenberg.

En annan omdiskuterad fråga är de samverkande myndigheternas allt större användning av hemliga tvångsmedel
och okonventionella spaningsmetoder, som informanter
och infiltration. Enligt polis, åklagare och många kriminologer är dessa metoder särskilt viktiga just mot den grova organiserade brottsligheten, eftersom de brottsliga gängen
och nätverken sprider skräck omkring sig. Det blir helt enkelt svårt att få vittnen och målsägande att berätta något.
Kritikerna i debatten, däribland Advokatsamfundet, anser
däremot att dessa metoder innebär stora integritetsingrepp
på enskilda personer.
Advokat Thomas Olsson sällar sig till skaran av skeptiker.
– Det intryck jag har är att dessa metoder aktiveras när polisen helt enkelt misslyckas med att utreda ett brott på det
vanliga sättet. Då tar man, lite desperat, till de här okonventionella metoderna för att få fram någon form av bevisning i
ärendet. Problemet är att okonventionella metoder ger också väldigt osäkra resultat. Många gånger har informatörerna
ett eget intresse av att berätta, säger Olsson.
Myndighetssamarbetet, där man ofta bedriver insatserna
på flera fronter samtidigt, innebär också särskilda problem,
menar Thomas Olsson.
– Det finns en risk att myndigheter använder sina befogenheter till annat än vad de är avsedda för, för att man vill tillfredsställa den samarbetande partnerns intressen. Då kan

Snabb utveckling av samarbetet
Den första utvärderingen av satsningen mot grov organiserad brottslighet pekade på
en hel del brister. Men sedan den gjordes år 2011 har samarbetet fortsatt att utvecklas.

B

rottförebyggande rådet, Brå, utvärderade den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet under förra året. Uppgifterna och
siffrorna i utvärderingen gäller år 2010.
Brå pekade på både framgångar och problem i samverkan.
Framför allt det regionala samarbetet i de så kallade rucarna
(regionala utvecklingscentren) beskrevs som framgångsrikt.
Däremot brast det i den nationella samordningen, konstaterade Brå, som beskrev hur planeringen av insatser ibland
kunde styras av vilka regionala aktionsgrupper som fanns
tillgängliga, snarare än var problemen var störst.
Brå fann också att arbetet mer inriktats på enskilda ären26

den och insatser än långsiktiga projekt. Dessutom var polisens roll mycket dominerande. Polisen låg bakom huvuddelen av förslagen till insatser och polisens villkor och
prioriteringar styrde i stor utsträckning. Vissa myndigheter
deltog inte alls eller mycket lite i insatserna – Ekobrottsmyndigheten (EBM) var till exempel endast inblandad i 2 av 22 insatser under 2010, trots inriktningen på ekobrott.
Brå såg också att kansliet för Samverkansrådet och Operativa rådet hade ett stort informellt inflytande. Många förslag
stoppades redan där, och ingen sammanställning gjordes av
vad som släpps fram och vad som stoppas.
Förutom dessa punkter uppmärksammade Brå också det
Advokaten Nr 5 • 2012
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”Det viktiga här är att det blir en rättssäker
hantering, där man ser till att information
från dem som inte anses vara relevanta
i utredningen tas bort väldigt snabbt.”
Björn Blomqvist

det bli så att man utvidgar tillämpningsområdet för olika
tvångsmedel eller att man inhämtar information genom att
förutskicka betungande beslut utöver vad lagstiftaren har avsett.
Överåklagare Björn Blomqvist beskriver användningen av
tvångsmedel och okonventionella metoder som en balansgång mellan effektivitet och integritet.
– Det viktiga här är att det blir en rättssäker hantering, där
man ser till att information från dem som inte anses vara relevanta i utredningen tas bort väldigt snabbt. Den andra frågan är hur långt vi ska gå när det gäller kameror, teleövervakning, hemliga tvångsmedel över huvud taget. Jag tycker nog
att balansen i dag fungerar ganska väl, och det finns skyddsnät redan i dag för att man inte lyssnar och tar del av uppgifter
från fel person, säger Blomqvist.

Björn Blomqvist.

”Go for the money”

En viktig del i den myndighetsgemensamma satsningen
mot grov organiserad brottslighet är den tillgångsinriktade
brottsbekämpningen – eller som sloganen lyder ”Go for the
money!”. Tanken är att göra brottsligheten mindre attraktiv
genom att brottsvinster konsekvent förverkas och tas ifrån
dem som döms för brott.
Tanken är tilltalande. Men i praktiken har det, enligt en utvärdering av Brottsförebyggande rådet, varit svårt att få någon riktig fart på verksamheten. Det är också svårt att veta
vad som är ett gott resultat.
Under år 2010 säkrades tillgångar i ärenden som beslutats
i Operativa rådet för 3,7 miljoner kronor. 2011 var siffran

faktum att en stor del av insatserna inriktats mot narkotikabrott, trots att dessa inte hörde till de områden som Samverkansrådet prioriterat. Brå ifrågasatte också uppföljningens
mätning av antalet fängelseår.
Brås slutsats blev att satsningen utvecklats i positiv riktning, men att det var nödvändigt att välja väg, mellan tre
tänkbara alternativ:
l satsa på ökad nationell styrning och prioritering
l acceptera och utveckla att det handlar om regional styrning och prioritering
l satsa på både nationellt och regionalt samarbete – men
då behövs mer pengar.
När Samverkansrådet presenterade sin uppföljning av
verksamheten i början av 2012 tog man fasta på många av
Brås punkter. Rådet fastslår också att det har valt väg och vill
satsa på en fortsatt nationell satsning. I praktiken märks denna satsning av att det nationella underrättelsecentret (NUC)
Advokaten Nr 5 • 2012
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nu fungerar allt bättre, att allt fler insatser leds av andra än
polisen och att aktionsgrupperna används mer nationellt.
Samverkansrådet presenterade följande utveckling
från 2010 till 2011:
l Fler insatser inriktade mot ekobrott genomfördes under
2011 än under 2010.
l Utfallet av tillgångsinriktad brottsbekämpning blev bättre.
l Fler insatser ledda av andra än polisen gjordes än under
tidigare år. Tre av dem leddes av EBM, en av Tullverket.
l Aktionsgrupperna blev mer rörliga över landet.
l Fler åtalades och dömdes än året innan, samtidigt som
färre misstänktes och häktades.
l Andra myndigheter än polisen satsade fler timmar på
samverkan än året innan. Fortfarande stod polisen dock
för 77 procent av timmarna. n

27

Fokus Myndighetssamverkan
”Det finns ju alltid risk med en samverkan, att en mängd information
slås ihop och att övervakningen och kontrollen av medborgarna
ökar i samhället. Det måste man vara väldigt vaksam på.”
Thomas Olsson

Thomas Olsson.

drygt en miljon lägre. Björn Blomqvist är, trots de relativt
blygsamma siffrorna, nöjd.
– Det är ett uppdrag som åklagare, poliser och andra myndigheter alltid haft, att på olika sätt förverka tillgångar från
begångna brott. Det uppdraget har vi tidigare inte skött särskilt bra. 2010 började vi en satsning på specialkammarområdet för åklagarväsendets del, och från 2012 försöker vi gradera upp hela den verksamheten, att komma ut utbyten av
brott. Alla åklagarkammare ska arbeta med det. Det har gett
väldigt goda resultat ur ett pengaperspektiv, säger han, och
pekar på att Åklagarmyndigheten under år 2011 har genomfört 427 tillgångsutredningar och att åklagare framställde 183
yrkanden om förverkanden med belopp på drygt 105 miljoner kronor. Flera av dessa avser allvarlig och organiserad
brottslighet.
Blomqvist påpekar att man inte kan titta bara på de siffror
över förverkande som redovisas av Samverkansrådet. Satsningen på att komma åt brottsvinster kan ge resultat som
syns i andra delar av myndigheternas verksamhet eller sker
i andra länder, menar han. Han får medhåll av Annika Stenberg. För Skatteverket innebär arbetet mot organiserad
brottslighet att man kan fatta skattebeslut om ansenliga summor, också det ett slag mot kriminella pengar.
Den tillgångsinriktade brottsbekämpningen kan också påverka nyrekryteringen till de kriminella gängen, påpekar
Björn Blomqvist.
– Ett av de stora ”säljargumenten” för att locka in unga i
brottslighet är förebilder med tjusiga bilar, mycket guld och
mycket pengar att spendera. När man, genom förverkandeyrkanden, tar bort de förutsättningarna att visa upp resultaten av den brottsliga verksamheten, ja då kan man förvänta sig att det blir mindre attraktivt, påpekar han.
Björn Blomqvist upplever att just förverkande av brottsvinster väcker starka reaktioner bland dömda brottslingar.

Myndighetssamverkan mot
grov organiserad brottslighet
I myndighetssamverkan deltar polisen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen,
Tullverket, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan, som anslöt sig 2010.
Samarbetet leds av Samverkansrådet, som består av myndighetschefer från de
samverkande myndigheterna.
Operativa rådet sammanställer underlag och fattar beslut om insatser.
Samverkansrådet och Operativa rådets arbete stöds av ett kansli.
Till sitt förfogande har Operativa rådet åtta aktionsgrupper med totalt 200 poliser som bara arbetar inom denna verksamhet, runt om i landet.
Ett nationellt underrättelsecentrum (NUC) vid Rikskriminalpolisen bearbetar
och analyserar underrättelser från alla de samverkande myndigheterna, och tar
fram underlag till samverkansrådet. Vid NUC finns alla myndigheter i samverkan,
utom Åklagarmyndigheten representerade. Här medverkar också Migrations
verket.
Dessutom finns åtta regionala underrättelsecenter (RUC), med uppgift att
stödja satsningen mot den grova organiserade brottsligheten. De ska arbeta
med myndighetsöverskridande ärenden inom ramen för den nationella inriktningen för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.

28

Många av dem kalkylerar kanske med en tid i fängelset. När
bilen eller pengarna försvinner känns det betydligt värre,
konstaterar Blomqvist.
Mycket knark

Att ta hand om pengar, bilar och ”blingbling” kan alltså vara
ett sätt att bekämpa brottsligheten på ett mer långsiktigt
sätt. Men vad är det egentligen för brottslighet den myndighetsgemensamma satsningen bekämpar?
Inriktningen finns tämligen klart formulerad av Samverkansrådet i tre kriterier:
1. Brottslig verksamhet som bedrivs i företagsform.
2. Otillåten samhällspåverkan som hotar demokratin.
3. Våldsanvändning som hotar tryggheten i samhället.
När det Operativa rådet fattar beslut om insatser är det just
dessa tre kriterier som ska styra vad man satsar på. Förutom
kriterierna finns också en så kallad säkerhetsventil som kan
fånga upp insatser som inte kriterierna fångar, om de är av
särskilt strategisk betydelse.
I praktiken är det svårt att säga om kriterierna verkligen
varit styrande. Brås utvärdering visar nämligen att huvuddelen av insatserna 2010, 12 av 23 insatser, handlat om narkotika. Brå skriver i sin rapport att en orsak till denna slagsida
kan vara att de långa straffen för narkotikabrott underlättar
för polisen att använda hemliga tvångsmedel. En annan
tänkbar förklaring är att polisens kunskap om ekobrott brister. Men Brå skriver också att många insatser berör flera
brott, och att narkotika kan vara en av flera delar.
Överåklagare Björn Blomqvist tror att det finns flera förklaringar till att narkotikan tar så stor plats.
– Jag tror att det beror på att narkotikabrottsligheten fortfarande ses som ett väldigt stort samhällsproblem i dag. Narkotikabrotten är också intimt förknippade med grov organiserad brottslighet. Vi ser att de här flexibla multikriminella
går dit där pengarna finns. Så det är klart, så länge narkotika
genererar stora pengar kommer också kriminella att ha det
som födkrok, säger han.
Han konstaterar dock att det inte längre är samma huvudfokus på narkotikabrott längre. Det här är till stor del en
”barnsjukdom” och de rena narkotikabrotten har minskat
under 2011 och framåt.
– Det vi ser är istället att det handlar om multikriminalitet
där narkotikabrott möjligen är en gren men det är oftast ekobrotten som är avgörande för att man väljer ut en insats.
Svårt att mäta

Det tycks alltså vara svårt att riktigt säga hur väl bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten lever upp
till sina mål. Alla intervjuade myndighetsföreträdare är
dock övertygade om en sak: att deras arbete bidrar till att
göra det svårare och besvärligare att vara kriminell i Sverige.
En annan fråga, som inte tas upp i redovisningarna av inAdvokaten Nr 5 • 2012
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satser, är om samarbetet kunnat pressa tillbaka den organiserade brottsligheten.
– Den har minskat i så måtto att de som har lagförts, har
lagförts, och är borta för en tid. Sedan är det väldigt svårt att
veta, säger Björn Blomqvist.
Den så kallade inkapaciteringseffekten, alltså att just den
som sitter i fängelse inte begår brott ute i samhället under den
tid han sitter inne, är svår att förneka. Samtidigt finns det vissa erfarenheter av att det tomrum som skapas när en brottslig
grupp låses in, kan tas över andra kriminella nätverk.
Den årliga uppföljningen tar varken fasta på kriterierna för
vilka brott som ska bekämpas eller om brottsligheten faktiskt
minskat. I stället mäter den till exempel antalet dömda och
antalet fängelseår, det vill säga sådant som polisen traditionellt är intresserad av. Enligt Brå belönar ett sådant mätsystem främst dem som åstadkommer långa fängelsestraff, som
det ju ofta blir vid narkotikabrott.
Björn Blomqvist håller med om att mätmetoden har brister.
– Jag vet att det är väldigt svårt att ta fram goda mått. Jag
tycker att det skulle vara lite mer analytiska mått. I dag blir
det lätt så att man fastnar på siffror, x antal år eller kronor. Det
visar mindre vad man åstadkommit och det är inte säkert att
det ger hela bilden, säger han.
Också Annika Stenberg på Skatteverket önskar sig bättre
indikatorer på framgångarna.
– Ett förbättringsområde som vi känner till i Samverkansrådet och Operativa rådet är ju hur vi mäter och följer upp det
vi gör. Det kan utvecklas mer. Det är ju långa kedjor från det
att vi har underrättelser till att någon är dömd i domstol, och
det är också skatteprocesser och så. Så i vissa delar får vi inte
med allt vi gör i dag, säger hon.
Steg för steg

Bättre mätmetoder tycks vara ett gemensamt önskemål för
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framtidens myndighetssamverkan. Men det finns också annat som kan förbättras och där myndigheterna behöver
hänga med.
– Jag tror att en framgångsfaktor är att myndigheterna blir
snabbare i det vi arbetar med, säger Björn Blomqvist.
Han syftar bland annat på vikten av att hänga med dagens
snabba medie- och IT-värld. Myndigheterna löper i dag alltid
risken att en misstänkt hängs ut på nätet eller namnges i tidningarna, innan polisen hunnit genomföra vittneskonfrontationer och säkra viktiga bevis.
– Ett vittne eller en målsägande kan ha sett bilden eller hört
namnet och fått den uppfattningen att det är en person som
är skyldig. Det är alltså jätteviktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att vi blir snabbare, säger Blomqvist, som också trycker på de rent tekniska utmaningarna.
– IT-världen utvecklas mycket snabbt. Vi måste bli oändligt
mycket bättre på systemhotande IT-brottslighet i form av systematiska angrepp på myndigheter till exempel. Näthandel
är ett annat problemområde, där illegala varor eller legala
varor som saluförs på ett bedrägligt sätt skapar stora svårigheter för vanliga människor som vill handla över nätet.
Också Annika Stenberg ser förbättringsmöjligheter.
– Vi tittar på en tillgångsinriktad utredningsmetodik, just
för att plocka pengarna så fort vi kan. Vi behöver fortfarande
utveckla vår gemensamma planering, så att vi inte lägger ner
utredningsarbete i en del som sedan inte kan prioriteras av
exempelvis åklagaren, säger hon.
Advokat Thomas Olsson vill snarare varna för allt för snabba och drastiska steg inom myndighetssamarbetet.
– Det finns ju alltid risk med en samverkan, att en mängd
information slås ihop och att övervakningen och kontrollen
av medborgarna ökar i samhället. Det måste man vara väldigt
vaksam på. Ett utvecklat samarbete mellan olika myndigheter måste ske öppet och stegvis och det måste alltid ske en ordentlig analys av behov och proportionalitet. n

Genom samarbetet får
alla myndigheterna en
bättre helhetsbild av
brottsligheten och hur
den ska bekämpas.

Samverkan
en framgång
– men har
inte minskat
brottsligheten
– vänd!
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Rikskriminalchefen

Satsningen en framgång
– men har inte minskat
brottsligheten
Myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet är en stor framgång
– särskilt om man tittar på det mervärde som skapas i olika verksamheter.
Det anser rikskriminalchefen Klas Friberg, som gärna vill införa kronvittnen
för att försvåra för brottsligheten.

–D

et har funnits liknande satsningar tidigare på lokal
eller regional nivå. Men nu har vi gått från personligt till strukturerat i vår samverkan. Det ger också
en stabilitet så att vi kan fortsätta, säger
Klas Friberg.
Som rikskriminalchef sitter Friberg
med i Operativa rådet. Han fungerar också
som föredragande i Samverkansrådet,
och har alltså en unik överblick över satsningen på myndighetssamverkan.
Sedan samverkan startade, i praktiken
år 2009, har den utvecklats och blivit allt
bättre. Klas Friberg pekar på två stora förbättringar. Dels har andra myndigheter än
polis och åklagare tagit mer plats i samarbetet och leder i allt större utsträckning
insatser. Dels är allt fler av insatserna nu
tillgångsinriktade, och slår alltså mot vinsterna av den brottsliga verksamheten.

organisationen i alla de samverkande myndigheterna om
den grova organiserade brottsligheten och hur den påverkar,
och hur den kan bekämpas, fastslår han, och fortsätter:
– Bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten sker ju i huvudsak vid
sidan om det vi beslutar om i operativa rådet, i linjeverksamheten hos de olika myndigheterna.
Ett problem, enligt Klas Friberg, är att
dagens sätt att redovisa och mäta resultatet av samverkan inte fångar upp just detta
mervärde. De begränsade mätmetoderna
ger ingen samlad bild av resultatet. För att
få det tvingas man istället leta i myndigheternas respektive årsredovisningar och
försöka gissa sig till vad som kommer ur
myndighetssamarbetet.
Brå pekar i sin utvärdering från 2011 på
att ni, trots att det inte ingår i kriterierna
för vad ni ska satsa på, ändå har lagt myckSkapar mervärde
et resurser på narkotikabrott. Varför har
Det går alltså framåt, enligt Klas Friberg. Klas Friberg, rikskriminalchef.
det blivit så?
Men den allra största framgången ligger
– Det är riktigt att det blev mycket narkoegentligen utanför den regelrätta samverkan och fångas inte
tikainriktning i början. Det berodde på att vi oftast hade det
in när man räknar fängelseår och beslag, menar Friberg.
bästa underrättelseläget för att vidta konkreta åtgärder på
– Jag är mest nöjd med det som Brå har skrivit minst om,
det området. Det har tagit tid att arbeta upp de andra mynnämligen att vi har skapat ett mervärde, en kunskap i linje
digheternas underrättelser, säger Friberg.
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Han påpekar att det nu blivit en tydligare inriktning mot de
tre kriterierna och mot en tillgångsinriktad bekämpning.
Samtidigt är narkotikabrotten ofta en effektiv väg att lagföra
de personer som samtidigt misstänks för andra grova brott.
Kronvittnen önskas

Trots framgångarna är Klas Friberg negativ när han får frågan
om samarbetet verkligen minskat omfattningen av den grova
organiserade brottsligheten.
– Nej. Kraften i utvecklingen, både nationellt och internationellt, gör tyvärr att vi inte kan säga att den minskat. Däremot vill jag säga att vi på olika sätt förbättrat vår möjlighet att
bekämpa den grova organiserade brottsligheten genom
myndighetssamverkan.
För att möta den kraften behöver myndigheterna också
nya vägar, anser Klas Friberg. En förändrad lagstiftning som
ger ännu mer underrättelseinformationsutbyte mellan myndigheter är en väg att gå. Samtidigt betonar Friberg att det är
viktigt att följa befintlig lagstiftning strikt och hela tiden beakta rättssäkerhets- och integritetsfrågorna.
En annan reform som Klas Friberg anser att vi borde
börja diskutera, är att införa ett system med kronvittnen,
alltså att brottslingar kan få mildare straff eller helt slippa
Advokaten Nr 5 • 2012

straff mot att de lämnar avgörande uppgifter i en förundersökning.
– Jag tror att vi skulle få ut en effektivare bekämpning av den
grova organiserade brottsligheten med det redskapet, säger
Friberg.
Advokatsamfundet har i många sammanhang starkt motsatt sig idén med kronvittnen. Samfundets generalsekreterare Anne Ramberg menar att det är en viktig princip att man
inte ska få straffrabatt för att ange andra och har framhållit att
metoden är rättsosäker.

Efter en skjutning i
Malmö 2010 undersökte polisen alla
besökare vid den
klubb där skjutningen
ägt rum.

En polismyndighet

Klas Friberg hoppas och tror att myndigheternas samverkan
kommer att bli långvarig och att den fortsätter utvecklas.
– Jag ser att det finns en potential att utveckla så kallade administrativa åtgärder som utskänkningstillstånd och andra
tillstånd, och i större utsträckning inkludera kommuner och
näringsliv, säger Friberg.
En sammanslagning av polismyndigheterna till en enda
myndighet, som Polisorganisationskommittén föreslagit,
kan också bidra till utvecklingen, tror Klas Friberg.
– Jag tror att beslutsvägarna blir betydligt kortare och enklare från ax till limpa med en myndighet. n

Pyramiden
som inte
fanns
– vänd!
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Snabbavveckling - nu ännu enklare

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

FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20

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

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

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
svenska till engelska

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

engelska till svenska

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

§

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

ANGLIA AB

www.anglia.se

Advokatdagarna
8–9 november 2012

Läs mer och anmäl dig på www.advokatsamfundet.se
kursinfo@advokatsamfundet.se | 08-459 03 00
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Pyramiden som inte fanns
Hur ser den grova organiserade brottsligheten egentligen ut i Sverige – som maffians
triangel eller lösa nätverk? Meningarna går isär.

F

rågan om den organiserade brottslighetens utseende
kom upp vid ett seminarium arrangerat av Kriminalistföreningen i maj i år. Advokat Thomas Olsson passade på att visa upp en modell över brottsligheten som
ibland används. Modellen är framtagen av den brittiska polisen och visar en pyramid av brottslighet. I botten finns de
vanliga brottslingarna och ovanför dem ett mindre skikt av
experter som advokater och politiker som främjar brottsligheten. Överst tronar den lilla gruppen imperiebyggare, de
som blir riktigt rika och mäktiga på brott.
Thomas Olsson ifrågasatte starkt modellen, som enligt honom föreställer en klassisk maffiaorganisation.
– Den organiserade brottslighet jag kommit i kontakt med
är förortsgäng, för all del organiserade, för all del våldsamAdvokaten Nr 5 • 2012

ma, för all del måste de bekämpas eftersom de sätter skräck
i sin omgivning och bekrigar andra gäng så att allmänheten
kommer i kläm. Men aldrig har jag varit med i en rättegång
där man åtalat experter och imperiebyggare. Det har jag aldrig sett röken av, sa Olsson vid seminariet.
Chefen för Rikskriminalen, Klas Friberg, som också medverkade vid seminariet, vidhöll att det visst finns experter
bland de personer som misstänks och åtalas. Men:
– Vår bild av den grova organiserade brottsligheten styrs
inte av modeller, utan av kunskaper och underrättelseverksamhet, sa han.
Överåklagare Björn Blomqvist, Åklagarmyndigheten,
med sakansvar för arbetet mot grov organiserad brottslighet,
har dock en annan bild än pyramiden av den svenska organi-

»
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Micael Björk.

serade brottsligheten, som
enligt hans mening skiljer
sig mycket från maffiamodellen.
– Vi har mera syndikat,
ganska platta organisationer. Sverige är ett demokratiskt land med platta organisationer. Det motsvaras i
någon mån också av den organiserade brottsligheten,
säger Blomqvist.
Just därför blir brottsligheten också svårare att bekämpa, menar Björn Blomqvist. Det räcker inte att få
tag i en ledare eller att rikta
in sig på en brottslig verksamhet.
– Den svenska organiserade brottsligheten är mer
smidig och kan anpassa sig.
Den är inte inpassad i vissa
speciella fack, den inriktar
sig inte på en viss verksamhet, utan anpassar sig efter
var det finns pengar att tjäna, säger han.

”En viktig orsak tror jag var
att polisen började samverka
internt. Framför allt kopplade
man ett helhetsgrepp, där brottsligheten sågs som ett slags generationsproblem. Polisen jobbade
både mot unga kriminella och
äldre mer etablerade kriminella
samtidigt och försökte
stärka den interna samverkan
mellan kriminalpolis och
lokal ungdomspolis”
Micael Björk

Hittills tycks den grova organiserade brottsligheten i
Sverige främst ha sina maktbaser i olika förorter runt
storstäderna. Micael Björk
håller med om att det i stor
utsträckning handlar om ett
förortsproblem. Han kan se
viktiga förklaringar i just
miljön.
– De här områdena, förortsmiljön, är marginaliserade, och de är mångfacetterade. De är mångkulturella i
den bemärkelsen att det
finns människor från väldigt
många olika etniska grupper som inte kan utöva en
klassisk social kontroll mot
varandra, och hålla efter
varandra och varandras
barn. Det blir en splittrad
miljö. Det verkar vara en förutsättning för brottsligheten, att den informella sociala kontrollen är svag, säger
han.

Framgångshistoria

källor
Brottförebyggande rådet, Rapport 2011:20,
Bekämpning av
grov organiserad brottslighet
Samverkansrådet, Myndigheter i samverkan
mot den organiserade brottsligheten 2011,
Redovisning
av resultatet av
den särskilda
satsningen mot
den grova organiserade brottsligheten
Webbplatser:
Polisens webbplats, www.
polisen.se
Åklagarmyndighetens webbplats, www.
aklagare.se
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Stora lokala problem

Sociologen Micael Björk har följt Göteborgspolisens arbete
mot brottsliga gäng och organiserad brottslighet.
Han vill hellre än en pyramid beskriva den organiserade
brottsligheten som nätverk, välorganiserade för just den
brottsliga verksamhet de ägnar sig åt. Men visst finns det olika
nivåer i nätverken, där erfarna brottslingar planerar och sedan lägger ut uppdrag på andra, även helt nya personer som
till exempel kan ha i uppdrag att spana inför en stöld.
Hur farliga är då de här nätverken? Inte systemhotande i
den bemärkelsen att politik och rättsapparat är inblandade
genom mutor och korruption, menar Micael Björk. Men
ändå påverkar brottsligheten delar av samhället på ett allvarligt sätt.
– Det skapar lokalt stora problem för rättsapparaten, genom att det är svårt att få människor att vittna och anmäla
brott. Det bidrar till vad jag brukar kalla en slags tystnadens
kultur. Där ligger det systemhotande inslaget som jag har sett.
Tystnar gör man kanske framför allt av rädsla, säger Björk,
som också pekar på andra anledningar att människor kan
undvika att gå till polisen, som att man själv sysslar med svarta affärer eller att man köpt vad som troligen är stöldgods. För
vissa kan det vara en hederssak att inte samarbeta med polisen.

Enligt Micael Björk var Göteborgspolisen tidigt framgångsrik i att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.
– En viktig orsak tror jag var att polisen började samverka
internt. Framför allt kopplade man ett helhetsgrepp, där
brottsligheten sågs som ett slags generationsproblem. Polisen jobbade både mot unga kriminella och äldre mer etablerade kriminella samtidigt och försökte stärka den interna
samverkan mellan kriminalpolis och lokal ungdomspolis,
förklarar Micael Björk.
Göteborgspolisen försökte också tidigt motverka nyrekryteringen av unga kriminella i olika förorter. Ett särskilt bra
exempel är förorten Hjällbo och satsningen med en ny områdespolis.
– Där fick polisen föräldrar att gå samman och att aktivt
sätta ihop föräldragrupper med mammor och pappor från
olika etniska grupper. Då når man ut på ett helt annat sätt och
kan liksom resa frågor och diskutera med varandra. Det blir
kommunikation över kulturgränserna. Då kan man också
bryta en del av den här anonymiteten som uppstår, berättar
Björk, som tror att just det civila samhället med föräldragrupper, föreningar och religiösa församlingar kan vara en viktig
pusselbit för att bryta de kriminella nätverkens makt i förortsmiljön. n
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Kan du lagen?
Även den “om alltings jävlighet”?
Du vet aldrig när olyckan är framme. Bara att det garanterat sker vid fel tillfälle.
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 bjuder IT Konsulterna Norden AB i samarbete med
The Online Backup Company AB på en inventering av din
IT-miljö och på etableringskostnad för tjänster inom online
backup och disaster recovery.
Våra lösningar används av bland andra Försvarsadvokaterna Stockholm.

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

FARs Engelska ordbok

– specialistlexikon med inriktning på ekonomi och affärsjuridik
14:e upplagan med över 1000 nya
ord. Innehåller bland annat fler termer
inom associationsrätt och finansmarknadsrätt.
Över
rd!
5
1 000 o

Pris: 650 kr*
Information och beställning
farakademi.se
08 506 112 00

Ordboken digitalt
FARs Engelska ordbok till WordFinder
är en digital version som ger dig snabb
översättningshjälp. WordFinder är
marknadens snabbaste och mest
flexibla verktyg för att hitta rätt ord,
term, synonym eller fras.

*Pris exkl. moms och frakt.
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Aktuellt
Hildary Månadsmöte maj

Camilla Kuylenstierna vill bryta
tystnaden kring alkoholism
Marknadsföraren och affärskvin
nan Camilla Kuylenstierna hade
utåt sett en fin bakgrund och en ly
sande karriär. Men bakom fasaden
fanns ett mörker, som hon flydde
med hjälp av alkohol. På Hildary
lunchen i maj talade Camilla om
alkoholism och ansvar, och om hur
man kan hjälpa den som dricker
farligt mycket.
– Jag var 38 år när jag slutade dricka för
att fly det mörka i mig, berättade Camilla Kuylenstierna för de tydligt berörda Hildarydeltagarna.
Camilla ser i dag sig själv som alkoholist från födseln. Hon växte upp i en
alkoholistfamilj, och borde kanske ha
aktat sig. I stället började hon tidigt att
festa med vänner.
Arbetet med reklam och marknadsföring under det glada 1990-talet erbjöd också rika möjligheter till representation och att fira.
– Jag levde fint, men kunde samtidigt
underhålla min alkoholism, konstaterade Camilla.
När festvännerna började stadga sig
och gå hem från krogen långt före
stängningsdags i trettioårsåldern bytte
Camilla helt sonika vänner, och fortsatte festa. Självkänslan rasade allt mer,
samtidigt som hon kände ett behov av
att vara duktigare och duktigare på jobbet.
– Jag hade ingen annan bekräftelse.
Om jag alltid presterade var jag i alla
fall värd något, förklarade Camilla,
som beskrev sig själv under åren som
alkoholist som en person med gott
självförtroende men mycket dålig självkänsla.
Trots kontroll och minutiös plane-

ring av drickandet blev Camillas alkoholproblem ändå med tiden märkbara
för arbetskamrater och chefer. Efter ett
samtal med cheferna gick hon med på
att gå i samtalsterapi. Men själv var hon
inte alls tillräckligt motiverad, och hon
36

Det viktigaste rådet enligt Camilla
är att man ska
vara flera när en
alkoholberoende
ska konfronteras.

lyckades snabbt manipulera sina terapeuter. Detta, tror hon, berodde på att
ingen av dem själv hade riktig erfarenhet av beroendeproblematik. Först efter att flera i vänkretsen, och deras
barn, omkommit i tsunamin i Thailand
under julen 2004 tog hon steget och
blev nykter.
– I augusti 2005 vaknade jag en dag
upp med bakfylla, och insåg att jag agerat totalt ansvarslöst. Jag hade i själva
verket gett fingret till hela livet, medan
barnen som dog i tsunamin aldrig ens
fick chansen till ett liv. Efter den insikten gick jag i en självhjälpsgrupp och
följde rådet att genomföra ”90/90”,
vilket innebär att gå på ett möte varje
dag i tre månader. Sedan dess är jag
nykter, sa Camilla.
Just ansvar har sedan dess varit

en viktig fråga för Camilla Kuylenstierna. Hon anser att vi i Sverige generellt
är allt för rädda för att ta vårt ansvar.
Mycket för att vi tolkar ansvar som något negativt i stället för att se det för vad
det är: möjligheten att kunna svara an
på det som händer kring oss. Att själva
bestämma över vårt liv i stället för att
betrakta oss som offer. Samtidigt betyder inte ansvarstagande att man ska
klara allting själv, betonade Camilla.
– Ensam är stark är nog det dummas-

te talesätt jag vet. Vi människor är
flockdjur, vi behöver varandra. Att ta
ansvar kan också vara att be om hjälp,
sa hon. Dessutom är det en komplimang att vända sig till någon för hjälp
då människor älskar och behöver känna sig behövda.
Nu har Camilla Kuylenstierna kommit ut med en bok, ansvarsFULL, om
sin alkoholism. Hon ägnar en del av sin
tid åt att föreläsa om ansvar, alkoholism och att ordna interventioner för
att bryta ett skadligt drickande. Camilla är förutom marknadsekonom och
ICF-coach också certifierad interventionist. Vid Hildarylunchen gav hon
också flera goda råd om hur man kan
hjälpa en vän eller kollega som har ett
skadligt förhållande till alkohol.
– En alkoholist kommer sällan på av
sig själv att hon ska sluta dricka helt
och hållet. Det man kan göra som vän
eller kollega är att höja botten, så att
personen slår i den tidigare. Det kan
man göra genom att påtala problemet,
sammanfattade Camilla.
Hon betonade också att uttalade
konsekvenser, som att arbetet är i fara
eller att vännerna hotar att säga upp
bekantskapen, är det enda som verkligen kan motivera en alkoholist att sluta.
– Att därför skapa konsekvenser och
påtala dessa kan därför vara det mest
kärleksfulla man kan göra för sin vän
eller kollega. Att inte göra något eller
”skydda” den som dricker är däremot
det värsta man kan göra.
Det viktigaste rådet av dem alla,
enligt Camilla, är att aldrig konfrontera
en alkoholberoende en mot en.
– Den manipulativa sidan hos den
beroende kommer alltid att vinna.
Samla därför några personer som av
omtanke vill den beroende väl så att ni
är fler. Och behöver ni hjälp, kontakta
en professionell interventionist så att
denna kan guida er genom processen.
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Mentor,
advokat
Eva-Maj
Mühlenbock
Vad har du
försökt
förmedla?
Glädjen över
att få utvecklas
och anta nya
utmaningar.

Mentorer och adepter i Sofia samlade utanför Advokatsamfundet. Eva-Maj Mühlenbock längst till vänster, Ylva Evers är trea från vänster.

Vad har
projektet
gett dig?
Mycket. Reflektion över
”gamla sanningar”, utmana sitt eget
tänk. Återigen
har jag konstaterat vad
mycket vi har
gemensamt
mellan min
värld, advokatvärlden och
övriga delar
inom rättsväsendet.

Avsked för årets Sofior
Avslutningsträff i mentorpro
jektet Sofia 2011–2012.
2011–2012 års mentorprojekt Sofia avslutades den 23 maj med en
träff för mentorer och adepter på

Advokatsamfundet. I projektet
har denna omgång nio mentorer
och lika många adepter medverkat. Mentorer och adepter kommer från domstolarna, advokatkåren, Åklagarmyndigheten,

Adept, hovrättsassessor Ylva Evers
Vad har Sofia-projektet gett dig?
En ökad kunskap om vad det innebär att vara
chef, med dess för- och nackdelar. Projektet

Kronofogdemyndigheten, Polisen, universitetsvärlden, JK och
Tullverket.
Sofia är ett mentor- och praktikprogram som har till syfte att
ge deltagarna ökad insikt om vad

har ökat min motivation att eventuellt söka
chefsbefattningar. Det har varit givande att
träffa jurister från så många olika verksamhetsgrenar.

chefsrollen innebär för kvinnor
inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med
programmet är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli
chefer.

Har det varit som du förväntade dig?
Jag har fått ut mer än jag trodde när projektet startade. Att dessutom ha ett värdefullt
kontaktnät var inget jag räknat med.

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66
Hemsida: www.elt.se
E-post: info@elt.se
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Utnämningar
Regeringen utnämnde i maj
månad en hel rad nya domare.
Den 16 maj utnämndes administrativa direktören Stefan Olsson att vara lagman i Uddevalla
tingsrätt, hovrättslagmannen
Robert Schött att vara lagman
i Sundsvalls tingsrätt, kammarrättsråden tillika vice ordförandena på avdelning Raymond
Grankvist och Göran Bodin att
vara kammarrättslagmän i Kammarrätten i Göteborg.
Samtidigt utsågs också
chefsrådmannen Dag Stegeland till lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg,
rådmannen Margareta Berg
till kammarrättsråd tillika vice
ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm och tf.
rådmannen Britt-Marie Jönsson
till rådman i Örebro tingsrätt.
Slutligen utnämndes kammar
åklagaren Anna Uddenberg
att vara rådman i Östersunds
tingsrätt, tf. rådmannen Karin
Johansson att vara rådman i
Förvaltningsrätten i Göteborg
och justitiesekreteraren Essa
Malmqvist att vara rådman i
Förvaltningsrätten i Falun.

Deltagarna
i det nordiskbaltiska presidiemötet
samlade
vid Advokatsamfundets
kansli.

Nordiskt–baltiskt presidiemöte hos Sveriges advokatsamfund
Den 25 maj träffades presidierna i de nordiska och baltiska
advokatsamfunden för överläggningar hos Sveriges advokatsamfund i Stockholm.
I mötet deltog presidierna i advokatsamfunden i Danmark,
Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Boka in Advokatgolfen
Årets Advokatgolf och Odylgolf spelas på Gränna golfbana den
31 augusti–1 september. Advokatgolfen bjuder på trevliga dagar
med gemytlig samvaro och spännande tävlingsspel. Boende
och bankett är förhandsbokat på Gyllene Uttern vid Vättern. Såsom tidigare år spelas Advokatgolfen över två 18-håls ronder.
Också Odylklassen tävlar över 18 hål. Anmälan och inbetalning
av startavgift senast den 30 juni. Arrangörerna är tacksamma
för så snar anmälan som möjligt. Vid frågor, kontakta: Staffan
Bergfeldt, staffan@bergfeldt-levinson.se, Christer Wahlgren,
cw@amberadvokater.se. Läs mer om golfen på www.advokatsamfundet.se/advokatgolf 2012

Programmet inleddes med
att deltagarna gick igenom rapporter om utvecklingen av advokatväsendet och om rättsutvecklingen i de olika länderna.
Den fortsatta dagen ägnades åt
diskussioner bland annat om
följande ämnen: Gryningsräder
och straffprocessuella tvångsmedel på advokatkontor.

Försvarare mot åklagare – risk
för oönskad polarisering?
Att försvara extremistiska
massmördare – hur upprätt
håller man sin professionella
roll mot klienten, rätten och
medierna? Advokatkårens
specialisering. Advokatsamfunden – demokrati, engagemang
och insyn.

Myra är samfundets nya kanslihund
Det har varit tomt på styrelsemötena och i
generalsekreterarens arbetsrum sedan labradoren Dixie gick bort i augusti förra året.
Men nu har hon fått en efterlängtad efterträdare. Den nya kanslihunden Myra flyttade
nio veckor gammal in hos generalsekreteraren och på kansliet i början av maj. Myra är
precis som Dixie en svart jaktlabrador. Hennes fullständiga namn är Roekull Rajas Myra,
och hon kommer från från Pimen’s & Roekull
kennel. Myra är en riktig liten tuffing, som redan oblygt har tagit till
sig kansliet som sitt revir och personalen som sin flock.

D������� ���� � ��������������. När du för en klients räkning vill förbättra och
säkra bevisningen som skall användas i en internutredning eller rättsprocess,
till exempel angående misstänkta angrepp på företagshemligheter eller andra
typer av oegentligheter, behövs ofta en opartisk IT-forensisk utredning som
kompletterande bevisning av användaraktiviteter i form av digitala spår.
Combitech har erfarenhet och kompetens för att säkerställa digitala spår på
datorer, servrar och mobiltelefoner med beprövade metoder och levererar
rapporter med hög integritet och kvalitet.
Kontakta Göran Fornbrandt på Combitech för rådgivning.
Telefon: 08-580 857 14
goran.fornbrandt@combitech.se

��������� är ett av Sveriges större konsultföretag, som kombinerar teknik, miljö och säkerhet.
Företaget har ca 1200 medarbetare på ﬂer än 20 orter i Sverige och Norge, och ingår i Saab-koncernen.
Inom informationssäkerhet har vi ﬂer än 100 konsulter, vilket gör oss störst i Norden.
På www.combitech.se får du veta mer.
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Vårcocktail
på samfundet

1. Försommarvärme när
det minglades på Advokat
samfundets gård.
2. Sara Mindus och Mikael
Klang från Stockholmsavdelningen presenterade
årets insamling. 3. Advokatbandet. 4. Caroline Elander
och Peder Lundgren. 5. Tor
Krantz och Magnus Åkerman.

Den 22 maj möttes omkring
170 advokater och biträdande
jurister i solen på Advokatsamfundets gård på Djurgården i
Stockholm för den årliga vårcocktailen. Gästerna bjöds på
vin och tilltugg och underhållning av Advokatbandet.
Vid cocktailen redovisade
Stockholmsavdelningens
klubbmästare, advokat Mikael
Klang, resultatet av Stockholmsavdelningens insamling.
Den 22 maj hade man samlat
in ungefär 30 000 kronor, som
ska gå till Barncancerfonden
via det nordiska välgörenhetsinitiativet Team Rynkeby.
Representanter för Barncancerfonden och Team Rynkeby
var på plats vid cocktailen.
Cocktailen arrangerades av
Advokatsamfundet, Advokat i
framtiden och Stockholmsavdelningen.

Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 31 augusti 2012.
Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse.
Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 9 mars 2012.
Styrelsen
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Chefer

Beslutsfattare

Nya klienter

Specialister

Hitta den du söker
För att rekrytera rätt kandidater och hitta nya klienter behöver du
kommunicera med rätt personer. Med Svenska Dagbladet når du chefer,
beslutsfattare och specialister och nu har Advokatsamfundet skrivit ett
avtal med Svenska Dagbladet med syftet att hjälpa dig att effektivisera i
rekryteringsprocessen.
Läs allt om avtalet och hur du hittar den du söker på:
http://advokatsamfundet.se/ och som inloggad på RAMavtal.
Eller kontakta SvD:s kundansvariga: Jim Berg 070-595 27 87 (B2B)
eller Emil Lindkvist 076-772 65 60 (Plats)
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Aktuellt
De svenska lagens insamlade pengar går till att delfinansiera ett nytt Ronald McDonald-hus vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Alla barn som ska
strålbehandlas kommer i framtiden att
erbjudas behandling med en ny, skonsammare teknik vid kliniken i Uppsala.
Hur långt cyklar ni?
– Vi startar i Lund den 14 juli och går i
mål i Paris den 20 juli. Rutten kommer
att bli 120–130 mil och vi cyklar 15–25 mil
per dag.

Månadens advokat Per-Owe Dorfh

Kämpar för ”livet” – cyklar
130 mil på 7 dagar i sommar
Advokat Per-Owe Dorfh på
Roschier cyklar från Lund till Paris
för att samla in pengar till Barncan
cerfonden.
Vad är Team Rynkeby?
– Det är ett välgörenhetsinitiativ som
började på en julfest i Danmark. Några
personer bestämde sig för att cykla till
Paris och se målgången på Tour de France. De hittade sponsorer och framme vid
målet fanns 38 000 danska kronor kvar
i reskassan. I stället för en brakfest
skänkte de pengarna till danska Barncancerfonden. Utvecklingen har varit
dramatisk: Förra året skänkte Team
Rynkeby 9 miljoner danska kronor och
1,1 miljoner svenska kronor till respektive barncancerfond. Då deltog för första
gången två svenska lag.
Advokaten Nr 5 • 2012

I år startar tretton danska och fyra
svenska lag. Deltagarna ska tillsammans
samla in så mycket pengar som möjligt
till Barncancerfonden genom olika former av sponsring och events.
Varför ställer du upp?
– Jag fick nys om det genom en kusin
som cyklade förra året. Och det är en sak
som det är väldigt lätt att brinna för. Man
får höra många både lyckliga och sorgliga historier som ger energi och engagemang att kämpa hårdare.
Team Stockholm har målsättningen att samla in över en miljon kronor
till Barncancerfonden, som finansierar
större delen av barncancerforskningen
i Sverige. Alla cyklister betalar 15 000 kr
för att vara med. Då ingår cykelkläder,
cykel, och boende på resan ner.

”De flesta
undrar om
man är
riktigt frisk!”

Vad har du för cykelvana för att
klara av ett lopp som det här?
– Jag är ingen inbiten cyklist. Jag har
cyklat ett par Vätternrundor tidigare och
har gjort den svenska klassikern. Jag är
nog mer envis än elitidrottsman. Men jag
bor i Hässelby och cyklar en del till och
från jobbet i Stockholms city – det blir
knappt 4 mil om dagen – och försöker
cykla året runt.
Cykelvanan varierar i laget. Vissa är
erfarna cyklister, andra har aldrig suttit
på en racercykel tidigare, och åldersspannet i laget är stort. Det gör det tydligt
att det verkligen är en laginsats och att
alla kämpar tillsammans. Det går inte ut
på att komma först till Paris, utan att hela
laget cyklar upp för Champs-Élysées tillsammans.
Alla svenska och danska lag, med över
800 cyklister, möts utanför Paris sista
dagen och cyklar in till Triumfbågen
med poliseskort.
Vad är det för cykel ni använder?
– Det är en 20-växlad racercykel, särskilt framtagen för Team Rynkeby,
byggd av Bianchi. Ramen är densamma
som på Bianchi Via Nirone, i aluminium
med kolfiber i framgaffeln. Nu använder
jag bara den här cykeln för att vänja
kroppen vid den. I snitt blir det 25–30 mil
i veckan.
– Laget har tränat tillsammans under
vintern. Vi har kört spinningpass tillsammans, och sedan vi fick cyklarna i april
har det varit utomhuscykling, två gemensamma pass i veckan oavsett väder!
Vi kommer också att köra Vätternrundan tillsammans som uppladdning.
Vad har du fått för reaktioner?
– De flesta undrar om man är riktigt
frisk! Men det är lätt att tala med folk om
insamlingsarbetet. De som är cyklister
säger: ”Wow! Hur kommer jag med?”MA
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Aktuellt
Generalsekreterare Anne Ramberg,
Barcelonas samfunds president Pedro Yúfera och utlandsavdelningens
ordförande Karl Woschnagg.

Mellersta avdelningen
möttes i Arvika
Mellersta avdelningen förlade
sitt årsmöte till Arvika.
I samband med årsmötet ordnade avdelning utbildning med
stor spännvidd på innehållet.
Kanslichefen Ragnar Palmkvist
berättade om Domarnämnden
och hur den arbetar med att föreslå och rekrytera domare.
Palmkvist deltog även vid
Stockholms och Norra avdelningarnas möten. Justitierådet
Stefan Lindskog talade från
egen erfarenhet om att processa i HD och att vara advokat i
HD. Advokat Johan Eriksson
höll föredrag om rättsmedicin
och kriminalteknik, och Advokatsamfundets ordförande
Claes Zettermarck talade om
aktuella frågor i samfundet. MA

Snabbväxande Utlandsavdel
ningen höll årsmöte i Barce
lona.

Stefan Lindskog talade i Arvika.

Försommarväder mötte deltagarna på Utlandsavdelningens årsmöte i Barcelona den 17 mars, där
Advokatsamfundets minsta men
snabbast växande avdelning firade sitt 15-årsjubileum. Sedan
grundandet 1997 har avdelningens medlemstal ökat med över

Rundvandring på Barcelonas samfunds bibliotek.

Utlandsavdelningens årsmöte
600 procent. Den representerar
nu svenska advokater över hela
Europa, i USA, Asien och Australien.
Runt årsmötet anordnades för
70-talet deltagare de traditionella
Utlandsdagarna med utbildningsprogram inklusive ett besök i Barcelonas advokatsamfunds
(Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona) ärevördiga bibliotek,
som lär vara en av världens äldsta

juridiska litteratursamlingar med
manuskript ända från 1000-talet.
Talare var bland andra författaren och samhällsdebattören advokat Claes Borgström. Evenemanget avslutades med en
magnifik galamiddag i den katalanska huvudstadens hypermoderna och trendiga hamndistrikt.
Advokat Karl Woschnagg,
Utlandsavdelningens
ordförande

Stockholmsavdelningens årsmöte
Stockholmsavdelningen höll
sitt årsmöte på Operaterrassen i
Stockholm.
På Stockholmsavdelningens
välbesökta årsmöte informerade Anne Ramberg om aktuella frågor i samfundet. Hon tog
bland annat upp olika utmaningar som den svenska advokatkåren står inför.
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– Man kan konstatera att både
lagstiftningen och rättstillämpningen blir allt mer repressiv.
Lagstiftningen är väldigt händelsestyrd och det gäller inte
bara på det straffprocessuella
området, sa Ramberg och betonade att samfundet har en
väldigt viktig roll i detta sammanhang.
– Advokatsamfundet är en av

få aktörer som har en oberoende röst. Alla andra remissinstanser har ju ett egenintresse i
någon mån, sa Ramberg.
När det gäller utvecklingen i
Europa så har den dystra ekonomiska utvecklingen lett till att
många länder och lagstiftare på
nytt vill lägga sig i eller begränsa advokaternas oberoende
och självreglering. Sverige av-

viker från denna oroande utveckling.
– Vi har ett justitiedepartement som faktiskt värnar om
vårt oberoende och tycker att
det är bra att vi är en tydlig röst,
sa hon men varnade samtidigt
för att det kan förändra sig
snabbt.
Under middagen underhöll
komikern David Batra. 
TK
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Avdelningsstyrelser 2012
Vid årsmötena valdes följande
styrelser i Advokatsamfun
dets avdelningar:
Ställföreträdande chefsjurist Johan
Sangborn och nyvalda ordföranden
Catharina Ytterbom Schönfeldt.

Norra avdelningen fick
ny ordförande
Årets årsmöte på Hotell Knaust
i Sundsvall samlade många deltagare. Tillsammans valde de
en ny avdelningsordförande,
advokat Catharina Ytterbom
Schönfeldt från Sundsvall, som
tar över efter Jan Heilborn.
Vid mötet
rapporterade Advokatsamfundets
ställföreträdande
Advokat Arne
Kjellsson passade
chefsjurist
på att gratulera
Johan
hovrättspresidenSangborn
ten Sten Burman till
om det arden nya tjänsten.
bete som
bedrivs vid
Advokatsamfundets kansli i
Stockholm, och hovrättspresidenten Sten Burman berättade
om hur det varit att gå från advokatbyrå till en domstol.
Utbildningsdagens huvudattraktion var juristen och underhållaren Jonas Hallberg, som
gav en rad exempel på hur man
kan gestalta det man vill framföra, så att åhörarna ser det
framför sig. 
UB
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Norra avdelningen

Ordförande
Catharina Ytterbom Schönfeldt,
Sundsvall
Vice ordförande
Andreas Victor, Östersund
Ledamöter
Hans Andersson, Piteå
Petter Hetta, Umeå
Erik Boberg, Östersund
Gustaf Andersson, Gävle
Suppleanter
Magnus Müchler, Gällivare
Fredrik Burvall, Sundsvall
Ann Gerklev, Umeå
Mellersta avdelningen

Ordförande
Robert Wikström, Uppsala
Vice ordförande
Per Gisslén, Ludvika
Sekreterare
Johanna Näslund, Örebro
Ledamöter
Amanda Hikes, Västerås
Ralf Lyxell, Karlstad
Hilda Bokvist, Örebro
Suppleanter
Anders Wallin, Uppsala (för Robert Wikström)
Ulrika Åsåker, Falun (för Per Gisslén)
Lars Gombrii, Västerås (för
Amanda Hikes)
Stefan Liliebäck, Arvika (för Ralf
Lyxell)
Johanna Näslund, Örebro (för
Hilda Bokvist)
Stockholmsavdelningen

Ordförande
Sara Mindus

Vice ordförande
Christina Malm
Sekreterare
Emma Berglund
Klubbmästare
Mikael Klang
Ledamöter
Carl Svernlöv
Ulrika Forsberg
Kristoffer Ribbing
Johannes Lundblad
Pamela Lannerheim Angergård
Suppleanter
Mattias Göransson
Christel Rockström
Theddo Rother-Schirren
Östra avdelningen

Ordförande
Bo Nilsson, Katrineholm
Vice ordförande
Marie-Louise Landberg, Norrköping
Sekreterare
Henrik Snellman, Växjö
Ledamöter
Helena Karlsson, Kalmar
Hans Ahlstedt, Trosa
Marie Gerrevall, Växjö
Suppleanter
Carl Tauson, Älmhult
Anna von Knorring, Jönköping
Anders Kihlstedt, Linköping
Västra avdelningen

Ordförande
Fredrik Andersson, Göteborg
Vice ordförande
Catharina Wikloff
Sekreterare
Jörgen Larsson, Göteborg
Klubbmästare
Elisabeth Söderholm
Ledamöter
Lars Söderlund, Göteborg
Olof Jisland, Göteborg
Christoffer Gramming, Göteborg

Per Jadelind, Halmstad
Peter Ekelund, Strömstad
Åsa Erlandsson, Trollhättan
Suppleanter
Anna Heurlin, Varberg
Henrik Gallus, Lidköping
Niklas Odén, Borås
Södra avdelningen

Ordförande
Göran Hellberg, Lund
Vice ordförande
Magnus Lindsten, Karlskrona
Sekreterare
Jens Kinnander, Lund
Ledamöter
Pär Broomé, Helsingborg
Karin Amédro, Helsingborg
Kenneth Strömbeck, Kristianstad
Johan Granehult, Malmö
Ebba Walberg Snygg, Malmö
Suppleanter
Lars O. Modéer, Malmö
Eva Jensen, Malmö
Sofia Olsson, Malmö
Pär Andersson, Malmö
Alf Lindskog, Ystad
Utlandsavdelningen

Ordförande
Karl Woschnagg, Frankfurt am
Main Tyskland
Vice ordförande och kassör
Karolina Ullman, Tallinn Estland
Sekreterare
Christina Griebeler, Frankfurt am
Main Tyskland
Ledamöter
Pontus Lindfelt, Bryssel
Christina Griebeler, Frankfurt am
Main
Massimo Caiazza, Milano
Artur Swirtun, Warszawa
Fredrik Svensson, Moskva
Peter Dahlén, London
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EN MODERN LAGKOMMENTAR
TILL REGERINGSFORMEN
REGERINGSFORMEN ÄR FRÅN 1974 men har genom ändringar
som trädde i kraft den 1 januari 2011 reformerats i grunden.
Reformen, som i allt väsentligt bygger på förslag som togs
fram av Grundlagsutredningen, innebär att nästan alla
paragrafer har skrivits om och moderniserats. Många
har också omnumrerats. Två nya kapitel har tillkommit
– bl.a. ett nytt kapitel om kommunerna – och ett antal
sakliga ändringar har införts, bl.a. beträffande fri- och
rättighetsregleringen.

NYHET!

REGERINGSFORMEN – MED KOMMENTARER
Häftad, cirka 700 sidor
ISBN: 978-91-7610-405-7

895 kr

Läs mer och beställ genom att läsa av
QR-koden med din SmartPhone.

Boken är framtagen av experter som alla deltog i arbetet med den senaste grundlagsreformen:

ANDERS EKA

JOHAN HIRSCHFELDT

HENRIK JERMSTEN

KRISTINA SVAHN STARRSJÖ

Lagman vid Stockholms tingsrätt och huvudsekreterare i
Grundlagsutredningen.

F.d. hovrättspresident och ledamot av Grundlagsutredningen.

Justitieråd och sakkunnig i
Grundlagsutredningen.

Departementsråd och sakkunnig i Grundlagsutredningen.

Läs mer och beställ på karnovgroup.se/bokshopen
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Aktuellt Juridiska biblioteket
fungera som lärobok men även som handbok för dem som arbetar inom området.

LÄSTIPS
Titel: Europarättens genomslag
Författare: Ulf Bernitz
Förlag: Norstedts juridik
Hur djupgående är europeiseringen av den svenska
rättsordningen drygt femton
år efter Sveriges inträde i EU? Boken
behandlar europarättens genomslag och
tillämpning i svensk rätt. 17 olika artiklar
belyser detta tema, både mer övergripande och också med inriktning på mer
specifika områden. Bernitz tar bl.a. upp
frågan om effektivitetsprincipens genomslag i svensk domstolspraxis, förhandsavgöranden av EU-domstolen, genomslaget
inom bl.a. central civilrätt, hyresrätt och
konkurrensrätt.
Titel: Narkotikabrotten : en
kommentar till de centrala
bestämmelserna om narkotikabrott
Författare: Malou Andersson
m.fl.
Förlag: Iustus
Ny bok om narkotikastrafflagen – ett område det
inte finns så mycket litteratur kring. Den
behandlar bl.a. narkotikabrottet och andra
brott enligt narkotikastrafflagen, kravet
på uppsåt och aktsamhet, reglerna om de
osjälvständiga brottsformerna och konkurrensfrågor. Slutligen berörs även påföljdsbestämning och några domar från Högsta
domstolen rörande straffvärdebedömning
vid narkotikabrott. Boken, som är skriven
av åtta akademiker och praktiker knutna
till Stockholms universitet, är tänkt att

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2012 om inte annat
anges.
Andersson, Mari: Inkomstskattelagen : en kommentar. D. 1–2, 1–28 kap. / Mari
Andersson, Anita Saldén
Enérus, Ulf Tivéus (12. uppl.
Norstedts juridik. 1879 s.
Norstedts gula bibliotek)
Andersson, Sten: Aktiebolagslagen : en kommentar. D.
1–3, kap. 1–32, med supplement 7, februari 2012 / Sten
Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog (Norstedts
juridik. 3 vol. Norstedts gula
bibliotek).
Bergsaker, Olav: Kommentar
till NL 09 / Olav Bergsaker,
Mats Bergström (Stockholm
: Teknikföretagen. 165 s.)
Borgeke, Martin: Att bestämma påföljd för brott (2. uppl.
Norstedts juridik. 541 s.)
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AKTUELLA AVHANDLINGAR
Evidence in international criminal procedure : confronting legal gaps and the
reconstruction of disputed events av Mark
Klamberg, Stockholms universitet
Mark Klamberg, forskare och lärare i
folkrätt vid Stockholms universitet, har
disputerat på sin avhandling om bevisfrågor i internationell straffprocessrätt.
Med hjälp av olika teoretiska perspektiv
analyserar han fem internationella processystem: tribunalerna i Nürnberg och Tokyo,
FN:s krigsförbrytartribunaler för det forna
Jugoslavien och Rwanda samt den permanenta Internationella brottmålsdomstolen,
ICC.
Försäkringsfusk : tillvägagångssätt,
straffansvar och försäkringsutredning av
Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Santérus, 2011
Avhandlingen består av tre delar som belyser olika aspekter på försäkringbedrägeri
och bidragsbrott. Första delen beskriver
tillvägagångssättet vid bidragsfusk illustrerade av ett antal exempelfall. Andra delen
undersöker hur den straffrättsliga regleringen ser ut både i teorin och praktiskt i
förhållande till exempelfallen. Del tre fokuserar på försäkringsbolagens utredningsverksamhet när det föreligger misstanke
om försäkringsbedrägeri.
Methods for elimination of double
taxation under double tax treaties : with
particular reference to the application of
double tax treaties in Sweden av David
Kleist, Iustus
Advokat David Kleist, verksam vid Vinges

Ersättning vid personskada /
Madeleine Randquist, red. ;
Magnus Granlund et al.
(18. uppl. Studentlitteratur.
805 s.)
Hellblom Sjögren, Lena: Barnets rätt till familjeliv : 25
svenska fallstudier av föräldraalienation (Studentlitteratur. 535 s.)
Hellspong, Lennart: Konsten
att tala : handbok i praktisk
retorik (3. uppl. Studentlitteratur, 2011. 355 s.)
Holke, Dan: Medbestämmandelagen : med kommentar
/ Dan Holke och Erland
Olauson (5. uppl. Norstedt.
447 s.)
Lindgreen, Nicolai: Patentloven : med kommentarer
/ Nicolai Lindgreen, Jens
Schovsbo og Jesper Thorsen (København : Jurist-og
Økonomforbundet. 645 s.)
Maritime and port security

Göteborgskontor, har disputerat på
Handelshögskolan i Göteborg med sin
avhandling som analyserar olika metoder
och tillämpningsfrågor i avtal som förhindrar dubbelbeskattning vid internationella
transaktioner.
Offentlig upphandling : primärrättens
reglering av offentliga kontrakt av Andrea
Sundstrand, Jure
Advokat Andrea Sundstrand har disputerat
vid Stockholms universitet med Sveriges
första juridiska avhandling om offentlig
upphandling. I avhandlingen utreds vilket
regelverk som gäller för upphandlingar
som vanligtvis inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv men som kan omfattas
om de har ett bestämt gränsöverskridande
intresse. Andrea Sundstrand har tidigare
publicerat flera böcker om offentlig upphandling.

SWEDISH ARBITRATION PORTAL
Ny webbportal
Skiljedomsinstitutet har lanserat en ny
webbportal som ger fri tillgång till engelska
översättningar av svenska domar som rör
skiljeförfarande. Portalen omfattar principiellt viktiga domstolsavgöranden från 30 år
tillbaka fram till i år. Den kommer att fyllas
på vartefter med domar från alla instanser
relaterade till svenska och internationella
skiljeförfaranden.
Man når portalen via Skiljedomsinstitutets hemsida: www.sccinstitute.se
Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

legislation : Swedish statutes
in English translation / edited by Hugo Tiberg & Mattias Widlund (Jure. 146 s.)
Melin, Stefan: Våra domstolar
: organisation och verksamhet m.m.(Norstedts juridik.
230 s.)
Nilsson, Peter: Bokföringslagen : en kommentar / Peter
Nilsson och Eva Törning
(Norstedts juridik. 278 s.)
Nilsson, Royne: Förhörsgrammatik : samtalsteknik för
att söka sanningen / Royne
Nilsson och Gillis Herlitz (2.
uppl. Liber. 144 s.)
Ohlson, Göran: Vikten av
vinst : en studie om syftets
betydelse i bolagsstyrning
(Iustus. 311 s. Diss. Lund :
Lunds universitet, 2012)
Restorative justice and criminal justice : exploring the relationship / edited by Linda
Gröning and Jørn Jacobsen

(Stockholm : Santérus Academic Press. 179 s.)
Rydin, Urban: Beskattning av
ägare till fåmansföretag /
Urban Rydin, Bertil Båvall
(3. uppl. Norstedts juridik.
475 s.)
Smiciklas, Martin: Associations
rättens grunder : bolag,
föreningar och stiftelser (4.
uppl. Studentlitteratur. 184 s.)
Terra, Ben J. M.: European
tax law / Ben J. M. Terra,
Peter J. Wattel (6., abridged
student ed. Alphen aan den
Rijn : Kluwer Law International. 634 s.)
Warnling-Nerep, Wiweka: Vad
är rätt? (Norstedts juridik.
112 s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Byråjäv. Uppdraget borde ha frånträtts. Erinran

Bakgrund

Advokat A vid advokatfirman AA,
i Stad I, företräder X i tvist mot Y.
Y har företrätts av advokaten B,
då verksam vid advokatfirman BB
i Stad II.
I oktober 2010 övergick verksamheten vid BB i Stad II till AA i
Stad III, och B frånträdde därför
den 11 oktober 2010 sitt uppdrag
som ombud för Y.
Y företräds numera av advokaterna C och D vid advokatfirman
CC i Stad IV.
Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 18 maj 2011,
avser att A gör sig skyldig till jäv
genom att kvarstå som ombud
trots att motpartens tidigare advokat i den aktuella tvisten numera är anställd vid samma advokatfirma.
Anmälaren har anfört bl.a. följande. I maj 2005 gav Y in ansökan om stämning mot X. Tvisten
rörde inledningsvis fordran i anledning av obetalda fakturor men
har under den tid som gått kommit att omfatta allt fler frågor. Målet pågår fortfarande vid tingsrätten i Stad II.
Y företräddes av B vid dåvarande advokatfirman BB i Stad II. X
företräddes av A vid advokatfirman AA i Stad I. I oktober 2010
övergick BB i Stad II till AA. Om
båda ombuden hade fortsatt sina
uppdrag hade med andra ord
båda bolagen kommit att företrädas av advokatfirman AA. B ansåg
att det var en självklar jävssituation och att inget av ombuden
kunde fortsätta företräda sina klienter i tvisten. B frånträdde därför den 11 oktober 2010 uppdraget som ombud för Y. En tid
därefter stod det dock klart att A
tänkte fortsätta som ombud för
X.
Y:s nya ombud, advokaterna C
46

och D vid advokatfirman CC i
Stad IV skrev till A den 14 december 2010 och påtalade jävsförhållandet och uppmanade honom
att frånträda. A meddelade dock
att han inte såg någon anledning
att frånträda. Den 17 december
2010 svarade D och uppmanade
återigen A att frånträda. På det
mailet har ännu inte A svarat. A
är fortfarande ombud för X.
Enligt Y:s uppfattning måste A
frånträda uppdraget. Det föreligger en uppenbar jävssituation
och A:s agerande är ett brott mot
advokatsamfundets etiska regler.
Advokatens yttrande

A har i yttrande den 22 juni 2011
anfört bl.a. följande. Det är korrekt att Y i det pågående målet
genom stämning i maj 2005 framställt anspråk på ersättning för
”obetalda” fakturor, närmare bestämt uppgående till ett belopp
om 286 500 kr. X har bestritt bifall under åberopande av kvittningsinvändning samt eventuellt
genstämning. I syfte att få underlag för sin talan mot Y och kunna
precisera sitt anspråk/kvittningsyrkande hemställde X den 15 juni
2006 om edition genom att få del
av bl.a. bokföringshandlingar. Y
har systematiskt överklagat editionsbesluten. Y har efter beslut i
maj 2011 vid hovrätten slutligen
ingivit de handlingar som X identifierade i sitt yrkande redan i juni
2006. Utan dessa uppgifter har X
inte kunnat precisera sin talan.
Y har företrätts av B, då advokatfirman BB i Stad II. Verksamheten vid byråns kontor i Stad II
övergick till advokatfirman AA i
Stad III.
Verksamheten i Stad III drivs
genom advokatfirman AA Stad III
som i sin tur är bolagsman i advokatfirman AA Stad II/III, vilket
bolag i sin tur är bolagsman i advokatfirman AA Sverige.

I samband med att det fördes
diskussion om övergång kontaktade A B som förklarade att han
skulle avträda uppdraget för Y. B
och A utgick därvid från att A
skulle fortsätta uppdraget för X.
De har därefter inte haft någon
kontakt med varandra.
I samband med att B med kollegor hos BB i Stad II inträdde i den
verksamhet som AA i Stad III driver avträdde advokat B sitt uppdrag för Y. Därmed neutraliserades den potentiella
intressekonflikten i förhållande
till A:s uppdrag för X som han
haft sedan början av 2000-talet.
Genom att B avträtt uppdraget
har denne såvitt känt inte fört in
någon skriftlig eller digital information om uppdraget med Y till
den nya verksamheten i AA Stad
II/III. Beträffande sådan information som B fått del av under uppdragets utförande har han tystnadsplikt. Y:s uppgift om att B
ansåg att de båda skulle avträda
ifrågasätts.
Byrågemenskapen under näringskännetecknet AA är sådan
att de verksamhetsdrivande kontorsbolagen, bl.a. AA i Stad I där
A är verksam och AA Stad II/III
där B är verksam, är bolagsmän i
det övergripande bolaget AA Sverige HB. Inom ramen för detta
Sverige-bolag sker ett organiserat
samarbete mellan de verksamhetsdrivande bolagen. Någon
transparens mellan kontorsbolagen föreligger emellertid inte. På
grund härav kan han inte göra sig
underrättad om B:s uppdrag såvida inte han tar initiativ eller
medger sådan insyn. Han har således inte någon tillgång till information i de ärenden och uppdrag
som B eller någon annan handlägger vid kontoret i stad II, vilket
kan jämföras med verksamheten
inom AA i Stad I där han är delägare och får information om den
verksamhet som drivs inom ramen för detta bolag genom där
anställda jurister.
Det finns inte någon som helst
risk för att B skulle röja sin tystnadsplikt eller att han på annat
sätt genom ”byrågemenskapen”
skulle få del av sådan information

på grund av att B numera driver
sin verksamhet inom AA Stad II/
III, i vart fall inte avseende sådana
uppdrag som han avträtt före inträdet. Under sådana omständigheter har A således valt att fullfölja uppdraget för X.
I det här fallet måste risken av
intressekonflikt vägas mot lojalitetsplikten att fullfölja uppdraget
samt den skada och kostnader
det skulle medföra för X att byta
ombud. A har biträtt X i ett vidare
perspektiv och där den aktuella
tvisten ingår som en del. Hans
”inläsning” och arbetsinsats
sträcker sig till början av 2000-talet. Avvägningen mellan dessa
intressen måste utgå från det enskilda fallet.
För de första kan konstateras
att konfliktrisken är synnerligen
låg då det egentligen inte föreligger något motstående intresse
och inte heller finns någon anledning tro att advokat B skulle röja
sin tystnadsplikt. Mot detta ska
vägas intresset av lojalitetsplikten
och att X inte ska drabbas av
oåterkalleliga kostnader genom
att behöva byta ombud. X är ett
litet bolag med begränsade resurser, varför det måste ifrågasättas
om bolaget skulle klara av en sådan omställning. Till detta ska
läggas det synnerligen känsliga
skedet i processen genom att frågan om genstämning nu ställs på
sin spets sedan Y efter fem år ingivit dokumentation enligt editionsföreläggande. Att i en sådan
situation avträda är oproportionerligt i förhållande till konsekvenserna. Analogt kan hänvisas
till den inom EU rådande proportionalitetsprincipen.
Enligt A:s uppfattning överväger det advokatetiska intresset att
fullfölja uppdraget för X.
Ytterligare skriftväxling

Anmälaren har i genmäle som
kom in till Advokatsamfundet
den 5 juli 2011 anfört i huvudsak
följande.
A har enbart sin egen klients
intressen för ögonen. Normalt
sett har kanske inte en advokat en
lojalitetsplikt mot sin motpart
men situationen blir annorlunda
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när det är fråga om att båda ombuden efter en fusion eller liknande kommer att tillhöra samma advokatbyrå eller
byråorganisation. Utgångspunkten är att en advokat aldrig kan
åta sig ett uppdrag mot en befintlig eller tidigare klient. Detta gäller även övriga jurister som arbetar på samma advokatbyrå som
den advokat som har varit ansvarig för ärendet. Det jäv som en
advokat drabbas av smittar med
andra ord övriga jurister på advokatbyrån. Byråjäven smittar dessutom övriga kontor i samma byråorganisation, inte bara i Sverige
utan även övriga världen. När nu
Y:s tidigare advokatbyrå, BB i
Stad II, gick in i byråorganisationen AA tog de enkelt uttryckt
med sig sitt jäv och sina intressekonflikter till den nya organisationen och därmed blev även A
smittad.
Det är mycket förvånande att A
anser att det helt saknas intressekonflikt efter att B hade frånträtt
som ombud. Med A:s synsätt
drabbas med andra ord bara det
ena ombudet då två byråer blir
en. A har vid flera tillfällen uppmanats att frånträda av Y:s nya
ombud men har trots detta fortsatt som ombud vilket har gjort
det nödvändigt att anmäla honom till Advokatsamfundet. Detta har inneburit ytterligare helt
onödiga kostnader för Y. Detta
bör vägas in som försvårande omständigheter vid disciplinnämndens bedömning.

A har i yttrande den
16 augusti 2011 anfört
bl.a. följande

Det är angeläget att frågan om jäv
bedöms i sitt sammanhang då olika intressen gör sig gällande. Dels
måste den påstådda intressekonflikten och skaderisken bedömas
med utgångspunkt i det enskilda
fallets omständigheter, dels måste avträdande från pågående
uppdrag relateras till kommersiella och andra praktiska konsekvenser. Ytterligare en utgångspunkt i sammanhanget är
branschens utveckling. Det är
inte endast så att enskilda biträdande jurister frekvent byter advokatbyrå; detta gäller också större enheter/grupper, som i det här
fallet ett helt kontor. Sådana förändringar måste vara möjliga att
genomföra utan att det skapar
formell jävssmitta, naturligtvis

under förutsättning att information inte obehörigen sprids.
B har före övergången till AA
Stad III avträtt sitt uppdrag för Y.
Det finns inte någon anledning att
betvivla att det skett på sådant
sätt att information om Y inte är
tillgänglig vid inträde hos AA Stad
III. Inte heller finns det anledning
tro att B, genom att bryta sin tystnadsplikt obehörigen skulle sprida sådan information. För övrigt
föreligger inte något tillträde till
aktinformation mellan kontoren.
I det här fallet har den verkliga
intressekonflikten lösts genom att
B frånträdde sitt uppdrag.
Sammanfattningsvis föreligger
inte längre någon intressekonflikt; Förtrolig information kan
inte delges honom och frånträdande av uppdrag skulle orsaka
skada och kostnad för X men också för tvistelösningen i dess hel-

het som inte är rimlig i förhållande till risken att information
sprids obehörigen genom den
påstådda intressekonflikten.
Nämndens bedömning
och beslut

Av utredningen i ärendet framgår
att A företräder X i en pågående
tvist mot Y trots att annan del
ägare i advokatfirman AA tidigare
företrätt Y i den aktuella tvisten.
A borde – oavsett om den andre
delägaren arbetade hos advokatfirman AA eller på annan byrå
när denne biträdde motparten i
tvisten – inte ha fortsatt som ombud för X.
Genom att inte frånträda uppdraget har A åsidosatt god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n

Lagerbolagsjour

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

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

Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar
Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Även telefontolkning utan tidsbokning
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk

010-550 97 10

Alltid personlig service

info@adman.se
www.adman.se
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Juridik kräver exacta
översättningar

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

Allt som
rör Volvo.
Och lite till.

2

 äv. Ombud i vårdnadstvist och uppdrag som särskild föJ
reträdare för barnet. Erinran.

Bakgrund

A förordnades som särskild företrädare för X:s barn efter att misstankar riktats mot X angående
våldtäkt. A var samtidigt ombud
för barnets mor Y i vårdnadstvist
med X.
Anmälan

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

Ingela
Strand

Mattias
Berglund

Pernilla
Block

Daniel
Murath

Henrik
Johnsson

031-89 61 47
Göteborg

08-734 71 38
Stockholm

021-17 88 42
Västerås

0500-47 34 11
Skövde

040-31 14 09
Malmö

bilia.se
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I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 22 augusti
2011, riktar X följande anmärkningar mot A. A försatte sig i en
jävssituation genom att både företräda barnet och Y. Anklagelsen
mot honom lades ner, men Y
överklagade beslutet om nedläggning. Samtidigt begärde A såsom
ombud för Y att få en ny muntlig
förberedelse inför ett interimistiskt beslut om vårdnad med
mera. Han förstår inte hur A kunde företräda barnet samtidigt. Y
använde sig av pedofilianklagelser som ett vapen i vårdnadstvisten.
Advokatens yttrande

A har i sitt yttrande, daterat den
30 augusti 2011, tillbakavisat
samtliga anmärkningar och anfört i huvudsak följande. Efter att
polisen genomfört förhör i målet

om våldtäkt lades förundersökningen ned. Överprövning av
nedläggningsbeslutet begärdes
då. Y var övertygad om att något
inträffat barnet och enligt Y var
det X som utsatt barnet för något.
Hans uppfattning är att uppdragen inte var oförenliga med varandra. Utgångspunkten var barnet och dess skydd och han
menar att hans uppdrag innebar i
båda fallen att barnets situation
sattes i centrum. Barnet bodde
hos Y och Y hade inga synpunkter på hans uppdrag. Att X anmälde honom till samfundet uppfattade han som att X på alla sätt och
vis ville få bort honom från uppdraget för att därigenom försvåra
utredningen om vad som egentligen inträffade barnet.
Nämndens bedömning
och beslut

Genom att samtidigt inneha uppdrag som särskild företrädare för
barnet och företräda barnets mor
i vårdnadstvisten har A handlat i
strid med god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n
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Förmånlig företagsförsäkring
för advokatbyråer.

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

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

Samfundet
Ulf Lundqvist

Rättegången vid
internationella
brottsmålsdomstolar.

sdomstolar
Internationella brottmål

Ulf Lundqvist

Rättegången vid
internationella
brottmålsdomstolar

Bokbyrån HB

300 sidor,
ISBN 978-91-980392-0-7
369 kr inkl. moms.
Frakt tillkommer.
Boken handlar om straff- och
processrättsliga frågor i rättegången vid de internationella
brottmålsdomstolarna, t.ex.
individuellt straffansvar, plea
agreements, bevisvärdering och
påföljd. Vidare berörs kommersiell verksamhet i konfliktområden och olaga rättegång som
brott mot internationell rätt.

Ulf Lundqvist är docent i processrätt och har tidigare
varit verksam som rådgivare i Kosovo och vid
Jugoslavientribunalen i Haag.

Boken kan beställas hos www.bokbyrån.se
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Charlotte Frisack Brodin,
Barnjuristen Sverige, Sollentuna
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Maria Flemme, NBW Nyström
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AB, Falun
Mats E. Jonsson, Advokatfirman Nils Nyberg AB, Tyresö
Jonas Larson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Göteborg
Lovisa Larsson, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Åsa Lidefelt, Frank Advokatbyrå AB, Stockholm
Hans Peter Lindström, Jurist
HP Lindström AB, Arvika
Emil Löfström, Advokatfirman
Svedberg Aronsson Stenbäcken KB, Borås
Elisabeth Gustafsson Lövgren, Lövgrens Advokatbyrå
AB, Täby
Cecilia Malmberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
Maria Moberg, Moll Wendén
Advokatbyrå AB, Malmö
Maria Nilsson, Advokatfirman
Chorell AB, Eskilstuna
Tobias Nilsson, Baker &

Bli skickligare
än du redan är!
Nytt kursprogram för hösten 2012 finns ute nu.
Läs mer och anmäl dig på www.advokatsamfundet.se.
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
En advokat ska fortbilda sig minst 18 timmar per år. Samtliga våra kurser får räknas in
i fortbildningskravet.

Se bilaga med kursprogram i denna tidning.
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Samfundet
McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Anna Lena Nordin, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Hans Nordström, Gärde
Wesslau Advokatbyrå AB,
Göteborg
Karin Persson, Advokatfirman
Lindahl KB, Uppsala
Anna-Sofia Nilsson Prevell,
Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Carolina Sandekjer, Amber
Advokater Karlskrona HB,
Karlskrona
Ragnhild Sandberg Sjörén,
Advokatfirman Axelsson &
Karlsson AB, Stockholm
Johan Skog, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
David Sommestad, Advokat
Hans Sundberg AB, Nyköping
Fredrik Sund, Advokat Jan
Pyrell AB, Växjö
Louise Thorén, Advokatfirman
Nordia KB, Stockholm
Helena Trældal, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund
HB, Luleå

Lisa von Trier, Witt-Strömer
Advokatbyrå AB, Stockholm
Baharak Vaziri, Vaziri Juristbyrå, Solna
Niklas Österberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm

Utträdda ledamöter
Lena Almefelt, Stockholm, 16
april 2012
Christina Brink, Malmö, 31
mars 2012
Emil Dicksved, Stockholm, 1
april 2012
Anna Engeström, Göteborg, 1
maj 2012
Thomas Evers, Stockholm, 1
maj 2012
Viktoria Van Gerpen, Stockholm, 2 maj 2012
Krister Hansen, Stockholm, 30
april 2012
Caroline Heimdahl, Göteborg,
13 januari 2012
Lars Håbäck, Bromma, 29
mars 2012
Therese Johannisson, Stockholm, 27 april 2012
Jeanette Karlsson, Stockholm, 18 april 2012

Jenny Keisu, Stockholm, 31
mars 2012
Ann Lind Kristensson, Göteborg, 15 april 2012
Alexander Kuzmicki, Stockholm, 1 april 2012
Hillevi Torngren Myhre, Oslo,
25 mars 2012
Erik Nordin, Stockholm, 2
april 2012
Tobias Ridderstråle, Flen, 19
april 2012
Martin Sundblad, Göteborg, 1
maj 2012
Robert Teklic, Malmö, 30
mars 2012
Thomas Eriksson Åsberg,
Stockholm, 30 april 2012

Avlidna ledamöter

Fridskränkningsbrotten och
egenmäktighet med barn
(SOU 2011:85)
R-2012/0265 Promemorian
Revision i finansiella företag
(Ds 2012:4)
R-2012/0268 Betänkandet
Bättre miljö – minskade
utsläpp (SOU 2011:86)
R-2012/0281 Rapporten
Upphävande av obehövlig
ledningsrätt (LM-rapport
2011:4)
R-2012/0506 Promemorian
Effektivare ränteavdragsbegränsningar
R-2012/0529 Promemorian
Blankning (Ds 2012:10)
R-2012/0531 Promemorian
Beskattning av vissa del
ägare i riskkapitalfonder

Louise Bjurwill, Stockholm, 5
april 2012
Sven-Olof Skoglund, Örebro,
4 mars 2012

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2012/0158 Betänkandet

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

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.pnplaw.pl

www.hogia.se/advokat
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Kleos

Alla som blev
jurist för
tidredovisningens
skull räcker upp
en hand.
Visste du att bara fyra advokater i Sverige har hästoch husdjursjuridik som specialitet? Kleos ger dig mer
tid att vara advokat, oavsett din inriktning.

Som jurist har du säkert din egen inriktning och väg till framgång. Men en sak har
du garanterat gemensamt med dina kollegor: behovet av arbetsro och möjlighet att
fokusera på det som är viktigt. Nämligen juridiken. Och det är där Kleos kommer in.
Kleos är det nya eleganta advokatsystemet för ärendehantering och administration.
Klienter, kontakter, nedlagd tid, fakturering, uppgifter, dokument, korrespondens
– allt hittar du i Kleos.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Läs mer om Kleos på nj.se

