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

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

www.jpinfonet.se

Vill du veta mer om  
JP Rättsfallsnet?

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

www.jprattsfallsnet.se

Även med tingsrätterna!

JP Rättsfallsnet
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Ledare Generalsekreteraren

Advokater, mångfalden 
och samhällsbyggandet

sveriges advokater har stark FraMtidstro och är po-
sitiva till sin organisation. Det visar den Novus-undersökning 
som gjordes under våren och som presenteras närmare i 
denna tidning. Sju av tio advokater och biträdande jurister är 
positiva till advokatyrkets framtid. Majoriteten tycker att det 
går bra att förena yrkesliv med att vara förälder. Två av tio 
anser dock att de missgynnats till följd av barnledighet när 
det gäller lön och inflytande. För kvinnor är siffran tre av tio. 
Särskilt glädjande är att sex av tio är klart nöjda med Advokat-
samfundet. Detta är en tydlig förbättring i förhållande till 
2006 års undersökning. En av tio är dock alltjämt missnöjd.

det hävdas ibLand FrÅn de Missnöjdas grupp att sam-
fundet är odemokratiskt och konservativt, att det är svårt för 
kvinnor att ta sig fram, att samfundet är elitistiskt och att det 
saknar representanter från andra kulturer. Det är en missvis-
ande beskrivning, vilket tydligt framgår av Novus-undersök-
ningen. Tvärtom är utvecklingen inom Advokatsamfundet 
präglad av mångfald vad gäller viktiga hänseenden såsom 
kön, ålder och utländsk härkomst. Förvisso innebär inte det-
ta att det saknas förbättringspotential på vissa områden. Det 
finns det alltid.

Av de biträdande juristerna är 8 procent födda utomlands, 
och 18 procent har föräldrar som är födda utomlands. Det 
motsvarar i huvudsak hur det ser ut i samhället i övrigt. Siff-
rorna för advokaterna är av naturliga skäl lägre, 4 respektive 
13 procent. Vi har på senare tid kunnat konstatera att en stor 
och ökande andel av dem som söker inträde har namn som 
antyder en utländsk bakgrund. Detta är mycket  positivt.

Det torde vara en självklarhet att advokatyrket främjas av 
att personer med olika bakgrund och erfarenhet vill verka 
som advokater. Advokatbyråerna har, föga förvånande, ock-
så varit angelägna om att anställa personer med utländsk 
bakgrund. Det är naturligt då många av dem är utomordent-
ligt ambitiösa och ofta ligger i topp när det gäller betyg. Det 
handlar om att i en alltmer internationaliserad och av kon-
kurrens präglad värld ta tillvara värdefull kunskap. Inom så-

väl affärsjuridiken som humanjuridiken är detta en nödvän-
dighet. Men, det handlar också om att kåren skall kunna 
erbjuda den stora andel av vår befolkning som i dag har 
rötter i andra länder att kunna få biträde av någon som själv 
har annan bakgrund än den svenska.

MÅngFaLd rÅder när en organisation eller ett samhälle 
inom sig uppvisar variation på olika centrala områden. Detta 
motverkar fördomar och diskriminering samt främjar demo-
krati och jämlikhet. Sverige är i dag ett mångkulturellt sam-
hälle där en växande andel av befolkningen kommer, inte 
bara från de nordiska grannländerna och EU, utan också 
från länder utanför det utvidgade Europa. Det innebär mö-
ten mellan människor från olika kulturer och med vitt skilda 
erfarenheter. Många kommer med upplevelser av krig och 
tortyr. Ensamkommande barn utan anhöriga och föräldrar 
som av olika skäl tvingats lämna sina familjer ska integreras i 
välfärdsstaten Sverige, förskonad från krig i modern tid. Kul-
turmöten av sådant slag ställer stora krav på samhället och 
dess institutioner.

Etniska och sociala skillnader främjar ofta kreativitet, ut-
veckling och framgång. Invandringen till Sverige skapar goda 
och för oss nödvändiga förutsättningar för tillväxt. På många 
viktiga samhällsområden är invandrare redan helt domine-
rande som arbetskraft.

Men olikheter kan även medföra motsättningar, särskilt i 
tider av ekonomisk oro. När ekonomin skakar går detta lätt ut 
över de svagaste grupperna, däribland invandrarna. Om man 
betänker att en asylsökande tvåbarnsfamilj med barn 1 och 8 
år gamla lär erhålla 6 006 kr att leva på i månaden framstår 
förutsättningarna att på rimliga villkor integreras i samhället 
som ytterst begränsade. Stödet motsvarar inte riktigt hälften 
av riksnormen för försörjningsstöd och torde bidra till en de-
struktiv segregation. Det har inte ändrats på arton år.

i Ljuset av de nyLigen avkunnade doMarna i Södertälje 
där 18 av 20 män med syriansk bakgrund dömdes till mycket 

ANNE
RAMBERG
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Advokater, mångfalden 
och samhällsbyggandet

långa fängelsestraff aktualiseras frågan hur integrationen i 
Södertälje fungerat. Vad är orsaken till att Södertälje liksom 
Eskilstuna och Malmö tillåtits att bli spelplaner för grovt kri-
minella? Och oberoende av orsak: är det verkligen så enkelt 
som vissa kriminologiprofessorer och ledarskribenter anty-
der när de jublar över livstidsdomen och de andra mycket 
långa fängelsestraffen: en seger för rättssamhället?

Kanske är de fällande domarna i någon mening en seger. 
Om åtalen skulle ha ogillats efter det gigantiska förundersök-
ningsarbete som nedlagts från polis och åklagare vore det 
måhända ett nederlag för samhället. Och självklart innebär 
en växande kriminalitet ett allvarligt samhällsproblem. Men 
en viktig förklaring till den lagförda kriminaliteten i Söder-
tälje torde vara att integrationen av invandrare ofta misslyck-
as. Lagföring av kriminalitet är givetvis nödvändig. Men, att 
överlåta en stor del av samhällsansvaret för en misslyckad 
integration och social anpassning på rättsväsendet är ingen 
lycklig lösning. Hur ska polis och rättssamhället i övrigt kun-
na lösa alla de samhällsproblem som familj och skola miss-
lyckats att komma tillrätta med? Dessvärre synes den reflex-
mässiga reaktionen hos såväl allmänhet som politiker vara 
att i första hand finna repressiva lösningar inom ramen för 
den straffrättsliga lagstiftningen och kriminalvården.

Tänk om bara hälften av de resurser som polis och krimi-
nalvård tilldelas årligen i stället kunde allokeras till proaktiva 
åtgärder i syfte att redan i förskolan satsa på barn som är i 
riskzonen för att hamna snett. Det skulle kunna innefatta att 
seriöst stödja en asylsökande eller invandrad tvåbarnsfamilj 
i Södertälje, Eskilstuna eller Malmö. Jag är medveten om att 
regeringen tagit vällovliga initiativ härvidlag. Låt oss hoppas 
att dessa leder till framgång. Men det räcker tydligtvis inte.

För en tid sedan var jag på studiebesök på kriminalvårds-
anstalten Hall. Jag fick då träffa en grupp interner, alla döm-
da för mycket grova brott med åtföljande långa fängelse-
straff. Det var en stark upplevelse med motstridiga intryck. 
Jag bär fortfarande med mig en kluven känsla av obehag och 
undran. Av det tjugotal personer som jag talade med hade, 
med några undantag, alla utländsk bakgrund. De var öppna, 
intresserade, artiga, vältaliga, charmiga och de ledande 
inom gruppen var påtagligt karismatiska. Manipulativa kan-
ske någon skulle säga. 

Men, varför hamnade dessa personer på Hall? Inte föddes 
de till grova narkotikalangare, mördare eller rånare. Invand-
rare är överrepresenterade när det gäller grov brottslighet. 
Av det totala antalet frihetsberövade som dömts utgörs cirka 
28 procent av utlänningar, vilket placerar Sverige på 17:e 
plats i Europa när det gäller andelen interner med utländsk 
bakgrund. När det gäller grov brottslighet är andelen med 
utländsk bakgrund väsentligt högre. Invandrare är också 
överrepresenterade som offer. Det är givetvis inte för att de 
är utlänningar som denna mycket lilla minoritet begår de 
grövsta brotten och som de själva blir våldsoffer i mycket 
större utsträckning än, för att travestera statsministern, et-
niska svenskar. Förklaringen är en annan.

Att de interner jag träffade på Hall och de som fälldes i Sö-
dertäljemålet, inte utgörs av etniska svenskar måste enligt 
min mening ha att göra med den sociala och intellektuella 

fattigdom som kännetecknar flertalet av segregationens 
kluster. Samhällen som Södertälje och Rosengård lämnar 
mycket att önska när det gäller social trygghet, identitet och 
respekt.

vad hjäLper höjda straFFsatser, strängare vapenlagar, 
ökade tvångsmedel mot det utanförskap som arbetslöshet, 
dålig ekonomi, bristande språkkunskaper och tappad identi-
tet innebär? Det lugnar måhända kortsiktigt den ytlige be-
traktaren. Men verkligheten är mycket mer komplex. Det 
krävs andra och mycket mer långsiktiga åtgärder för att in-
ternerna på Hall eller det så kallade Södertäljenätverkets le-
dare och medlemmar ska få fotfäste i det öppna demokratis-
ka samhället. Nu gäller det att förhindra att de som redan 
hemfallit åt grov brottslighet stoppas från att attrahera de 
många unga i Södertälje eller Rosengård som saknar den 
framtidstro som präglar de unga välutbildade biträdande 
juristerna.

saMFundet är en organisation vars ledamöter repre-
senterar många olika inriktningar och som verkar under 
mycket olika betingelser. Vissa verkar på enmansbyråer på 
landsbygden medan andra arbetar på byråer med hundra-
tals jurister. En sak har de dock alla gemensamt. Att lojalt fö-
reträda enskilda och företag som är i behov av oberoende 
och professionell rådgivning av hög kvalitet. Klienter har va-
rierande problem och representerar alla tänkbara åsikter 
och erfarenheter. För advokaten är mångfald en verklighet 
sedan länge. För kåren gäller att kunna hantera denna mång-
fald. Advokatfirman Vinge är ett gott exempel på en stor af-
färsjuridisk byrå som genom omfattande pro bono-program 
i bland annat skolor sedan över tio år medvetet satsat på 
mångfald inom advokatverksamheten. Men även utanför 
den stora organisationen finns enskilda advokater som i var-
dagen gör viktiga och ofta  ideella insatser för att befrämja ett 
integrerat samhällsbygge. Låt oss hoppas att flera kolleger 
inspireras av dessa goda förebilder.

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Etniska och sociala skillnader främjar ofta kreativitet, 
utveckling och framgång. Invandringen till Sverige 
skapar goda och för oss nödvändiga förutsättningar 
för tillväxt. På många viktiga samhällsområden är 
invandrare redan helt dominerande som arbetskraft.”
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advokatsamfundet avstyrker 
de allra flesta av statskonto-
rets förslag om förändringar 
av timkostnadsnormen. enligt 
samfundet innehåller de en 
mängd fel.

Under sommaren har Advokat-
samfundet lämnat sitt remissvar 
på rapporten Rätt ersättning till 
rättsliga biträden – En översyn av 
beräkningsmodellen för timkost-
nadsnormen. 

Advokatsamfundet avstyrker de 
flesta av Statskontorets förslag.Det 
enda Advokatsamfundet i stäm-
mer i är att beräkningen av tim-
kostnadsnormen inte längre ska 
grundas på de kostnader som de 
allmänna advokatbyråerna hade.

Enligt Advokatsamfundet inne-
håller Statskontorets rapport en 
mängd faktafel och ofullständiga 
uppgifter. Exempelvis visar tidi-
gare undersökningar att advoka-
ter inte alls kan debitera för 72,5 

procent av sin arbetstid som Stats-
kontoret utgår från, utan snarare 
65 procent av tiden. 

Även uppgifterna om advokat-
byråers kostnader är för lågt be-
räknade. Statskontorets rapport 
vilar därmed, enligt Advokatsam-
fundet, på ett allt för dåligt under-
lag för att den ska läggas till grund 
för några förändringar.

Läs remissvaret på www.advo-
katsamfundet.se/remiss_statskon-
toret UB

Kritik mot 
Statskontorets rapport

Anders Thornberg 
ny säkerhetspolischef
Regeringen utsåg i juli Anders 
Thornberg till generaldirektör 
och chef för Säkerhetspolisen.

Anders Thornberg blev i april 
2012 tillförordnad säkerhetspo-
lischef. Dessförinnan var han 
biträdande säkerhetspolischef. 
Anders Thornberg anställdes 
vid Säkerhetspolisen 1990 och 
har där haft ett flertal chefsbe-
fattningar inom vitt skilda om-
råden. Anders Thornberg till-
trädde sin nya anställning i juli.

Fler hatbrott 2011
Antalet polisanmälningar med 
identifierade hatbrott ökade 
med 7 procent under 2011 jäm-
fört med året innan, till drygt 
5 490. Mest ökade hatbrott 
med antireligiösa motiv. Det vi-
sar Brottsförebyggande rådets, 
Brå:s, hatbrottsstatistik för 2011. 
Även om det totala antalet hat-
brottsanmälningar har ökat un-
der 2011 jämfört med 2010, så 
har de samtidigt minskat i sam-
ma utsträckning (7 procent) se-
dan 2008. Hatbrott är en sam-
lingsbeteckning på brott som 
begås med uppsåt att kränka 
en person på grund av dennes 
ras, hudfärg, nationella eller et-
niska ursprung, trosbekännelse, 
sexuella läggning eller någon 
liknande omständighet. 

Mobbare mer troliga 
att begå brott
Personer som mobbar i skolan 
löper en signifikant ökad risk för 
att inom sex till sju år begå brott. 
Det visar en internationell studie 
genomförd av Brottsförebyg-
gande rådet, Brå. Personer som 
utsätts för mobbning löper inte 
samma risk för att bli kriminella. 
I stället riskerar de att senare i 
livet drabbas av depression.

Brå: School Bullying, 
Depression and Offending 

Behaviour Later in Life.

Inga skäl för förlängda datalagringstider
polisen vill spara trafikdata 
längre än dagens sex måna-
der. Men anne ramberg, ad-
vokatsamfundets generalse-
kreterare, anser att förlängda 
lagringstider för trafikdata 
vore en farlig väg att gå. 

Rikskriminalpolisen har uttalat att 
den tid som tele- och internetope-
ratörer ska spara trafikdata – sex 
månader – är för kort. Men Anne 
Ramberg menar att sex månader 
är en rimlig tid, och att förlängda 

lagringstider kan leda till fler inte-
gritetsintrång. Det sade hon i en 
Ekointervju den 7 augusti.

Enligt Advokatsamfundets 
uppfattning har det inte kommit 
fram några skäl för att förlänga 
lagringstiden eller att utvidga 
möjligheterna att lagra trafikdata.

Sedan riksdagen ändrade lagen 
om elektronisk kommunikation 
och rättegångsbalken för att ge-
nomföra EU:s datalagringsdirek-
tiv i Sverige med verkan från den 1 
maj i år, måste tele- och interneto-

peratörer lagra uppgifter om 
abonnenternas tele- och datatra-
fik i sex månader. Därefter måste 
de radera uppgifterna, om inte en 
brottsutredande myndighet har 
begärt att uppgifterna ska lämnas 
ut. Datalagringsdirektivet kräver 
att medlemsländerna inför regler 
som ålägger operatörerna att lag-
ra trafikdata i minst sex månader, 
men högst två år.  MA

EU-kommissionens utvärde-

ring av datalagringsdirektivet, 

KOM(2011) 225 slutlig

Längre datalagringstider riskerar att leda till värre integritetsintrång, menar Anne Ramberg.

Anders Thornberg.
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Årets advokatdagar bjuder 
på ännu fler seminarier och 
namnkunniga föreläsare. 
precis som förra året blir det 
också utrymme för en hel del 
samvaro med kolleger från 
hela landet. 

Årets upplaga av Advokatdagarna 
går av stapeln 8–9 november på 
Grand Hôtel i Stockholm. Pro-
grammet bjuder på en rad spän-
nande ämnen och föreläsare i 
toppklass. Förhoppningen är att 
locka ännu fler än förra årets 500 
deltagare med ett än bredare pro-
gram där alla advokater och bi-
trädande jurister ska kunna hitta 
sina favoriter.

 Konferensen erbjuder ett 40-
tal seminarier och föreläsningar 
fördelade på sex ämnesområden: 
Process & Skiljedom, Affärsjuri-
dik, Brottmålsprocessen, Rule of 

Law/Offentlig rätt, Humanjuridik 
och Advokatverksamhet.

EU-kommissionären Cecilia 
Malmström inleder konferensen 
och första dagen avslutas av Geir 
Lippestad, försvarsadvokat i rät-
tegången mot Anders Behring 
Breivik. 

Andra dagen inleds av Jonathan 
Goldsmith, generalsekreterare 
för CCBE och representant för 
700 000 europeiska advokater, 
som berättar om ”The European 
market for legal services – deve-
lopments and challenges for the 
future”. Elisabet Fura, nytillträdd 
chefs-JO, tidigare Sveriges domare 
i Europadomstolen, gästar också 
konferensen och talar om hur 
man processar i Europadomsto-
len. 

Vidare medverkar justitieråden 
Stefan Lindskog, Martin Borgeke, 
Göran Lambertz, Johnny Herre 

och Lars Edlund (tillträder 8 ok-
tober). Lars Adaktusson, erfaren 
journalist och programledare, 
leder seminariet ”Media – makt 
utan ansvar?” Utöver dessa namn 
medverkar en rad advokater och 
experter med stor sakkunskap 
inom sina områden. 

Men konFerensen bjuder inte 
bara på kunskap. Förra årets upp-
laga visade att många deltagare 
satte stort värde på den kollegi-
ala samvaron under seminarier, 
pauser och luncher under de två 
dagarna. Den första konferensda-
gen avslutas med en stor bankett i 
Vinterträdgården på Grand Hôtel 
med underhållning.

Advokatdagarna ger 12 fort-
bildningstimmar. Anmälan på 
www.advokatsamfundet.se eller 
08-459 03 00. Sista anmälnings-
dag 1 oktober.

Toppnamn och utökat program
advokatdagarna

Geir Lippestad. Elisabet Fura.

Jonathan Goldsmith.

Stärkt meddelarskydd 
för privatanställda utreds
Regeringen har beslutat att ge 
en särskild utredare i uppdrag 
att se över frågan om stärkt 
meddelarskydd för privatan-
ställda i offentligt finansierad 
verksamhet. Utgångspunkten 
för utredaren ska vara att med-
delarskyddet för privatanställ-
da i offentligt finansierad verk-
samhet så långt som det är 
möjligt ska vara detsamma som 
för offentligt anställda. Det är 
inom vård, skola och omsorg 
som behovet av stärkt medde-
larskydd har visat sig tydligast. 
Utredaren ska därför belysa vil-
ka möjligheter det finns att av-
gränsa det stärkta skyddet till 
dessa verksamheter.

Initiativet till utredningen togs 
av riksdagen, som under våren 
uppmanade regeringen att ut-
reda frågan.

f
o

t
o

: 
s

c
a

n
p

ix
, t

o
m

 k
n

u
t

s
o

n

En syrisk rebellsoldat avfyrar sitt 
gevär när folk samlats för att sörja 
Abu Abeds död i staden Marea, 
norr om Aleppo, den 9 augusti 
2012.

Våldet i Syrien skäl för 
skydd i Sverige
Situationen i Syrien är nu så all-
varlig att medborgare i Syrien 
riskerar att utsättas för gene-
rellt och i många fall urskill-
ningslöst våld bara genom att 
befinna sig i landet. Det konsta-
terar Migrationsverkets rätts-
chef Mikael Ribbenvik i ett 
rättsligt ställningstagande.

Det farliga läget i Syrien gör 
att flyktingar och andra skydds-
behövande som utgångspunkt 
ska beviljas permanenta uppe-
hållstillstånd i Sverige. I vissa 
fall där skyddsbehovet beror på 
det generella våldet kan också 
tillfälliga uppehållstillstånd 
övervägas.
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nu har övergången till elek-
tronisk informationshantering 
inom rättsväsendet satt i gång. 

Rättsväsendets arbete med ett 
effektivare informationsflöde 
(RIF-arbetet) började redan 1996. 
Arbetet har blivit intensivare de 
senaste åren. 

De elva myndigheter som deltar 
i samarbetet räknar med att refor-
merna ska innebära stora fördelar. 
I september ökar polisens möjlig-
heter att skicka förundersöknings-
protokoll elektroniskt i ärenden 
där försvarare ofta förordnas. 
Åklagarna har kunnat överföra 
stämningsansökningar och förun-
dersökningsprotokoll till domsto-
larna sedan försommaren.

En fråga som särskilt berör 

brottmålsadvokater är möjlighe-
ten för försvarare att få utskrifter 
av förundersökningsprotokoll. 
Advokatsamfundet har under-
strukit hur viktig den frågan är i 
sina kontakter med Justitiedepar-
tementet.Att offentliga försvarare 
alltid har rätt att få ett exemplar 
av förundersökningen framgår 
direkt i rättegångsbalken 23:21. 
Advokatsamfundet har framhållit 
att alla aktörer måste få exemplar 
med samma bildkvalitet.

Rikspolisstyrelsen, Åklagar-
myndigheten, Domstolsverket, 
Skatteverket och Ekobrottsmyn-
digheten har kommit överens om 
att hantera förundersökningspro-
tokoll (FUP) till försvarare på föl-
jande sätt om inte annat har över-
enskommits.

• Åklagarledd förundersökning, 
försvarare förordnad innan åtal 
har väckts: Polisen lämnar FUP till 
försvararen vid slutdelgivning

• Polisledd förundersökning, 
försvarare förordnas sedan åtal 
har väckts: Domstol ordnar FUP 
till försvararen

• Rutinärenden: Myndigheten 
där ärendet ligger ordnar FUP till 
försvararen när behov uppstår

• ”Extremfall”, mycket stora ut-
redningar: Polisen ordnar FUP till 
försvararen

• Skatteverket och Ekobrotts-
myndigheten hanterar FUP till 
försvararen som tidigare

en Mer ingÅende beskrivning av 
RIF-arbetet kommer i nästa num-
mer av Advokaten. MA

polisorganisationskommit-
téns förslag om en samman-
hållen polismyndighet får 
starkt stöd bland rättsväsen-
dets aktörer. det visar remiss-
svaren.

Polisorganisationskommittén 
föreslog i sitt betänkande, som 
överlämnades i mars, att dagens 
21 polismyndigheter, plus Rikspo-
lisstyrelsen och Statens kriminal-
tekniska laboratorium, SKL, ska 
ombildas till en myndighet.

Remissvaren, som strömmat 
in under sommaren, visar på ett 
starkt stöd för förslaget om en 
myndighet. 

Dagens polisorganisation med 
21 myndigheter, Rikspolisstyrel-
sen och SKL garanterar varken 
rättssäkerhet och kontroll eller ef-

fektivitet, konstaterar till exempel 
Advokatsamfundet i sitt remissvar. 
Trots att det finns risker med en 
nationell polismyndighet tillstyr-
ker samfundet därför förslaget om 
en sammanhållen myndighet. 

Däremot anser Advokatsam-
fundet att SKL inte bör utgöra en 
del av den nya polismyndigheten, 

utan bilda en egen myndighet. 
Samfundet är också kritiskt mot 
förslaget att den demokratiska in-
synen i polisens arbete enbart ska 
skötas av politiker.

även doMstoLsverket, riks-

revisionen och Åklagarmyndig-
heten är positiva till en omorgani-
sation, liksom Rikspolisstyrelsen. 
Rikspolisstyrelsen anser dock, 
liksom Advokatsamfundet, att det 
är viktigt att tydliggöra att chefer 
inom Polismyndigheten anställs 
av rikspolischefen, för att skapa 
en tydlig ansvarskedja. 

Brottsförebyggande rådet, Brå, 
tillstyrker också förslaget, men 
anser att större hänsyn måste tas 
till att mycket av polisarbetet ”i 
praktiken handlar om lokalt arbe-
te mot lokala problem”.   UB

Elektroniska förundersökningsprotokoll 
viktigt steg i reform

Starkt stöd för ny 
polisorganisation

En sammanslagning av polismyn-
digheterna kan lösa en del av poli-
sens problem, men inte alla, menar 
remissinstanserna.

DO: Fler bör driva 
diskrimineringsmål
DO har sedan januari 2009 fått 
in närmare 8 000 anmälningar 
om diskriminering. Enligt DO 
Agneta Broberg varken kan el-
ler ska hennes myndighet driva 
alla ärenden om diskriminering. 
I juni lämnade Broberg därför 
flera förslag på reformer för att 
underlätta för enskilda och ide-
ella föreningar att driva diskri-
mineringsmålen. Bland annat 
vill hon att det skapas en pro-
cessfond från vilken enskilda 
eller föreningar kan söka peng-
ar för att bekosta drivandet av 
viktigare diskrimineringstvister 
i domstol. Förbättrade villkor 
för antidiskrimineringsbyråer 
och ett stärkt rättshjälpssystem 
är andra förslag.

Uppsatstävling för 
familjerättsadvokater
Den europeiska avdelningen av 
internationella familjerättsorga-
nisationen International Aca-
demy of Matrimonial Lawyers, 
IAML, utlyser för tredje gången 
en uppsatstävling för unga fa-
miljerättsadvokater. 

Årets ämne är: ”Is it possible 
to devise a pre-nuptial agree-
ment which will prove effective 
throughout Europe – identify 
positives and pitfalls?”. Uppsat-
sen ska bestå av mellan 2 000 
och 3 000 ord, och kan skrivas 
på svenska. Vinnaren belönas 
med 1  000 euro. Priset delas ut 
vid IAML:s årliga möte, som 
hålls i Salzburg, Österrike, i maj 
2013. Tävlingsbidragen ska vara 
inkomna till IAML senast den 31 
januari 2013.

Läs mer på Advokatnätet, 
www.advokatsamfundet.se/
uppsats2013

Agneta Broberg, diskriminerings-
ombudsman.
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eu-domstolens generaladvo-
kat pedro Cruz villalón bedö-
mer att det svenska systemet 
med ”dubbelbestraffning” vid 
skattebrott i och för sig inte 
strider mot eu:s rättighets-
stadga. däremot strider det 
mot europakonventionen. 

Haparanda tingsrätt har begärt ett 
förhandsavgörande från EU-dom-
stolen om huruvida det svenska 
systemet med skattetillägg och 
straffansvar för samma gärning 
strider mot förbudet mot dub-
belbestraffning i EU:s stadga om 
de grundläggande rättigheterna. 
Frågan rör ett brottmål, där en fis-
kare i Kalixälven är åtalad för skat-
tebrott som består i att han har 
lämnat oriktiga skatteuppgifter. 
Skatteverket har tidigare påfört 
fiskaren skattetillägg för de orik-
tiga uppgifterna.

I sitt förslag till avgörande före-
slår generaladvokaten Pedro Cruz 

i första hand att EU-domstolen 
inte ska ta upp tolkningsfrågorna 
till prövning, eftersom domstolen 
saknar behörighet att pröva må-
let. Domstolen är obehörig efter-
som målet inte handlar om Sveri-
ges tillämpning av EU-rätten i den 
mening som avses i EU:s stadga 
om de grundläggande rättighe-
terna artikel 51.1, anser generalad-
vokaten.

oM doMstoLen ändÅ skulle prö-
va målet i sak, menar generalad-
vokaten i andra hand att artikel 
50 i EU:s stadga inte hindrar en 
medlemsstat att åtala och straffa 
en person för brott, även om sta-
ten tidigare har påfört personen 
en administrativ sanktion för 
samma gärning – som exempel-
vis ett skattetillägg. Men det krävs 
enligt den rättsstatliga principen 
om förbud mot godtycklighet att 
domstolen kan beakta den tidiga-
re administrativa sanktionen och 

kan lindra straffet vid påföljdsbe-
stämningen i brottmålet.

Generaladvokatens slutsats är 
alltså att det svenska systemet 
med skattetillägg och skattebrotts-
åtal för samma gärning inte stri-
der mot EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna.

Men detta innebär inte att Pe-
dro Cruz anser att den svenska 
dubbelbestraffningen är tillåten. 
Generaladvokaten analyserar mer 
ingående vad Europakonventio-
nen innebär. Han kommer fram 
till att artikel 4 i Europakonventio-
nens tilläggsprotokoll nummer 7 
förbjuder dubbla administrativa 
och straffrättsliga sanktioner för 
en och samma gärning. Det inne-
bär att det inte är tillåtet att inleda 
ett andra förfarande – vare sig det 
är ett administrativt förfarande 
eller ett brottmålsförfarande – när 
beslutet om en sanktion i det för-
sta förfarandet har vunnit laga 

kraft. Generaladvokaten hänvi-
sar särskilt till Europadomsto-
lens dom i målet Zolotuchin mot 
Ryssland från 2007, och menar att 
Europadomstolens praxis borde 
ge Haparanda tingsrätt ett mer än 
tillräckligt underlag för att avgöra 
målet om skattebrott.

Högsta domstolen har fast-
ställt att det krävs ”klart stöd” i 
Europakonventionen eller i Eu-
ropadomstolens praxis, för att en 
svensk domstol ska kunna låta bli 
att tillämpa svensk lag som strider 
mot Europakonventionen. Enligt 
generaladvokaten Pedro Cruz be-
kräftar Europadomstolens nyare 
praxis att fiskaren i Haparanda 
tingsrätts mål har klart stöd för sin 
talan. Men EU-domstolen är inte 
behörig att pröva om det svenska 
kravet på klart stöd strider mot 
Europakonventionen. 

Generaladvokatens för-
slag finns på curia.europa.eu, 
mål C-617/10 MA

Starkt stöd för ny 
polisorganisation

Dubbelbestraffning strider 
mot Europakonventionen

dona hariri är programledare 
för ur-programmet justitia. 
ett ungdomsprogram om 
lag och rätt som sänds under 
hösten. dona är nyutexamine-
rad jurist som siktar på att bli 
advokat.

Vad är den viktigaste lärdo-
men från programserien?

– Allt var helt nytt för mig. Jag 
har lärt mig hur media fungerar. 
Hur man agerar framför en kame-
ra, lär sig hantera och använda sig 
av manus och hur man intervjuar. 
Min roll var att intervjua jurister 
och vara den juridiskt kunniga i 
programmet som förklarade och 
tydliggjorde juridiken. Men jag 

fick även inför alla inspelningar 
göra en del juridisk research. Jag 
fick fördjupa mig inom olika juri-
diska områden inte i 
syfte att lösa en tvistig 
fråga utan i syfte att för-
enkla bestämmelser. 
Det var lärorikt.

Varför läste du juri-
dik?

– Jag är 24 år, men 
många som känner mig 
säger att jag måste ha 
levt ett betydligt längre liv. Min 
familj tvingades lämna Irak under 
kriget mellan Iran och Irak på 
1980-talet och hamnade i Iran där 
jag föddes. Tre år gammal kom jag 

till Sverige och vi bosatte oss som 
en av få invandrarfamiljer i Piteå. 
Mina föräldrar började tidigt be-

rätta för mig om kriget 
och om rättvisa. Mitt 
intresse för rättvisa är 
nog en följd av att min 
familj drabbats av stora 
orättvisor. Jag hade en 
egen lagbok när jag var 
elva. När jag var tretton 
lärde jag mig arbetsmil-
jölagen utantill.

Vad vill du arbeta med inom 
juridiken, och varför?

– Ända sedan mitt intresse för 
juridik väcktes har jag velat bli 
advokat. De amerikanska tevese-

rierna om advokater gjorde mig 
ännu mer lockad. Mitt mål är att 
bli advokat. För mig innebär ti-
teln en kvalitetsstämpel på att 
man kan juridik, nu betyder det 
inte att jurister inte kan men fak-
tum är att vem som helst faktiskt 
har rätten att kalla sig för jurist. 
Den titeln vill jag ha för att känna 
mig ”färdig” som jurist. När det 
gäller inriktning så ändrar jag mig 
ganska ofta eftersom jag älskar 
juridik så mycket. Dock har hu-
manjuridik alltid varit ett stort 
intresse. Men det viktigaste för 
mig är att få arbeta med frågor 
och klienter som engagerar mig, 
där jag känner ett inre driv och 
vilja. Där det finns hjärta.  TK

Dona leder ny teveserie om juridik 
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•  Reglerna om de aktuella hem-
liga tvångsmedlen bör göras 
permanenta. Vissa ändringar 
bör dock ske av tvångsmedlens 
tillämpningsområden. 

•  Hemlig rumsavlyssning bör 
få ske vid något fler brott än i 
dag. Tvångsmedlet bör dock 
fortsatt begränsas till mycket 
allvarliga eller svårutredda 
brott. 

•  Katalogen över brott inom Sä-
kerhetspolisens område som 
ska ge möjlighet till de övriga 
hemliga tvångsmedlen bör en-
hetligas, och vara densamma 
oavsett om tvångsmedlen 
används för att utreda eller för-
hindra brott. 

•  De rättsliga förutsättningarna 
för preventiva tvångsmedel 
bör tydligare knytas till de risk-

bedömningar som i praktiken 
ligger till grund för att dessa 
tvångsmedel begärs. För beslut 
om sådana tvångsmedel bör 
krävas bland annat att det finns 
en påtaglig risk för viss brottslig 
verksamhet, till exempel terro-
ristbrott eller spioneri.

Lagändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2014.

utredningens FörsLag

tvångsmedelsutredaren sten 
heckscher vill i sitt slutbetän-
kande utvidga användningen 
hemliga tvångsmedel. Men 
anne ramberg, som medver-
kat i utredningen som expert, 
är kritisk mot flera av försla-
gen.

Sten Heckscher överläm-
nade sitt slutbetänkande 
Hemliga tvångsmedel 
mot allvarliga brott (SOU 
2012:44) till justitiemi-
nistern i slutet av juni. 
I betänkandet föreslår 
Heckscher flera utvidg-
ningar av möjligheten att använ-
da hemliga tvångsmedel. Enligt 
Heckscher bör nuvarande tillfäl-
liga regler om hemliga tvångsme-
del också göras permanenta.

Tvångsmedelsutredningen har 
utvärderat tre tillfälliga lagar om 
hemliga tvångsmedel. Syftet har 

också varit att ta slutlig ställning 
till hur en framtida reglering av 
hemliga tvångsmedel för särskilt 
allvarlig brottslighet bör utfor-
mas. De lagar som har utvärde-
rats rör främst hemlig rumsavlyss-
ning – så kallad buggning – samt 
vissa fall av hemlig teleavlyssning, 

hemlig teleövervakning 
och hemlig kameraöver-
vakning. 

Och enligt Heckscher 
har tvångsmedlen med-
fört nytta både för att ut-
reda och för att förhindra 
brott. Samtidigt konstate-
rar han att tvångsmedlen 

i enskilda fall lett till att en hel del 
personlig information samlats in 
och medfört integritetsintrång.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg har 
medverkat i utredningen som ex-
pert. Hon är kritisk mot många av 
utredningens förslag. I ett särskilt 

yttrande utvecklar hon sin kritik.
På området hemlig rumsavlyss-
ning skriver Anne Ramberg bland 
annat att utvidgningen av tillämp-
ningsområdet till spioneri av nor-
malgraden liksom statsstyrt fö-
retagsspioneri inte är godtagbar. 
Inte heller bör dagens brottskata-
log över när hemlig rumsavlyss-
ning är tillåten överges.

anne raMberg vill se en snävare 
tillämpning av reglerna om hem-
lig teleavlyssning. Hon ifrågasät-
ter också att man ska permanenta 
lagen om preventiva tvångsme-
del, samt att åklagare ges en ut-
vidgad rätt att besluta interimis-
tiskt om tvångsmedel. Ramberg 
säger dessutom nej till utredning-
ens förslag om en enhetlig regle-
ring för Säkerhetspolisen och den 
öppna polisen. UB

www.advokatsamfundet.se/

tvangsmedelsutredning

Advokatkritik mot Tvångs-
medelsutredningens förslag

Sten Heckscher.

Tvångsmedelsutredningen vill utvidga möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel.

Rätt att inrikta 
signalspaning
Säkerhetspolisen och Rikskri-
minalpolisen ska ges möjlighet 
att inrikta signalspaning vid 
Försvarets radioanstalt (FRA), 
enligt regeringens förslag som 
lämnades till Lagrådet under 
sommaren. Förslaget innebär 
att Säkerhetspolisen och Riks-
kriminalpolisen läggs till bland 
de myndigheter som i dag till-
låts inrikta signalspaning i för-
svarsunderrättelseverksamhet. 
Ändringen föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2013.

Advokatsamfundet avstyrkte 
i sitt remissvar att Rikskriminal-
polisen skulle ges möjlighet att 
inrikta signalspaningen. Även 
Lagrådet har vissa betänklighe-
ter, men har i slutänden inga in-
vändningar mot att förslaget 
läggs till grund för lagstiftning.

Ahmed Agiza.

Ahmed Agiza får uppe-
hållstillstånd i Sverige
2001 avvisades Ahmed Agiza 
och Mohammad Alzery till hem-
landet Egypten, anklagade för 
kopplingar till en terrororgani-
sation. Inför avvisningen hade 
den egyptiska regeringen läm-
nat garantier till Sverige om att 
de båda männen inte skulle ut-
sättas för tortyr eller dömas till 
döden. Trots detta har både 
Agiza och Alzery uppgett att 
de misshandlats och torterats i 
det egyptiska fängelset.

Efter återvändandet dömdes 
Agiza till 25 års fängelse i Egyp-
ten, ett straff som senare sänk-
tes till 15 år. Förra årets släpptes 
han. Under hela processen har 
Ahmed Agizas fru och barn levt 
i Sverige. Och nu har alltså även 
Ahmed Agiza beviljats perma-
nent uppehållstillstånd i landet. f
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Platsannonsera 
i Svenska Dagbladet
När du köper en platsannons i SvD publiceras 
den också på SvD.se/jobb.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du 
kommunicera med rätt personer. Med SvD 
når du chefer, beslutsfattare och specialister. 

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

2

Motstånd från några eu-län-
der hotar att stoppa arbetet 
för stärkta processuella rättig-
heter. nu uppmanar advokat-
samfundet eu-parlamentari-
kerna att hjälpa till i arbetet för 
stärkt rättssäkerhet.

Inom EU pågår sedan en tid ar-
betet för att skapa gemensamma 
processuella regler för tilltalade 
och misstänkta. Närmast på pro-
grammet står nu rätten för miss-
tänkta till en försvarare och rätten 
att kommunicera med sina anhö-
riga. I höstas presenterade kom-
missionen ett förslag till direktiv 
på området. Advokatsamfundet 
ställde sig i sitt remissvar mycket 

positivt till kommisssionens för-
slag, liksom också den europeiska 
advokatorganisationen CCBE. 

Men flera EU-länder motsätter 
sig förslaget, som de tycker ger 
allt för långtgående rättigheter. 
Rådet har därför förändrat di-
rektivet på flera punkter, och det 
nuvarande förslaget ger därmed 
ett svagare skydd för misstänktas 
och tilltalades rättigheter än det 
ursprungliga. Direktivförslaget 
ligger för närvarande hos EU-par-
lamentet. 

sveriges advokatsaMFund 
uppmanade under sommaren i 
en skrivelse de svenska EU-par-
lamentarikerna att driva på kom-

missionens förslag i parlamentet. 
I sin skrivelse argumenterar Advo-
katsamfundet också för att rätten 
till försvarare ska förstås som rätt-
en till en offentlig försvarare. 

även CCbe har reagerat mot vad 
de kallar ”urholkningen” av kom-
missionens ursprungliga förslag.  
Hittills har dock inte advokater-
nas invändningar haft någon di-
rekt framgång. Parlamentet före-
slår efter sin första läsning endast 
smärre förändringar. England har 
dessutom föreslagit ytterligare 
försämringar i skyddet för miss-
tänktas rättigheter, som enligt 
CCBE hotar att urholka advoka-
ternas tystnadsplikt. UB

Advokatsamfundet driver 
på för stärkt rättssäkerhet

Satsningen på säkrare 
domstolar inleds
enligt domstolsverket be-
höver sex domstolar dagliga 
säkerhetskontroller. nu ska 
en lagändring och 45 miljoner 
kronor öka säkerheten i dom-
stolarna.

Den 1 juli ändrades lagen om sä-
kerhetskontroller i domstolarna. 
Med lagändringen försvann upp-
delningen mellan allmän och sär-
skild säkerhetskontroll. 

Domstolarna kan nu fatta beslut 
om dagliga säkerhetskontroller av 
inpasseraden i tre månaders tid. 
Kontrollerna kan därefter förläng-
as i ytterligare tre månader i taget 
om hotbilden kvarstår. 

Till skillnad mot den tidigare 
lagen krävs nu ingen konkret hot-
bild, utan en allmän hotbild räck-
er.

Med den nya lagen minskar 
också kostnaderna för säkerhets-
kontroller för de enskilda dom-

stolarna. Regeringen har anslagit 
sammanlagt 45 miljoner kronor 
för säkerhetsarbetet i år och näs-
ta år, pengar som Domstolsverket 
nu ska fördela.

Enligt en undersökning som 
Domstolsverket genomfört under 
våren finns i dag sex svenska 
domstolar med en hotbild som 
motiverar dagliga säkerhetskon-
troller. De sex är tingsrätterna i 
Lund, Malmö, Helsingborg, Öre-
bro, Göteborg och Luleå.

advokatsaMFundet pekade 
i sitt remissvar till utredningen 
Ökad säkerhet i domstol (SOU 
2009:78) på att det är tveksamt 
om de närmast permanenta 
säkerhetskontroller som med 
lagändringen kan installeras, 
verkligen är förenliga med den 
grundlagsfästa förhandlingsof-
fentligheten och integritetsskyd-
det. UB

Arbetet med stärkta rättigheter för 
misstänkta riskerar att stanna upp.
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eu:s byrå för mänskliga rättig-
heter har hittills varit tämligen 
okänd i sverige. Men myndig-
heten har mycket att ge, inte 
minst för advokater. utma-
ningen är nu att göra den känd 
i alla medlemsländer, anser 
anna-karin Lundin, avgående 
styrelseledamot.

 
Byrån för grundläggande rättig-
heter skapades år 2007, och fyller 
alltså fem år i år. Det engelska 
namnet som ofta används är Fun-
damental Rights Agency, förkor-
tat FRA. Byrån har till uppgift att 
samla in och analysera fakta från 
EU:s medlemsstater om läget för 
de mänskliga rättigheterna och 
problem på området. 

Före detta justitierådet i Högsta 
förvaltningsdomstolen Anna-Ka-
rin Lundin har suttit i myndighe-
tens styrelse sedan starten 2007. 
Som styrelseledamot har hon 
medverkat i några möten om 
året, och arbetat med att dra upp 
de stora linjerna för myndighe-
tens verksamhet. Lundin är över-
tygad om att kunskapsinsamling 
kan bidra till MR-arbetet. 

– Om de ansvariga blir medvet-
na om att det brister i mänskliga 
rättigheter så kan det påverka 
dem att göra något åt det, säger 
Lundin.

FRA presenterar varje år ett 
antal rapporter på skilda områ-

den, som barns rättigheter, ra-
sism, situationen för brottsoffer 
och tillgången till oberoende och 
effektiv rättskipning. Diskrimine-
ring är ett viktigt tema, och myn-
dighetens mest omfattande ut-
redning hittills gällde 
diskriminering och minoriteter. 

eFter sina År i styrelsen för FRA 
kan Anna-Karin Lundin peka på 
flera stora utmaningar för de 
mänskliga rättigheterna de när-
maste åren. 

– Ett problem är den finansiella 
krisen. Det finns en tendens att 
uppfyllandet av de mänskliga rät-

tigheterna blir beroende av det 
finansiella läget. Det är ett be-
kymmer, säger hon.

Ett annat aktuellt problemom-
råde är situationen för  flyktingar 
som söker sig till unionen. Dels 
drabbas de av att mottagningsför-
hållandena på många håll är då-
liga, dels lever många pappers-
lösa utan skola, sjukvård och 
annan grundtrygghet. 

Anna-Karin Lundin nämner 
också människohandel, liksom 
framväxten av nationalistiska och 
fascistiska krafter i länder som 
Ungern.

– Det är ett jättehot. Det riske-
rar att drabba de mänskliga rät-
tigheterna för svaga grupper som 
romer och invandrare, särskilt 
barnen, konstaterar Lundin. 

Men Byrån för grundläggande 
rättigheter pekar inte bara på 
problem. Man lyfter också fram 
goda exempel och förbättringar 
inom enskilda länder.

eFter FeM År ska Byrån för 
grundläggande rättigheters arbe-
te nu utvärderas. Ibland förs upp-
fattningen fram att byrån bör om-
vandlas till ett kontrollorgan med 
makt att kritisera och peka ut en-
skilda länder.  EU-minister Birgitta 

Ohlsson har varit inne på sådana 
tankegångar. Anna-Karin Lundin 
delar inte den uppfattningen. 

– Det finns hur mycket kontroll- 
och övervakningsinstitutioner 
som helst, inklusive domstolar. 
Det är inte alltid säkert att det är 
piskan som hjälper. Det som vi 
ska göra, öka kunskapen om de 
mänskliga rättigheterna och ta 
fram goda exempel, tror jag 
många gånger kan ha större ef-
fekt, anser hon. 

I stället är nu den viktigaste 
uppgiften att göra FRA mer känd 
inom EU så att beslutsfattare drar 
nytta av all den kunskap som 
finns, fastslår Anna-Karin Lundin. 

Lundin är övertygad om att 
många i Sverige, däribland advo-
kater, kan ha stor nytta av myn-
dighetens kunskap, samlad på en 
överskådlig webbplats. Där finns 
bland annat alla utgivna publika-
tioner, en rättsdatabas där man 
kan söka i praxis från EU-domsto-
len och Europadomstolen, och 
det nya verktyget Charterpedia, 
som samlar information om med-
lemsstaternas lagstiftning och Eu-
roparätten på MR-området. Man 
kan också söka tematiskt på infor-
mation om exempelvis migration 
eller barns rättigheter. UB

Doldis som kan bidra med mycket inom MR

Forsknings- och kunskapsorganisation som ska stötta EU-länderna 
i att implementera EU-rätten och bidra med kunskap till övriga EU-
myndigheter. Genomför och sammanställer bland annat stora under-
sökningar i alla EU-länder omkring mänskliga rättigheter, ibland i sam-
arbete med nationella myndigheter och ickestatliga organisationer.

FRA skapades 2007 som ett led i EU:s arbete för att främja de 
mänskliga rättigheterna inom EU. Varje medlemsstat utser en ledamot 
i styrelsen. Kommissionen har två representanter i styrelsen och  Euro-
parådet deltar också i styrelsemötena med en företrädare. Myndighe-
ten har cirka 70 anställda, placerade i Wien.

Efter fem år i styrelsen avgår snart Anna-Karin Lundin som Sveriges 
representant i styrelsen. Hon efterträds av Fredrik Malmberg,  barn-
ombudsman. 

Byrån för grundläggande rättigheter presenterar sitt arbete i en års-
rapport varje år. 

FRA är oberoende av nationella regeringar, och styrelseledamö-
terna samråder inte med sina regeringar.

www.fra.europa.eu. 

byrÅn För grundLäggande rättigheter

byrÅn För grundLäggande rättigheter

Anna-Karin Lundin, avgående styrelseledamot i Byrån för grundläggande rättigheter.



Bränsle förbrukning blandad körning från 6,3 l/100 km CO2 och 155 g/km. SKODA Finansiering 36 mån, 35% kontant 30% särskild leasingavgift, 49% restskuld 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (eff. rta 5,39%). 
Leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter och avtal.

En tjänstebil
byggd för fritiden.

Škoda Superb AllDrive 140 TDI DSG fr. 319.900 kr
Billån 2.190 kr / mån | Leasing 2.060 kr / mån | Förmånsvärde 1.942 kr

 Läs mer på skoda.se

Nu är det världspremiär för Škoda Superb alldrive. En tjänstebil för dig 
och din familj fylld med alla funktioner, komfort och utrymme ni någonsin 
kan tänkas behöva. Det är en bil som gjord för svenska förhållanden.  
Allt inom 7,5 basbelopp.

  Automatisk DSG-växellåda
  Elstyrd baklucka

  Bi-Xenon strålkastare  

med kurv- / AFS-funktion
  Sunset - tonade rutor

  17” aluminiumfälgar

  Dragkrok

  Ljudsystem med  

10 högtalare

  2-zons Climatronic

  Fyrhjulsdrift

  Skyddsdetaljer

  Höjd markfrigång

  Parkeringsassistans och  

automatisk fickparkering 

  Farthållare

  Underkörningsskydd

  m.m.



Tunt med idéer 
på Rosenbad?
Bidra med din – ring till ministern!

Regeringskansliets telefonkatalog 2012
utgivare  Regeringskansliet   ·    pris  280:– exkl. moms

Fler titlar hittar du på 

fritzes.se

För beställning besök www.fritzes.se 
Tel. 08-598 191 00     Orderfax 08-598 191 91 
order.fritzes@nj.se      www.fritzes.se

Nya påföljder
Föreslår bl.a. att om ett fängelsestraff är på kortare tid 
än ett år och den tilltalade är ostraffad, ska fängelse-
straffet dömas ut villkorligt – lika för alla brottstyper.  
Ett villkorligt straff ska alltid kombineras med en 
tilläggs sanktion, strängare och mer ingripande ju  
allvarligare brottet är.

SOU 2012:34 
utgivare  Justitiedepartementet   ·   pris  522:– exkl. moms

Hemliga tvångsmedel  
mot allvarliga brott
De tre lagar som avses gäller hemlig rumsavlyssning 
(buggning), hemlig teleavlyssning resp. hemlig kamera-
övervakning. Fortfarande måste polisen dock rätta 
sig efter vissa villkor för att få använda sig av hemliga 
tvångsmedel, till skillnad från privatspanarna.

SOU 2012:44 
utgivare  Justitiedepartementet   ·   pris  522:– exkl. moms

Kvinnor och barn i rättens gränsland
Lagen är på mannens sida! Den nuvarande tvåårsregeln 
medför att det är den invandrade kvinnan som ensam 
får bära konsekvenserna om hon vill lämna mannen. 
Lagstiftningen bör därför i ökad utsträckning fokusera 
på männen genom bättre kontroll, för att förhindra att 
oseriösa män kan föra kvinnor och barn till Sverige.

SOU 2012:45 
utgivare  Utbildningsdepartementet   ·   pris  240:– exkl. moms

f r i t z e s  –  d i r e k t  f r å n  s v e r i g e s  m y n d i g h e t e r
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rättsstaten och miljörättsliga 
regler är avgörande för att 
nå en hållbar utveckling. det 
fastslår de domare, åklagare 
och revisorer som medverka-
de vid World Congress on jus-
tice, governance and Law for 
environmental sustainability 
utanför rio de janeiro i juni.

Inför sommarens stora FN-kon-
ferens om hållbar utveckling,  
Rio + 20, samlades cirka 200 do-
mare, åklagare och revisorer till 
en egen konferens. Diskussioner-
na vid kongressen mynnade till 
slut ut i en deklaration som beto-
nar rättsstatens och lagstiftning-
ens roll i miljöarbetet.

Ambassadör Hans Corell, tidi-
gare undergeneralsekreterare i 
FN, medverkade vid kongressen. 
Han var också med och förbered-
de den, som medlem av den råd-
givande expertkommittén. Han 
anser att rättsstaten är avgörande 
för varaktig fred och säkerhet, 
där också miljö- och klimatfrågor-
na ingår.

– Det finns ingen annan väg 
framåt än det regelbaserade sys-
temet. Om inte domstolsväsendet 
fungerar, då brister hela cirkeln 
för att åstadkomma en regelbase-
rad styrning, säger Corell. 

År 2002 hölls en liknande kon-
gress i sydafrikanska Johannes-
burg. Då medverkade dock bara 
domare. Men enligt Hans Corell, 
som deltog i Johannesburg i sin 
egenskap av FN:s rättschef, har 
det stor betydelse att få med även 
andra än domare i processen.

– Systemet fungerar inte om 
inte åklagarna gör sitt arbete och 
följer upp, och om inte revisorer-
na ser efter hur effektivt de olika 
aktörerna agerar, sammanfattar 
han. 

Miljö- och klimaträtten är fort-
farande huvudsakligen en natio-
nell fråga för världens länder. 

Samtidigt betonar Hans Corell 
miljöproblemens globala karak-
tär. De nätverk av domare och 
andra aktörer i rättsstaten som 
skapats vid kongressen kan där-
för spela en viktig roll i det fram-
tida miljöarbetet, påpekar Hans 
Corell. 

Vid kongressen medverkade 
från Sverige också chefsrådman-
nen Anders Bengtsson från Mark- 
och miljödomstolen i Växjö. Han 
tycker att kongressen var givan-
de, inte minst för möjligheten att 
bygga nätverk med domare från 
andra länder och att jämföra de 
olika sätten att arbeta.

– I Sverige är vårt arbete myck-
et lagstyrt och följsamt mot la-

gens förarbeten. I många andra 
länder arbetar domarna mer med 
att tillämpa olika miljörättsliga 
principer och allmänna principer 
som rätt till liv och hälsa, säger 
Anders Bengtsson, som konstate-
rar att detta ger större frihet men 
att det å andra sidan också lägger 
stort ansvar på enskilda domare.

Bengtsson tror att vi även i Sve-
rige kan vara på väg mot en större 
frihet för miljödomarna, inte 
minst genom EU-rättens intåg i 
domstolarna. 

– Men vi skulle behöva en dis-
kussion i Sverige om vårt förhåll-
ningssätt till de övergripande 
principerna på det här området.

  UB

Utmätning kränkte rätt-
en till rättvis rättegång
Sverige bröt mot Europakon-
ventionens regler om rätten till 
en rättvis rättegång genom att 
betala ut utmätta pengar till 
borgenären innan gäldenären 
haft chans att överklaga utmät-
ningen. Det fastslog Europa-
domstolen i en dom i slutet av 
juni. När mannen som fått sina 
pengar utmätta överklagade, 
hade Kronofogdemyndigheten 
redan lämnat över pengarna till 
staten. Domstolen ansåg sig 
därmed inte kunna pröva ären-
det, trots att överklagandet 
kommit in i tid. Därmed var den 
klagande hindrad från att få sin 
sak prövad, anser Europa-
domstolen, som beviljar den 
klagande mannen skadestånd 
på 1 000 euro.

Olsby mot Sverige 
(ansökan nr 36124/06)

Helena Jäderblom ny do-
mare i Europadomstolen
Helena Jäderblom, justitieråd i 
Högsta förvaltningsdomstolen, 
har utnämnts till domare i Euro-
padomstolen. Jäderblom ut-
sågs till justitieråd 2011. Dess-
förinnan var hon lagman i 
kammarrätten i Stockholm 
2007–2011 och chefsrådman i 
Länsrätten i Stockholm 2005–
2007. Hon har också arbetat i 
Justitiedepartementet. Man-
datperioden för Helena Jäder-
bloms uppdrag är nio år.

Sakineh fortfarande 
fängslad
För två år 
sedan döm-
des den iran-
ska två-
barnsmam-
man Sakineh Ashtiani till döden 
genom stening för att ha haft 
en utomäktenskaplig sexuell 
förbindelse. Domen orsakade 
stor uppmärksamhet och mas-
siva protester från hela världen, 
och har ännu inte verkställts. 
Sakineh Ashtiani sitter dock 
fortfarande fängslad. Det är 
oklart om dödsdomen står fast.

Även Sakinehs advokat Javid 
Houtan Kiyan sitter i fängelse, 
sedan han försvarat Sakineh 
och talat om målet med utländ-
ska medier. Enligt ett brev till en 
advokatkollega som lämnat Iran 
utsätts Javid Houtan Kiyan för 
tortyr i fängelset. 

Rättsstaten avgörande 
för miljöarbetet
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•  Rio+20 Declaration on Justice, Governance and Law for Environ-
mental Sustainability, 20 juni 2012 
http://www.unep.org/delc/worldcongress/Portals/24151/
Rio+Declaration.pdf 

•  Webbplats för the World Congress 
http://www.unep.org/delc/worldcongress/ 

•  Sammanfattning av World Congress on Justice, Governance and 
Law for Environmental Sustainability 
http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/ymbvol203num1e.pdf 

•  The Johannesburg Principles on the Role of Law and Sustainable 
Development 
http://www.unep.org/law/symposium/Principles.htm 

Läs Mer

En stark rättsstat är helt avgörande för att vi ska komma till rätta med mil-
jöproblemen, anser Hans Corell.
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Husrannsakan på advokatkontor 
brott mot Europakonventionen
att genomföra husrannsakan 
och kopiera en stor mängd 
elektroniska handlingar på 
ett advokatkontor innebar en 
oproportionerlig kränkning 
av den utsatte advokatens 
rätt till privatliv enligt artikel 
8 i europakonventionen. det 
fastslog europadomstolen i 
en dom den 3 juli.

Den kritiserade husrannsakan 
genomfördes i februari 2006. Ad-
vokaten misstänktes då för grov 
stöld och förskingring från två 
klienter. Vid husrannsakan kopie-
rade polisen, trots protester från 
den representant för Wiens advo-
katsamfund som var på plats, alla 
filer i advokatens datasystem. 
Innan filerna granskades godkän-
des beslaget och granskningen av 
domstol. 

Den misstänkte advokaten 
dömdes i maj 2009 för försking-
ring. Sedan det kommit fram ny 

bevisning öppnades målet på 
nytt. I mars 2011 frikändes advo-
katen. 

I sin anmälan till Europa-
domstolen hävdar advokaten att 
husrannsakan och genomgången 
av hans elektroniska dokument 
kränkt hans rätt till privatliv, som 
den formuleras i Europakonven-
tionens artikel 8. Och domstolen 
håller alltså med advokaten. Vis-
serligen kan det vara befogat att 
överträda artikel 8 när så krävs i 
en brottsutredning, men att ko-
piera allt elektroniskt material 
från advokatbyrån innebar en 
oproportionerlig kränkning av 

rätten till privatliv, anser domsto-
len. 

Europadomstolen pekar i do-
men särskilt på att den domstol 
som i efterhand godkände besla-
get och användningen av det, 
lämnat en mycket kort och gene-
rell motivering till sitt beslut. Det 
saknas också ett resonemang om 
möjligheten att begränsa det ma-
terial som polisen fick gå igenom. 

Beslutet från Europadomstolen 
var inte enhälligt. Två domare 
ansåg att det inte begåtts någon 
kränkning av artikel 8 i ärendet. 
De skiljaktiga domarna pekar 
bland annat på att husrannsakan 
inte riktades mot advokatens kli-
enter, utan gällde en brottsutred-
ning mot advokaten själv. Det var 
i det sammanhanget rimligt att 
undersöka ett bredare material 
än bara de filer som rörde de 
båda aktuella klienterna. 

Robathin mot Österrike 

(ansökan nr 30457/06)

Europadomstolen oenig om smygfilmning
sverige bröt inte mot europa-
konventionens skyldigheter 
när en man som smygfilmat 
sin 14-åriga styvdotter i du-
schen friades i domstolen, 
enligt europadomstolen. Men 
tre av sju domare ville fälla 
sverige för tydliga brister i 
lagstiftningen.

Europadomstolens mål handlade 
om en 14-årig flicka, som hittade 
en videokamera gömd i tvättkor-
gen i badrummet. Enligt flickan 
stod kameran på inspelning när 
hon kom för att duscha, men ef-
tersom flickans mamma förstör-
de filmen är det oklart om något 
verkligen spelats in. 

Mannen åtalades och dömdes i 
tingsrätten för sexuellt ofredan-
de. Men Svea hovrätt friade ho-
nom senare. Smygfilmning är i sig 

inte förbjudet i Sverige, konstate-
rade hovrätten. Det var inte hel-
ler bevisat att mannen haft upp-
såtet att flickan skulle upptäcka 
kameran, vilket enligt hovrätten 
krävdes för brottet sexuellt ofre-
dande. 

Flickan, som i dag är 25 år, vän-
de sig då till Europadomstolen. 
Hon hävdade där att Sverige inte 
uppfyllt sina positiva skyldigheter 
enligt Europakonventionens åt-
tonde artikel, att skydda hennes 
privatliv. Men majoriteten av do-
marna, fyra av sju, går på hovrät-
tens linje. Majoriteten konstate-
rar också att det, trots bristen på 
uppsåt, fanns en teoretisk möjlig-
het till att mannen skulle kunna 
dömas för barnpornografibrott 
i stället för ofredande. Det pröva-
des aldrig eftersom åklagaren val-
de att inte åtala för detta brott. 

De tre skiljaktiga domarna an-
ser tvärt om att fallen visar på en 
tydlig brist i Sveriges lagstiftning 
till skydd för privatlivet. I sitt ytt-
rande skriver de tre: ”Vi har 
problem att acceptera principen 
att offret måste känna till brottet, 
för att ett brott […] ska ha be-
gåtts.”

Den svenska regeringen har 
drivit på för att införa ett gene-
rellt förbud mot fotografering 
och filmning i smyg, och lämnade 
i mars ett förslag och förbud mot 
kränkande fotografering till Lag-
rådet. Remissen fick dock kritik 
av Lagrådet, som ansåg lagförsla-
get vara allt för generellt och på-
verka yttrandefriheten allt för 
mycket. Någon proposition i frå-
gan har ännu inte lämnats. 

E.S. mot Sverige 

(ansökan nr 5786/08)

EU arbetar för ny 
insolvensförordning
EU-kommissionen intensifierar 
nu arbetet med att se över in-
solvensförordningen. En ex-
pertgrupp möts under året ett 
antal gånger för att diskutera 
vad som behöver förändras i 
förordningen. I expertgruppen 
ingår den svenske advokaten 
Niklas Körling. 

Insolvensförordningen trädde 
i kraft den 31 maj 2002, och till-
lämpas vid gränsöverskridande 
insolvensförfaranden. Ett vik-
tigt syfte med förordningen är 
att förhindra att parter får möj-
lighet att överföra tillgångar 
från en medlemsstat till en an-
nan eller att välja jurisdiktion för 
att få en förmånligare rättslig 
ställning, så kallad forum shop-
ping.

Syriens advokatsamfund 
avstängt från IBA
Vid sitt möte i juni beslutade 
International Bar Associations, 
IBA:s, styrelse enhälligt att 
stänga av Syriens advokatsam-
fund från organisationen. Bak-
grunden är att det syriska sam-
fundet inte lyckats med sin 
viktiga uppgift att skydda ad-
vokaterna från förföljelse och 
inskränkningar av deras och kli-
enternas rättigheter. Avstäng-
ningen kommer att omprövas 
vid nästa styrelsemöte. 

Sudanesiska advokater 
gripna
Fyra advo-
kater och 
ledamöter 
av Darfurs 
advokat-
samfund greps av säkerhets-
styrkor den 1 juli. En av de grip-
na, Mohamed Abdella 
Al-Douma, är ordförande i ad-
vokatsamfundet. 

Gripandena ägde rum under 
en presskonferens, där de fyra 
informerade om situationen för 
människorättsaktivisten Victor 
Bushra Gamal, som hållits 
fängslad utan domstolspröv-
ning i över ett år. 

International Bar Associations 
Human Rights Institute, IBAHRI, 
har fördömt gripandena, och 
uppmanat de sudanesiska myn-
digheterna att omedelbart 
släppa advokaterna, om man 
inte kan presentera en anled-
ning till att de hålls fängslade.

Europadomstolen.
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Reportage Europakonventionen

Europarätten har visserligen slagit igenom i det svenska rättsväsendet. Men trots 
det återstår mer arbete för att den ska bli en del av vår vardagliga rättskultur.

text och foto tom knutson

Så kan Europakonventionen      genomföras på nationell nivå

Under rubriken ”Genomförandet 
av Europakonventionen på na-
tionell nivå” diskuterade en syn-

nerligen kvalificerad panel inför ett dito 
auditorium i Rosenbads konferenscen-
trum i Stockholm den 12 juni 2012.

Seminariet, som leddes av Sten 
Heckscher, före detta justitieråd och 
ordförande i Högsta förvaltningsdoms-
tolen, hölls med anledning av att Elisa-
bet Fura avslutade sin anställning som 
domare i Europadomstolen för att bli 
chefsjustitieombudsman.

seMinariet inLeddes med att Elisabet 
Fura berättade om sina nio år vid Euro-
padomstolen för mänskliga rättigheter. 
Hon berörde även Brightonmötet i våras 
då Europakonventionen diskuterades. 
Storbritannien vill se förändringar av 
konventionen för att ge större utrymme 
för de enskilda medlemsstaterna att tol-
ka konventionen, medan Ryssland vill 
se en försvagad konvention. Enligt Fura 
levde inte mötet upp till förväntningar-
na, och det blev endast ”en tumme”. En-
ligt henne har många domare i Europa-
domstolen tolkat Brightonmötet som ett 
aktivt försök från politikerhåll att påver-

ka Europadomstolens arbetssätt. På en 
fråga från Heckscher om hur hon skulle 
vilja utveckla Europadomstolen sa Eli-
sabet Fura sig vilja minska storleken ra-
dikalt, från dagens 40-talet domare, till 
tio. Den individuella klagorätten får gär-
na finnas kvar. För att vässa domstolen 
måste dessa domare ges verktyg, så att 
de kan välja ut principiellt viktiga mål. 
Fura pekade på USA:s högsta domstol, 
som tar upp mål av principiellt viktig be-
tydelse.

– Så skulle jag vilja göra om man fick 
börja om från början, sa Elisabet Fura 
som dock bedömde möjligheterna poli-
tiskt sett som högst begränsade att göra 
detta.

Fura sa också att hon kan tänka sig att 
domstolen skulle kunna avge rådgivan-
de yttranden.

Men även om Europadomstolen inte 
förändras från grunden finns det myck-
et som går att utveckla ändå, menade 
hon. Flera insatser har redan gjorts. Till 
exempel har domstolen börjat med att 
på sin hemsida lägga ut domar som den 
anser vara principiellt viktiga. Samtidigt 
kan själva domskrivningen bli mycket 
bättre sa hon och tillade:

– Ibland kan jag tycka att det är myck-
et begärt att en domare, en rådman i Sö-
dertälje eller i Bilbao, ska kunna sitta på 
sin kammare och identifiera att ”Aha, 
här har vi ett problem som tangerar Eu-
ropakonventionen!” eller hitta det om 
inte parterna har uppmärksammat det.

 
Mats MeLin, justitierÅd och ordfö-
rande i Högsta förvaltningsdomstolen, 
sa att som verksam jurist ska man i han-
teringen av Europakonventionen inte 
vara räddhågsen eller överdrivet hög-
tidlig. Enligt honom är den räddhågade 
inställningen på väg att vittra bort.

– Konventionen ses, tror jag, allt mer 
sällan som en svårforcerad och besvärlig 
hinderbana som man måste ta sig över 
för att kunna komma till ett avgöran-
de. Den räddhågade inställningen kan 
bara motverkas genom kunskap, enligt 
Melin. Förutom kunskap krävs omdö-
me och förmåga till urskiljning. Det är 
alls inte så att avgöranden som rör Sve-
rige med automatik har stor betydelse 
för svenska domstolar; avgöranden som 
rör förhållanden i andra länder har inte 
sällan betydligt större betydelse. Melin 
berörde särskilt den misstänktes rätt till 
biträde i detta sammanhang.

anne raMberg, generalsekretare i Ad-
vokatsamfundet, berättade att samfun-
det bidrar till att implementera Euro-
pakonventionen i svensk rätt genom att 

Bilden ovan: 
Det rådde stor 

enighet bland pa-
nelisterna om att 
Europakonventio-
nen under de se-

naste decennierna 
på allvar slagit 

igenom i svenskt 
rättsväsende.
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Reportage Europakonventionen

Så kan Europakonventionen      genomföras på nationell nivå
utbilda unga blivande advokater, samt 
att samfundet i sig agerar ”vakthund” i 
debatt och samhällsutveckling.

Ramberg menade att även om advo-
katerna blir allt bättre på att åberopa Eu-
ropakonventionen, liksom att domsto-
larna, särskilt de högsta domstolarna, i 
ökad omfattning tillämpar den, krävs en 
förändrad attityd. 

– Den ängslighet som ibland präglar 
svenska domstolar i allmänhet när det 
gäller att ägna sig åt lag- och normpröv-
ning befrämjar inte Europakonventio-
nens genomslag. Det är förmodligen en 
generationsfråga, sa hon. 

För ett tydligare genomslag av Euro-
pakonventionen vore det enligt henne 
önskvärt att den i ökad utsträckning ock-
så direkt prövades i svenska nationella 

domstolar och då även i de lägre instan-
serna. Det skulle också gagna Europa-
domstolens arbete. För att det ska lyckas 
krävs att mänskliga rättigheter får en mer 
central plats i vardagen och inte bara på 
EU-agendan och i högtstämda tal. 

– Det krävs mer av ”hands on” från 
politiker och jurister. Ytterst handlar det 
om att utveckla en rättskultur där Euro-
pakonventionen utgör ett självklart ram-
verk, poängterade Anne Ramberg.

thoMas buLL, professor i konstitutio-
nell rätt vid Uppsala universitet, sa att 
den viktigaste och mest intressanta för-
ändringen som Europarätten har bidra-
git till handlar om ”legitimitetsfrågan”. 
Bull talade om att det finns en syn på ju-
ridiken som utgår från tanken på ”rätts-
maskineriet”, mot denna kan ställas 
tanken på ”rättsväsendet”.  Rättsmaski-
neriet står för det mekaniska och förut-
sägbara; för  rättsväsendet handlar det 
om att justera mekaniken, en human 
verksamhet, en juridik som är samhäl-
lets tjänare, och Europarätten har  bidra-
git med att öka det senare perspektivet i 
svensk juridik.

anna skarhed, justitiekansler, mena-
de att Europarätten vunnit betydande 
mark under de senaste 25 åren. Från att 
betraktas som något främmande till en 
verklig del av svensk rätt.

– Om någon nämnde Europakonven-

tionen i rättssalen himlade domaren 
med ögonen, det gör inte någon doma-
re i dag, sa hon och tillade:

– Det har hänt väldigt mycket. Vi be-
höver inte klä oss i säck och aska. Sveri-
ge har institutioner som fungerar ganska 
väl och vi lever upp till en hel del av de 
krav som ställs på oss.

pÅ FrÅgor oM FraMtiden för Euro-
padomstolen visade det sig att Elisabet 
Fura var bekymrad. Risken är att Euro-
padomstolen inte kan svara inom rimlig 
tid på de frågeställningar som kommer 
och därmed riskerar att bli irrelevant. 
Hon tror aldrig att den kommer att läg-
gas ner eftersom det är politiskt omöjligt.

Ett annat problem är att eftersom 
domstolen har 150 000 mål i balans 
finns det en risk att det kan bli svårare 
att få upp mål som rör till exempel skat-
tetillägg från länder som Sverige efter-
som de kan komma att trängas undan av 
mål om tortyr.

– Man kan redan nu höra i domstolen, 
när det kommer frågor om äganderätt, 
till exempel att frågan ställs om det här 
är sånt som vi verkligen ska syssla med. 
Är det ett problem som ska lösas av Eu-
ropadomstolen, sa Elisabet Fura.

I den efterföljande diskussionen beto-
nade Michael Ribbenvik, Migrationsver-
kets rättschef, att myndigheter har en 
betydande roll i att införa Europakon-
ventionen i vardagens juridik. n

En del av semina-
riet behandlade 
hur olika aktörer 
i rättsväsendet 
kan bidra till att 
implementera 
Europakon- 
ventionen 

i svensk rätt.
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Reportage Advokatexamen

Alla är nervösa när de ska avlägga den 
muntliga advokatexamen. Men de flesta 
klarar sig bra trots spänningen.

text och foto magnus andersson

Nervösa och lättade jurister      på advokatexamen

D et är en av de första soliga da-
garna i juni. I Hagaparken i Sol-
na flanerar småbarnsfamiljer, 

pensionärer och andra daglediga och 
njuter av försommaren.

Men bara några hundra meter längre 
norrut pågår febril aktivitet. På ett kon-
ferenshotell vid Brunnsviken sitter ett 
antal jurister, som under de två senas-
te åren har gått Advokatsamfundets tre 
delkurser för advokatexamen. I dag ska 
de visa att de har tillgodogjort sig det ut-
bildningen innehåller om advokatetik 
och god advokatsed.

Den här fredagen examineras 60 ju-
rister av sex examinatorer och lika 
många censorer, enligt ett snävt schema 
med löpande aktivitet från klockan 8.30 
till 16.00.

Sex jurister åt gången får en skriftlig 
fråga att läsa igenom och förbereda. Ef-
ter en halvtimme kallas juristerna in till 
var sin examinator och censor för att 
berätta vilka advokatetiska problem de 
har identifierat i frågan och hur proble-
men kan hanteras. Först efter examina-
torernas och censorernas gemensamma 
överläggning får de veta om de har kla-
rat provet. I lokalen vilar en spänd stäm-
ning. Nervositeten hos dem som ska prö-
vas är inte att ta miste på.

Efter sin överläggning är examina-
torerna entusiastiska över den höga 
kunskapsnivån hos förmiddagens exa-
minander. Juristerna kallas in i de små 
konferensrummen igen, en och en, och 
får veta hur deras prestationer har be-
dömts. De allra flesta kommer ut tydligt 
lättade, och försvinner snabbt iväg för 
att resa tillbaka till byråvardagen.

Den här dagen blev 55 av de 60 exami-
nanderna godkända.

advokaterna steFan ruben och Bo 
Ahlenius har verkat som examinatorer 
alltsedan examen infördes och har båda 
lång erfarenhet av att undervisa om ad-
vokatetik.

Stefan Ruben anser att advokatexa-
men har haft stor betydelse för advokat-
etiken i Sverige.

– Alla som arbetar med advokatetik, 
vare sig de sitter i disciplinnämnden el-
ler verkar någon annanstans i Advokat-
samfundets organisation, är numera 
övertygade om att utbildningen och ex-
amen har haft en mycket stor och posi-
tiv betydelse, säger han, och fortsätter:

– Detta har medfört en standardhöj-
ning så vitt avser kunskaperna om de 
etiska reglerna och om dess betydelse 
för yrket.

Malin Mörsare, Advokathuset Actus, Västerås
Hur känner du dig nu?
– Det känns jätteskönt. Det känns som ett bevis på att man 
har förberett sig bra.
Vad hade du hört om advokatexamen i förväg?
– Jag har försökt att inte lyssna så mycket. Men det är klart, 
man har ju hört skräckhistorier om svåra frågor och följd-
frågor. Jag hade hört att om man får vissa frågor så är det 
för att examinatorerna försöker hjälpa en rätt, om man är 
lite fel ute.
Vad var svårast?
– Examensfrågan var en jättesvår fråga! Man är väldigt 
stressad när man ska in, så det man är orolig för är att man 
ska få en blackout och inte lyckas förstå frågan.
Hur har du förberett dig?
– Jag har gått igenom pärmarna jag har fått på kurserna. 
Och så har jag varit inne på samfundets hemsida och läst 
de vägledande uttalandena. Jag har framför allt haft nytta 
av delkurs 1, som var mycket bra!
Har du några tips till andra som ska examineras?
– Var vaksam på första delkursen och skriv ner alla kom-
mentarer! Du får tips där, tips som du inte kan läsa dig till! 
Och läs igenom Advokatsamfundets lilla bok.

tvÅ soM nyss har avLagt advokatexaMen oM                            exaMinationen

•  Krav på avlagd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund infördes 
den 1 januari 2004.

•  Den första examinationen hölls hösten 2003.
•  Advokatexamen föregås av en utbildning, som omfattar sex utbildningsdagar 

fördelade på tre terminer. Den fjärde terminen avlägger deltagarna examen.
•  Examinationen är muntlig och äger rum inför examinatorer och censorer. Advo-

katetiska frågor står i fokus.
•  Examination hålls fyra till fem gånger per termin. 
•  I genomsnitt godkänns 90,5 procent av examinanderna. Den som blir under-

känd i examinationen kan överklaga till Advokatsamfundets utbildningsnämnd.
•  Varje advokat är skyldig att bekosta utbildning och examination för sina an-

ställda biträdande jurister.
•  Hittills har 2 783 jurister deltagit i examinationerna.

Fakta advokatexaMen
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Nervösa och lättade jurister      på advokatexamen
Reportage Advokatexamen

Bo Ahlenius menar att en effekt av den 
obligatoriska etikutbildningen och ad-
vokatexamen är att disciplinnämnden 
numera inte så ofta besväras med ären-
den som rör unga ambitiösa jurister som 
i sin iver ”springer in i väggen”.

Bo Ahlenius anser att intresset för 
mjuka frågor är starkare i den yngre ge-
nerationen. Det gäller etik i 
många avseenden, miljöfrå-
gor, och ansvarsfrågor såväl 
gentemot samhälle som i bo-
lag.

– Detta gör att det också är 
tacksamt att undervisa om 
god advokatsed, förklarar 
han.

– Det är ingen tvekan om att 
den unga generationen advo-
kater, generellt sett, har betyd-
ligt bättre kunskaper om sin 
yrkeskod än den äldre, säger 
Bo Ahlenius.

Man kunde FörestäLLa sig 
att jurister från de större ad-
vokatbyråerna, med resurser 
att ordna interna utbildningar 
och med en mängd äldre kol-
leger som har erfarenhet av examinatio-
nen, presterade bättre än jurister från 
små byråer. Stefan Ruben har inte den 
uppfattningen.

– Jag tycker inte att jag märker någon 
egentlig skillnad. Jag ser inte heller nå-
gon skillnad mellan humanjurister och 
affärsjurister.

Inte heller Bo Ahlenius tror att det är 
någon större skillnad mellan de två in-
riktningarna.

Däremot kan Stefan Ruben märka 
tendenser till skillnader mellan yngre 
och äldre jurister.

– Någon gång kan man se att äldre 
examinander som kommer från andra 

jurist yrken där de har verkat under lång 
tid har lite svårare att ta till sig de speci-
ella krav som ställs på advokater. De kan 
ha svårare att förstå att advokaten inte 
ska vara objektiv, utan subjektiv, eller att 
förstå att det inte alltid är så enkelt att 
hantera klienter och motparter eller att 
vara ”bekväm” för en domstol. Men det 

finns självfallet också utmärk-
ta examinander från andra ju-
ristyrken som förstår advokat-
rollen.

bo ahLenius instäMMer i 
att en del äldre examinander, 
som aldrig har arbetat med 
advokatliknande verksamhet, 
kan ha lite svårt att komma in 
i ”advokattänket”. Men det 
finns lysande undantag från 
den generaliseringen.

De två examinatorerna har 
märkt klara skillnader mellan 
å ena sidan examinander från 
advokatbyråer, å andra sidan 
dem som driver egen verk-
samhet. Stefan Ruben tror de-
finitivt att det är en fördel att 
uppfostras på en advokatbyrå, 

med de där alltid förekommande etik-
frågorna:

– På en advokatbyrå, liten eller stor, 
tillämpas etiken varje dag. När det gäller 
de svåra frågeställningarna har de som 
är uppfostrade på advokatbyråer nog ett 
annat öga för att identifiera problemet.

Också Bo Ahlenius hänför skillna-
den till den dagliga tillämpningen av 
advokat etiken:

– De med egen verksamhet har kan-
ske inte någon att samtala med och har 
heller inte i det dagliga livet en aktiv 
advokat etisk dialog på kontoret. De blir 
utlämnade till självstudier, vilket gör det 
hela betydligt svårare för dem. n

Anna Forsebäck, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Hur känner du dig nu?
– Väldigt glad och lättad.
Vad hade du hört om examinationen i förväg?
– Jag hade hört att examinatorerna är tysta i början och 
låter en prata själv, så att man inte får någon känsla för om 
man är rätt ute eller inte. Och så var det, även om jag tyckte 
att jag fick någon uppmuntrande nick här och där och 
kunde se att vissa bollar landade rätt.
Vad var svårast?
– Jag fick några kniviga följdfrågor på en av de sista frågor-
na, som jag inte hade hunnit förbereda så väl – det var gan-
ska knappt med tid att hinna igenom alla frågeställningar. 
Hur har du förberett dig?
– Framför allt genom att läsa de vägledande reglerna or-
dentligt. Förra veckan var jag också på en endagskurs som 
samfundet ordnade i god advokatsed. Den kan jag verkli-
gen rekommendera. Där fick jag en bra belysning av reg-
lerna och en bra känsla för olika svåra prioriteringar.
Har du några tips till andra som ska examineras?
– Gå kursen om advokatetik! Läs gamla övningsfrågor, sitt 
gärna med någon kollega som också ska upp på examine-
ring och ta hjälp av kolleger som redan är advokater.

tvÅ soM nyss har avLagt advokatexaMen oM                            exaMinationen

”Det är ing-
en tvekan 
om att den 
unga gene-

rationen ad-
vokater, ge-
nerellt sett, 
har betyd-
ligt bättre 

kunskaper 
om sin yr-
keskod, än 
den äldre.”
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Panträtt i fast egendom
Ulf Jensen

En bok om pantsättning, inteckning och exekution.  
Även allmänna frågor om fastighetskredit, liksom 
förhållandet mellan panträtt och tvångsförvärv som 
expropriation och förköp behandlas.

9 upplagan | 2012 | ISBN 9789176788301

Beställ ditt exemplar på www.iustus.se eller i bokhandeln.

Nya upplagor

Redovisningsfrågor i skattepraxis
Margit Knutsson, Claes Norberg & Per Thorell

Här behandlas grundläggande frågeställningar 
rörande sambandet mellan redovisningen och 
beskattningen. Boken innehåller en genom-
gång av skattepraxis på området.

3 upplagan | 2012 | ISBN 9789176788233
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Reportage Påföljdsutredningen

Villkorlig dom och skyddstillsyn ska avskaffas. 
I stället ska förstagångsförbrytare som får kor-
tare straff än ett år alltid dömas till villkorligt 
fängelse. Påföljdsutredningen föreslår en av de 
största reformerna hittills av påföljdssystemet.

text magnus andersson foto mostphotos

Utredningar föreslår stora 
förändringar av påföljdssystemet

I början av sommaren lämnade På-
följdsutredningen sitt betänkande 
Nya påföljder (SOU 2012:34). Hov-

rättspresidenten Fredrik Wersäll har va-
rit särskild utredare. Advokatsamfundets 
förre ordförande Tomas Nilsson har in-
gått i utredningen som expert. I den 2 412 
sidor tjocka utredningen föreslår utreda-
ren och de medverkande experterna sto-
ra förändringar av påföljdssystemet.

Påföljdsutredningen föreslår att de 
särskilda påföljderna skyddstillsyn och 
villkorlig dom ska avskaffas. I dag är 
skyddstillsyn och villkorlig dom alterna-
tiven till ett fängelsestraff. »

För vuxna lagöverträdare ska det fin-
nas två påföljder: böter och fängelse.

Utredaren Fredrik Wersäll tycker att 
det viktigaste i förslaget är att det renod-
lar påföljdssystemet och gör det mer be-
gripligt och lättillämpat.

– Vi har ansträngt oss för att skapa ett 
system som är rättvist, konsekvent och 
förutsebart och samtidigt humant, sä-
ger han.

korta straFF bLir viLLkorLiga

Fängelsestraffet ska dömas ut villkorligt, 
om fängelsestraffet är på kortare tid än ett 
år och om den som döms är ostraffad se-
dan tidigare. Detta ska gälla för alla brotts-
typer. Ett villkorligt fängelsestraff ska 
alltså vara bestämt i tid, till skillnad mot 
villkorlig dom och skyddstillsyn i dag.

Ett villkorligt fängelsestraff ska alltid 
kombineras med en tilläggssanktion – 
böter, samhällstjänst, övervakning, hem- 
 arrest eller olika former av vård. Till-
läggssanktionen ska vara strängare och 
mer ingripande ju allvarligare brottet är.

Fängelsestraff på ett år eller mer ska 
kunna dömas ut villkorligt bara om de 
kombineras med ingripande missbruks-
vård eller liknande, eller i mycket speci-
ella undantagssituationer.

strängare vid ÅterFaLL

Vid återfall i brott ska ett villkorligt fäng-
elsestraff med en strängare tilläggssank-
tion, eller ett ovillkorligt fängelsestraff, 
dömas ut. Domstolen ska också kunna 
besluta att ett villkorligt fängelsestraff 
som har dömts ut tidigare ska verkstäl-
las i anstalt.

Om den dömde inte fullgör tilläggs-
sanktionen frivilligt, ska domstolen kun-
na besluta att den dömde ska verkställa 
det villkorliga fängelsestraffet i anstalt.

Fredrik Wersäll säger att han inte gör 
sig några illusioner om att det skulle vara 
lätt att få igenom ett så omfattande för-
slag. 

– Däremot är jag övertygad om att det 
nuvarande systemet måste reformeras 
och då är det svårt att se alternativen. 

Ett villkorligt fängelsestraff ska enligt utredningen alltid kombineras med en tilläggssanktion, till exempel samhällstjänst.
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Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60
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Det går inte att lappa och laga hur länge 
som helst, säger han.

Utredningen konstaterar att dagens 
påföljdssystem är komplext och oförut-
sägbart: Det är inte brottets allvar som 
avgör valet av påföljd, utan osäkra prog-
noser om risken för återfall i brott, och 
straffet upplevs inte alltid som propor-
tionellt till brottet. Villkorlig dom och 
skyddstillsyn gör det inte tydligt för den 
dömde hur allvarligt domstolen ser på 
brottet.

I betänkandet föreslår utredningen 
att bötesstraffen vid dagsböter ska hö-
jas. Dagsböter ska alltid vara ett sträng-
are straff än penningböter. Därför ska 
dagsböter alltid dömas ut på mer än 
4 000 kronor.

utveCkLade ungdoMspÅFöLjder

När det gäller unga lagöverträdare före-
slår utredningen att socialtjänsten ska 
behålla sitt huvudansvar för ungdomar 
under 18 år som begår brott. Utredning-
en föreslår att nya påföljder ska införas 
för unga lagöverträdare:

Kontaktskyldighet för unga ska vara  
ett alternativ till påföljderna ungdoms-
vård eller ungdomstjänst. Påföljden 
innebär bland annat att den unge ska 
hålla kontakt med en särskild kontakt-
person som ska ha både stödjande och 
kontrollerande uppgifter.

Ungdomsövervakning ska kunna dö-
mas ut vid mer allvarlig brottslighet. På-
följden ska vara intensiv och behand-
lingsinriktad. Den ska innehålla vissa 
inskränkningar i den unges rörelsefrihet 

– till exempel förbud att lämna bostaden 
på helgkvällar och helgnätter – som ska 
kunna kontrolleras med elektroniska 
hjälpmedel.

Varningsstraff ska kunna dömas ut 
i stället för ett lågt bötesstraff, om den 
unga lagöverträdaren är ostraffad sedan 
tidigare.

adjö tiLL artbrotten

I enlighet med utredningsdirektiven 
föreslår utredningen att lika allvarliga 

Tidigare under våren kom också Psykiatrilagsutredningen med sitt betänkande, som också berör 
straffrättsfrågor. I utredningen var Advokatsamfundets vice ordförande Bengt Ivarsson expert. Utred-
ningen föreslog att ett krav på tillräknelighet hos gärningsmannen för att en gärning ska vara ett brott 
ska återinföras, efter att ha varit avskaffat sedan brottsbalken trädde i kraft 1965. Därmed ska också 
rättspsykiatrisk vård avskaffas som påföljd. Psykiskt störda lagöverträdare som döms till ansvar för 
brott ska få sin påföljd bestämd enligt vanliga bestämmelser.

Återinförande av kravet på tillräknelighet, eller ansvarsförmåga, innebär att Sverige återgår till en 
princip som gäller i nästan alla länder: att gärningsmannen måste ha kunnat påverka sitt handlande för 
att kunna hållas straffrättligt ansvarig. Därmed blir straffansvar uteslutet för gärningar som har begåtts 
under en kvalificerad psykisk störning eller motsvarande tillfällig sinnesförvirring.

I Sverige har – sedan brottsbalken infördes – psykiska störningar beaktats vid domstolens påföljds-
bestämning i stället för vid bedömningen av straffansvaret.

Utredningen föreslår att tre nya former av rättspsykiatriska bedömningar ska införas, bland annat ett 
läkarutlåtande om gärningsmannens tillräknelighet.

tiLLbaka tiLL tiLLräkneLighetskravet

»
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Beställning: tel. 08 506 112 00, order@far.se, www.farakademi.se
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– böcker som höjer din kompetens

20 års-
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slagen får ett visst genomslag så att även 
vissa 18–20-åringar som återfaller i brott 
flera gånger döms till fängelse i större ut-
sträckning än nu.

– Påföljdsvalet för gruppen 18–20 år 
blir strängare än i dag, även om ung-
domsreduktionen blir kvar. Att avskaffa 
den skulle ge orimliga tröskeleffekter vid 
18-årsåldern, om inte straffen generellt 
ska skärpas för ungdomar, säger Fred-
rik Wersäll.

Den 1 juli 2015 ska ändringarna träda i 
kraft, enligt förslaget.

svÅrgripbara eFFekter

Utredaren Fredrik Wersäll menar att 
man ska vara försiktig med antaganden 
om effekter på brottsligheten av olika 
kriminalpolitiska åtgärder.

– Effekterna är ofta svårgripbara och 
vanskliga att mäta. På ett övergripande 
plan gör vi dock bedömningen att våra 
förslag ökar trovärdigheten av straffsys-
temet vilket i vart fall långsiktigt bör ha 
positiva kriminalpolitiska effekter, säger 
han. n

brott ska behandlas lika, oavsett brotts-
lighetens art. 

I dag leder vissa typer av brott, som 
grovt rattfylleri, mened, vissa misshan-
delsbrott, vissa sexualbrott, vissa skatte-
brott, narkotikabrott och jaktbrott, ofta 
till fängelse – även om straffvärdet är nå-
gon eller några månaders fängelse och 
det inte är fråga om återfall. Utredning-
en föreslår att särbehandlingen ska upp-
höra och att brott med samma straffvär-
de ska behandlas lika vid påföljdsvalet. 
Därmed kommer de som döms för de 
nämnda ”artbrotten” i fortsättningen att 
dömas till villkorligt fängelse.

– För att vårt förslag om att behand-
la alla brottstyper lika ska genomföras 
krävs visst politiskt mod. Å andra sidan 
saknar dagens, närmast slumpmässiga, 
särbehandling varje form av vetenskap-
ligt stöd, säger Fredrik Wersäll.

ungdoMsreduktionen bLir kvar

I regeringens pressmeddelanden och 
i rapporteringen i medierna har det  
ibland framstått som om utredningen 

har föreslagit att lagöverträdare mellan 
18 och 20 år ska bedömas strängare än 
tidigare. Men det är inte riktigt innebör-
den av förslaget. Utredningen föreslår 
att ”ungdomsreduktionen” vid straff-
mätningen ska tillämpas på samma sätt 
som förut.

Men när det gäller påföljdsval, före-
skriver brottsbalken 30:5 2 st. i dag att 
rätten får döma den som har begått 
brott mellan 18 och 20 års ålder till fäng-
else bara om det finns särskilda skäl. I 
praktiken döms de flesta lagöverträda-
re mellan 18 och 20 år, som har begått 
brott på fängelsenivå, till villkorlig dom 
eller skyddstillsyn. Nu föreslår utred-
ningen att de påföljderna ska avskaffas. 
Det skulle innebära att det i många fall 
inte skulle finnas något påföljdsalterna-
tiv för lagöverträdare mellan 18 och 20 
år. Utredningen föreslår därför att kra-
vet på särskilda skäl ska avskaffas – möj-
ligheterna att döma 18–20-åringar till 
villkorligt fängelse ska i fortsättningen 
vara lika stora som för äldre lagöverträ-
dare. Därmed kan man vänta sig att för-

”För att 
vårt förslag 
om att be-
handla alla 
brottstyper 

lika ska 
genomföras 
krävs visst 
politiskt 
mod.”
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Gästkrönika

Ur den mentala diktaturen
i vÅras briserade nyheten att Jönköpings kommun upp-
rättat ett avtal med ett antal företrädare för det muslimska 
samhället. I skrivningen fanns några tämligen långtgående 
undantagsregler för just muslimska elever vad gällde exem-
pelvis simundervisning. 

Eller nyheten och nyheten förresten. Överenskommelsen 
var nästan 20 år gammal och hade sedan dess, förstod man 
av kommunens företrädare som intervjuades i Ekot, mer 
rullat på. 

Fast riktigt så var det inte heller. Avtalet hade uppdaterats 
så sent som ett år tidigare. Inför att ärendet skulle behandlas 
i fullmäktige igen laddade jag ned handlingen och skrev en 
ledarkommentar. 

Den gick i korthet ut på att den här typen av religionsspeci-
fika överenskommelser var orimliga. Skolplikten är överord-
nad föräldrars rätt till sina barn, det var rent av därför den 
tillkom en gång i tiden. Sedan spelar det ingen roll vilka skä-
len är. Man får inte ta skolpliktiga barn ur skolan om det så är 
för att tidpunkten sammanfaller med skördearbete eller reli-
giös högtid. 

Därefter skrev jag att det naturligtvis inte heller finns nå-
gon poäng med att i onödan kränka någon. Finns det kvinn-
liga simlärare och det utan alltför mycket bök går att ordna 
med enkönad simundervisning finns inget skäl att tvinga på 
muslimska eller andra flickor från könssegregerade kulturer 
manliga magistrar i badbyxor. 

När jag gick i skolan hade jag en sångfågel i min parallell-
klass. Hennes senare framgångsrika karriär började då och 
där. Hon fick ett jobb i en musikal. 

Hennes sena kvällar krävde en hel del av anpassning från 
skolans sida. Men det fixade sig. 

Mer än så kräver inte jag för religiösa minoriteter. Men hel-
ler inte mindre. Om vi ska ha en individanpassad skolgång 
spelar det ingen roll om eleven ifråga är en sångfågel, en 
framtida OS-simmare, muslim eller jude. Sedan finns förstås 
en gräns. Skolan kan inte gå av på mitten. Kommunen kan 

inte ägna hur mycket resurser som helst på att tillfredsställa 
behoven för en enskild oavsett om skälen är idrottsliga eller 
religiösa. 

Ungefär så löd den, tycker jag, hyfsat resonerande konten-
tan av min artikel. Av alla kommentarer var det en som bet 
sig fast. 

Den kom från en man som skrev att jodå, han höll med om 
lejonparten av mitt resonemang. Men att han samtidigt tog 
för givet att jag inte menade att judiska elever inte självfallet 
skulle få ledigt för bar mitzva. För menade jag det, ja då place-
rade jag mig själv i samma läger som Sverigedemokraterna. 

Mejlet skulle för bara något år sedan ha gett mig hjärt-
klappning. Va? Jag på samma sida som Sverigedemokrater-
na? Det får bara inte hända. 

Jag skulle säkert ha svarat något i stil med att jag inte alls 
sympatiserar med SD, att min bästa vän minsann är muslim, 
att jag känner flera judar och att jag till och med haft en rela-
tion med en svart man från Elfenbenskusten. 

Men nu blev jag bara förbannad. Och skälet till det är en 
artikel av författaren och DN-medarbetaren Lena Andersson. 
Hon skrev om denna nedsmetningsmekanism. Och om att 
man inte kan ändra uppfattning bara för att någon annan 
vars åsikter man inte gillar generellt råkar tycka samma sak i 
en specifik fråga. Eller som hon så knivskarpt formulerade 
det: ”I den mentala diktaturen bedömer man inte utsagor 
efter vad som sägs utan vem som säger.” (DN 2/1 -12)

Men jag behöver alltså inte gå längre än till mig själv för att 
känna igen beröringsskräcken. Och nu när hon öppnat ögo-
nen på mig ser jag den överallt. Hur människor överger prin-
ciper för att inte hamna på ”fel” sida.

När religionshistorikern och vänstermannen Mattias Gar-
dell inkallades som sakkunnig i Breivik-rättegången berät-
tade han om sina våndor inför att ställa upp på försvarets 
sida. Det var den sidan som kallat honom som expert, men 
det han ombads göra var inte att försvara Breivik, utan att 
redogöra för sin bild som islamforskare. Ska han ändra sin 

GästkRöNiköR
HANNE kjöllER 
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bild av islam för att den inte ska råka passa in i Breiviks skru-
vade uppfattning om världen?

Nej, det gjorde han ju inte. Men han motiverade sitt beslut 
att tala med hänvisning till rättsstaten. Det betyder inte att 
han tyckte att det var oviktigt att vara med i rätt läger. Bara 
att han valde ett läger som låg högre: rättsstatens. 

Andra snubblade i lägre instans. Av försvarets kallade sak-
kunniga var det ungefär hälften som lämnade walkover.

Jamen ni hör själva. Expertvittnen. Professorer som ägnat 
hela sina yrkesliv åt att belägga det ena eller det andra, som 
plötsligt inte vill säga vad det är de kommit fram till, för att 
en enslig massmördare kan tänkas hålla med. Så självständig 
var den självständiga forskningen att en man, utan egna exa-
mina, styr den. För vad man än tycker, så tycker man ju inte 
som han. 

soM Ledarskribent Förväntas jag ha åsikter. Och efter-
som jag arbetar på en liberal tidning förväntas jag ha liberala 
åsikter. När jag så torgför dessa åsikter händer olika saker 
beroende på vilket fält jag rör mig i. Om jag skriver positivt 
om kärnkraft är det aldrig någon som skriver till mig någon-
ting i stil med: Aha, du bor säkert själv i ett stort hus och vill 
ha billig el. 

Om jag skriver om äldrevården är det aldrig någon som 
frågar mig om jag själv legat på långvården? Om jag däremot 
skriver om fördelarna med förskola kan jag få brev med for-
muleringar av typen: Hela din artikel andas dåligt samvete. 
Du försöker rättfärdiga att du slängt in ditt barn på dagis.

Och så frestas jag då återigen att svara att nej, jag har inget 
dåligt samvete alls. Möjligen då mer för att jag och min dot-
ters pappa valde att vara hemma och njuta av vår dotter tills 
hon var dryga två år, att vi sedan fick vänta på dagisplats, så 
att vår kavata lilltuta slängde längtansfyllda blickar på alla 
dagisbarngrupper vi mötte i parken. Eller möjligen att vi var 
lediga båda två samtidigt och bodde med henne i södra Afri-
ka under ett halvår. Att vi kletade oss fast vid henne. 

Men nu blev jag bara förbannad. Och skälet till det är 
en artikel av författaren och DN-medarbetaren Lena 
Andersson. Hon skrev om denna nedsmetnings- 
mekanism. Och om att man inte kan ändra uppfattning 
bara för att någon annan vars åsikter man inte gillar 
generellt råkar tycka samma sak i en specifik fråga.

Men min artikel om förskolan handlade ju inte om oss. 
Den handlade om forskning om barns utveckling, om barn 
till nyanlända som i vissa fall, och om de inte gått i förskolan, 
kanske inte kan svenska när de börjar skolan. Den handlade 
om föräldrar som inte som vi kan låna på lägenheten för att 
vara hemma länge och njuta av sin unge. 

Den handlade om, att i god liberal tradition, utjämna skill-
nader mellan barn med olika förutsättningar. Precis som min 
text om specialvillkor för barn med muslimska föräldrar.

Vi går i fällan när vi inte orkar stå upp för det vi tycker. När 
vi känner oss manade att försvara oss i person, inte i sak. 

Jag minns inte längre exakt vad jag svarade bar mitzva-
mannen. Men jag vet att jag inte skrev att min bästa vän min-
sann är muslim, att jag har flera judiska vänner och att jag 
har haft en relation med en svart man. Däremot att jag hade 
en del åsikter om hans nedsmetande sätt att argumentera. 

För min del är det slut på krälandet och beröringsskräck-
en. Jag ska ur den mentala diktaturen. 

Ur den mentala diktaturen

GästkRöNiköR
HANNE kjöllER 

Hanne Kjöller 

ledarskribent på dagens nyheter och mottagare 

av advokatsamfundets journalistpris 2012
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Advokaterna trivs i sitt yrke och ser ljust på framtiden. Samtidigt finns det stora 
skillnader i arbetsförhållanden och ekonomiska villkor bland landets advoka-
ter. Siffrorna har förbättrats sedan 2006 och en majoritet bland kvinnorna 
anser idag att det går bra att förena advokatyrket med föräldraskap. Det visar 
Advokatsamfundets stora undersökning av tillståndet i kåren. 
text ulrika BrandBerg och tom knutson illustration uppdragsmedia

Fokus Advokatundersökningen

advokat
Dagens

– sådan är han

en förra liknande undersökningen genom-
fördes år 2006. Sedan dess har advokat-
kåren och gruppen biträdande jurister 
vuxit med 24 procent. Trots tillväxten 
tycks kåren som helhet inte ha genom-
gått några större förändringar. 

Den typiska advokaten är, precis som 
2006, en man utan utländskt påbrå med 

många år i yrket, som huvudsakligen eller 
helt arbetar med affärsjuridik. Även bland 

biträdande jurister dominerar affärsjuridi-
ken. Men här har kvinnorna nu blivit en majori-

tet. 
– Samfundet uppvisar föga förvånande stor samstämmig-

het med samhället i övrigt. Mycket glädjande är den jämfö-
relsevis stora andelen biträdande jurister med utländsk här-
komst. Den största utmaningen nu är att attrahera och 
behålla de bästa krafterna inom yrket. Det är till exempel gi-

vetvis en ambition att öka andelen kvinnliga advokater ytter-
ligare, framför allt när det gäller delägarskap, säger Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

nöjda advokater

Årets advokatundersökning har genomförts av undersök-
ningsföretaget Novus, med Per Fernström som projektleda-
re. 

– Det har varit ett spännande men också ett utmanande 
projekt då det bland annat omfattar komplicerade frågeställ-
ningar mot en upptagen målgrupp. Dessutom måste jämfö-
relsen över tid bli så korrekt som möjlig, säger Fernström. 

Utmaningen har varit att, via webbintervjuer, få veta så 
mycket som möjligt om en stor och ganska heterogen yrkes-
kår, som samtidigt har begränsat med tid för att svara på frå-
gor. Novus gick ut till samtliga ledamöter och biträdande ju-
rister i Advokatsamfundet. Ungefär 2 200 av totalt 6 200 
tillfrågade svarade, en svarsfrekvens på 35 procent. Enligt »
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genoMsnittsadvokaten 
– sÅdan är han

Den typiske advokaten är en 
man med många år i yrket, som 
är nöjd med sitt yrkesval.

Genomsnittsadvokaten är en man 
som arbetat i yrket i minst tio år. 
Han är gift eller sammanboende 
och född i Sverige av svenska 
föräldrar.

Arbete:
Genomsnittsadvokaten arbetar 
huvudsakligen med affärsjuridik, 
och han fakturerar huvudsakligen 
juridiska personer. Han arbetar 
helg minst en gång i månaden. 
Snittadvokaten har en medianin-
komst på 625 000 kronor om året 
och arbetar 1 618 timmar om året. 
Den typiske advokaten är del-
ägare i advokatbyrån, eller ensam 
innehavare av den. 

Övrigt:
Den genomsnittlige advokaten är 
positiv till advokatyrkets framtid. 
Han vill inte byta jobb. För att 
uppnå balans i livet köper han 
hushållsnära tjänster. 

»
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den genoMsnittLiga 
biträdande juristen 
– sÅdan är hon

Den typiska biträdande juristen 
är en ganska nyanställd kvinna, 
som arbetar något fler timmar än 
sin advokatkollega.

Den typiska biträdande juristen 
är en kvinna som arbetat på ad-
vokatbyrå i mindre än två år. Hon 
är gift eller sammanboende och 
född i Sverige av svenska föräld-
rar.

Arbete:
Den genomsnittliga biträdande 
juristen arbetar med affärsjuridik. 
Hon arbetar helg minst en gång i 
månaden, har en medianinkomst 
på 375 000 kronor om året, och 
arbetar 1 633 timmar om året.

Övrigt:
Den typiska biträdande juristen är 
även hon positiv till advokatyrkets 
framtid. Hon vill inte byta jobb. Till 
skillnad från de äldre advokatkol-
legerna köper hon som regel inte 
hushållsnära tjänster.

oM undersökningen

Undersökningen av advokater, 
biträdande jurister och advokat-
byråer är en totalundersökning. 
Samtliga advokater och biträdan-
de jurister, totalt ungefär  
6 200, uppmanades att delta. 
En liknande undersökning har 
genomförts fyra gånger tidigare, 
senast år 2006. 

2 208 webbintervjuer genom-
fördes med totalt 598 delägare, 
361 enmansbyråer och 1 249 
anställda advokater/biträdande 
jurister. Svarsfrekvensen blev där-
med ungefär 35 procent (vid förra 
undersökningen var den cirka 50 
procent).

Intervjuerna genomfördes 
under perioden 25 april–30 maj 
2012. 

Totalt 959 intervjuer genomför-
des med delägare och innehavare 
till enmansbyråer. Dessa repre-
senterade 650 unika byråer. 

Undersökningen har genom-
förts av undersökningsföretaget 
Novus. Den finns att läsa i sin hel-
het på Advokatens webbplats.
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Per Fernström tyder allt på att undersökningen ger en så re-
presentativ bild av kåren som möjligt. Dels uppvisar årets re-
sultat stora likheter med den förra undersökningen, och de 
förändringar som skett verkar rimliga. Dels stämmer fördel-
ningen mellan män och kvinnor, liksom mellan anställda, 
delägare och innehavare, och andra uppgifter där man kan 
jämföra med uppgifter i matrikeln. 

Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg anser att under-
sökningen är viktig för Advokatsam-
fundets fortsatta arbete.

– Resultaten ger oss möjligheter att 
följa upp tidigare undersökningar, 
fånga förändringar, identifiera eventu-
ella problem och därigenom kunna 
vidta åtgärder. Det kan handla om atti-
tyder, jämställdhetsfrågor, konkur-
rensfrågor, verksamhetsinriktningar 
med mera, säger hon, och fortsätter:

– Det krävs ett gott underlag för att vi 
ska kunna bistå advokaterna och, i fö-
rekommande fall, argumentera ex-
ternt.

Anne Ramberg är medveten om att undersökningen varit 
omfattande och att den kanske tagit tid för advokaterna att 
delta i. 

– Man kan kanske ifrågasätta om tekniken fortsättningsvis 
ska vara densamma. Möjligen ska nästa undersökning inte 
vara lika bred, säger hon.

Så vad får vi nu veta om advokatkåren och de biträdande 
juristerna? Undersökningen ger en bild av att advokaterna 
trivs ganska bra med sin tillvaro och ser ljust på framtiden. 72 
procent av advokaterna vill nämligen inte byta arbete. Bland 
de biträdande juristerna är det något fler som tvekar inför 
framtiden: 41 procent säger sig där vilja byta jobb, de allra 

flesta för att bli bolagsjurister eller jurister inom myndigheter 
eller organisationer. Bland dem som vill byta arbete motive-
rar de flesta det med arbetets innehåll, arbetsförhållanden 
och att arbetet ska gå att förena med familjeliv. 

Trots lågkonjunktur och konkurser för stora internationel-
la byråer tycks de svenska advokaterna och biträdande juris-
terna se ljust på framtiden som advokat. 69 procent av advo-

katerna och 78 procent av de 
biträdande juristerna är nämligen 
mycket eller ganska positiva till advo-
katyrkets framtid i landet, en liten ök-
ning av framtidsoptimismen sedan 
2006. 

aFFärsjuridik doMinerar

Optimism och trivsel verkar alltså vara 
genomgående drag i advokatkåren. 
Och trivseln och utmaningarna i arbe-
tet är viktig för de flesta. 86 procent 
anger att arbetsuppgifternas innehåll 
är mycket viktiga för dem i arbetet. 
Även utveckling och lärande i arbetet 
klassas som mycket viktigt av många, 

liksom inflytande. Lönen är mycket viktig för 46 procent av 
de svarande, vilket placerar lönen först på femte plats bland 
de viktigaste faktorerna i arbetet. Att lönen kommer så långt 
ner kan dock delvis bero på att lönenivån i branschen gene-
rellt är ganska hög, och att man tar en viss lönenivå för given.

52 procent har angett att det är mycket viktigt att arbetet 
går att förena med föräldraskap. Det är en ökning med fem 
procentenheter sedan den förra undersökningen, kanske 
som följd av att frågorna om balans i livet debatterats så flitigt 
på senare år. 

Precis som för sex år sedan verkar de allra flesta advokater 
och biträdande jurister helt eller huvudsakligen inom affärs-
juridiken. 61 procent av advokaterna och 72 procent av de bi-
trädande juristerna anger affärsjuridik som sin huvudsakliga 
verksamhet. Bland advokaterna kommer sedan brottmål på 
andra plats med 26 procent, medan allmän praktik är den 
näst vanligaste inriktningen bland biträdande jurister. 

Affärsjuridikens dominans märks också av att 63 procent 
av advokaternas och de biträdande juristernas fakturering 
under 2011 avsåg juridiska och inte fysiska personer. 

Bilden av att det blir allt svårare att klara sig som advokat 
och att anställa biträdande jurister inom familjerättens om-
råde får stöd av statistiken. Endast 16 procent av advokaterna 
och 12 procent av de biträdande juristerna har angett famil-
jerätt som huvudinriktning. 

– Humanjuridikens tillbakagång är ett mycket allvarligt 
problem för rättsstaten. Det förefaller som det politiska in-
tresset för att garantera enskildas rätt till biträde är betydligt 
svalare än vad som kan anses klädsamt, säger Anne Ram-
berg, och tillägger: »

verksaMhetsinriktning – totaLt

Fråga: Vilken var din huvudsakliga verksamhetsinrikt-
ning under 2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)? 
Flera svar möjligt.

* Svarslistan 2006 var mer omfattande än i år
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Per Fernström.”Resultaten ger oss 
möjligheter att följa 
upp tidigare under-

sökningar, fånga för-
ändringar, identifiera 

eventuella problem 
och därigenom kun-
na vidta åtgärder. ”

   Anne Ramberg 
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– Men, man vinner inga röster på frågor om rättshjälp och 
timkostnadsnorm.

En förändring sedan 2006 är att så kallat true partnership 
tycks ha blivit den vanligaste formen av delägarskap i advo-
katbyråer. True partnership innebär att samtliga delägare tar 
gemensamt ansvar för byråns kostnader och delar lika på vin-
sten. 40 procent av de advokater som svarat att de är deläga-
re i byrån har uppgett att vinsten delas enligt partnerskaps-
modellen. 2006 var den vanligaste formen att man delade på 
samtliga kostnader, men behöll eget överskott. Förändring-
en kan kanske spegla att allt fler advokater verkar vid de stora 
affärsjuridiska byråerna i storstäderna, snarare än på småby-
råer i landsorten.

tjänar Mer, arbetar Mindre 

Skillnaderna mellan olika advokater i landet märks tydligt 
när man studerar advokaternas ekonomiska verklighet, i 
form av fakturering och inkomst. Medianadvokaten fakture-
rade under 2011 för 1,4 miljoner kronor. Men spridningen är 
mycket stor, från de 6 procent som fakturerade för under en 
halv miljon kronor, till de 2 procent som kom över 12 miljoner 
i fakturering. Huvuddelen ligger dock i intervallet 1 miljon till 
2,5 miljoner kronor. 

Även inkomsterna skiljer sig åt. Den genomsnittliga inkom-
sten är hög – 855 000 kronor om året – men den dras upp av 
ett fåtal advokater med mycket höga inkomster. Enligt Per 
Fernström är i stället medianinkomsten mer rättvisande. 
Den ligger i dag på 625 000 kronor om året, eller en månads-
lön på drygt 52 000 kronor. År 2006 var medianlönen 
575 000 kronor. 

För de biträdande juristerna märks ingen motsvarande ök-
ning. Medianinkomsten ligger där kvar på 375 000 kronor, 
eller drygt 31 000 kronor. 

Inkomsten påverkas för många advokater av hur stor del 
av tiden de kan fakturera för. Här är skillnaderna också stora. 
Medianfaktureringen är 70 procent av den arbetade tiden, 
med en variation från 40 procent till 85 procent av tiden.

Bland de anställda advokaterna och biträdande juristerna 

fick 43 procent sin inkomst i form av en fast lön. Men sedan 
2006 har det också blivit betydligt vanligare med ersättning 
i form av en kombination mellan fast lön och bonus. 34 pro-
cent fick sin inkomst i denna form under 2011, jämfört med 
18 procent vid den förra undersökningen. 

Hur mycket arbetade då advokater och jurister för inkom-
sterna? Mindre än 2006, visar det sig. Då uppskattade advo-
katerna sin årsarbetstid till 1 703 timmar. Under 2011 var tiden  
i stället 1 618 timmar. De biträdande juristerna arbetade mer 
än sina principaler, i genomsnitt 1 633 timmar. I statistiken 
finns dock även advokater och biträdande jurister med som 
uppgett att de arbetar deltid. Deltidsarbete är vanligare 
bland äldre än yngre. Bara 2 procent av advokater och biträ-
dande jurister under 35 år arbetar deltid, medan 28 procent 
av dem över 56 år arbetar deltid. 

Medvetenhet ger ökad jäMstäLLdhet?

Kvinnornas situation i advokatkåren och rättsväsendet har 
diskuterats flitigt under de senaste åren, inte minst inom ra-
men för nätverket Hilda. Och kanske har den ökade medve-
tenheten om problemet att kvinnor lämnar advokatbanan 
och inte når de högsta positionerna nu börjat ge resultat. Sta-
tistiken i advokatundersökningen visar i alla fall på att kvin-
norna nu tar mer plats i kåren. Bland de advokater som svarat 
på undersökningen är 27 procent kvinnor, jämfört med 24 
procent år 2006. Bland de biträdande juristerna är siffran 53 
procent. Även andelen kvinnor bland delägarna tycks ha 
ökat, även om osäkerheten är stor vid en ökning med bara en 
procentenhet. 

En viktig fråga för både kvinnor och män, inte minst för 
yngre som just håller på att bilda familj, är hur arbetet går att 
förena med föräldraskap. 

Här tycks situationen ha förbättrats avsevärt sedan under-
sökningen 2006. 61 procent av alla tillfrågade anser att det 
går bra att förena advokatyrket med föräldraskap. År 2006 
var siffran 44 procent. 60 procent av de tillfrågade uppger 
också att de kunnat vara föräldralediga i den utsträckning de 
önskat. Något fler advokater (58 procent) än biträdande ju-
rister säger sig ha haft svårt att vara föräldralediga, medan 
fler biträdande jurister (45 procent) finner det svårt att för-
ena arbetet med föräldraskap. 

De positiva förändringarna kan kanske förklaras med en 
ökad medvetenhet kring vikten av balans i livet, något som 
bland annat diskuterats gång på gång inom projektet Advo-
kat i framtiden. Allt fler stora advokatbyråer satsar också på 
program för att underlätta att förena arbete och föräldraskap 
(se artikel på sidan 34). Anne Ramberg tycker att utveckling-
en är glädjande.

– Advokatbyråerna har under många år satsat mycket med-
vetet på olika program för att stödja unga i att kunna kombi-
nera karriär och familj. Men frågan är mer komplex än så, har 
det visat sig, säger hon.

Trots satsningarna på att underlätta för småbarnsföräl-

För första gången har Advokatsamfundet i sin undersökning också frågat                         advokaterna och juristerna om deras ursprung. 

Svaren tyder på att                         mångfalden ökar i advokatkåren. 
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0 20 40 60 80 100

Verksamhetsinriktning

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Advokatyrkets framtid

Föräldraskap och arbete

Datorn i arbetet

Faktureringsrutin

Hushållsnära

Föräldraskap och arbete

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Totalt 

Advokater

Bitr. 
jurister

Positiv 
2012

Positiv 
2006

17 % 72 % 68 %

16 %

20 %

55 % 

53 %

58 %

21 % 

23 % 69 % 66 %

78 % 73 %17 %

7
 %

7
 %

5
 %

n Mycket positiv n Ganska positiv n Varken eller n Ganska negativ n Mycket negativ

Medianinkomsten 
för advokater 
är 625 000 kr 
(575 000kr) och 
genomsnittsin-
komsten ligger 
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jurister är 
medianinkom-
sten 375 000 kr 
(375 000 kr) och 
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komsten ligger på 
435 000 kr.
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drar finns det fortfarande skillnader i hur män och kvinnor 
upplever föräldraskapet och svårigheterna att få ihop livet. 
En stor majoritet av kvinnorna, 72 procent, uppger nämli-
gen att de kunnat vara föräldralediga i den utsträckning de 
önskat. Bland männen är motsvarande siffra lägre, 55 pro-
cent. Män är å andra sidan mer tillfreds i hur de kan förena 
föräldraskap och arbete. 64 procent av männen men bara 
55 procent av kvinnorna säger att det går bra. Bland de kvin-
nor som har hemmavarande barn säger sig också 38 procent 
ha funderat på att byta arbete för att bättre kunna förena fa-
milj och arbete. Motsvarande siffra för männen är 20 pro-
cent.

För första gången har Advokatsamfundet i sin undersök-
ning också frågat advokaterna och juristerna om deras ur-
sprung. Svaren tyder på att mångfalden ökar i advokatkåren. 
13 procent av advokaterna och 18 procent av de biträdande 
juristerna har nämligen minst en förälder född i något annat 
land. Bland advokaterna är nästan alla de utländska föräld-
rarna från övriga Norden eller Europa. Så är det också bland 
de biträdande juristerna med utländsk härkomst, men här 

finns också några procent som angett Asien, Afrika, Mellan-
östern och Sydamerika. 

rut popuLär

En hjälp på traven för stressade småbarnsföräldrar kan vara 
att köpa så kallade hushållsnära tjänster, som städhjälp och 
barnpassning. Några frågor som tillkommit sedan den förra 
undersökningen 2006 handlar just om hushållsnära tjänster. 

Och svaren visar att Rut-avdraget och hushållstjänster är 
populära bland advokaterna. 57 procent av advokaterna som 
är sambor eller gifta, och 39 procent av de biträdande juris-
terna, har uppgett att de köper sådana tjänster. Rut-tjänster 
är vanligare bland kvinnor än bland män.

Rut är också ett uppskattat bidrag för att klara arbetet. 40 
procent av dem som köper dessa tjänster uppger att de i 
mycket stor utsträckning bidrar till att skapa bättre förutsätt-
ningar för att sköta arbetet. 30 procent har svarat att de bi-
drar i ganska stor utsträckning. Bland kvinnorna svarar 49 
procent att tjänsteköpen bidrar i mycket stor utsträckning, 
och ytterligare 27 procent att de bidrar ganska mycket. n

Fokus Advokatundersökningen

Snabb tillväxt 
för storbyråer 
– vänd!

För första gången har Advokatsamfundet i sin undersökning också frågat                         advokaterna och juristerna om deras ursprung. 

Svaren tyder på att                         mångfalden ökar i advokatkåren. 
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Fråga:  Hur stämmer nedanstående påståenden in på 
din situation? 

n Jag har kunnat vara föräldraledig i den omfattning jag önskat.

n  Jag tycker att det går bra att förena advokatyrket med att
     vara småbarnsförälder.
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hushÅLLsnära tjänsternas pÅverkan

Fråga: I vilken utsträckning har dessa hushållsnära 
tjänster bidragit till att skapa bättre förutsättningar för 
dig att sköta ditt arbete?
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 Undersökningen av advokatkåren fångade inte bara 
frågor om advokater och biträdande jurister som 
enskilda yrkespersoner. Även advokatbyråernas 

villkor har fångats upp. Resultaten är huvudsakligen positi-
va. Advokatbyråerna har ökat sin omsättning, timdebite-
ringen har stigit något och många byråer anställer. Samti-
digt visar statistiken på stora skillnader mellan olika typer 
av advokatbyråer. 

Ett annat resultat av undersökningen är att de gångna 
årens många diskussioner om arbetsvillkoren på advokatby-
råer för småbarnsföräldrar tycks ha gjort intryck på de ansva-
riga på advokatbyråerna. Allt fler uppger nämligen att de har 
särskilda program för att föräldrar bättre ska kunna förena 
arbete och familjeliv. 

FLest enMansbyrÅer

Undersökningen av advokatbyråerna har i år genomförts på 
ett nytt sätt. Förra gången, 2006, gjordes två olika undersök-
ningar, en om advokaternas och de biträdande juristernas 

situation, och en om byråerna riktad till byråansvariga. I år 
slogs dessa ihop. Alla delägare och innehavare har därmed 
fått svara på frågorna om byråerna. Per Fernström på under-
sökningsföretaget Novus förklarar: 

– Fördelen är att man fått med fler byråer än förra gången. 
Nackdelen är att man ibland fått tjugo olika svar från samma 
byrå, säger han.

För att få ett rättvisande resultat och inte räkna samma by-
råer två gånger har Novus manuellt gått igenom alla svar och 
sorterat fram en representativ delägare för varje byrå i un-
dersökningen av advokatbyråerna. 

Slutresultatet blev att undersökningen baseras på 650 uni-
ka advokatbyråer, 144 fler än i 2006 års undersökning. Av 
dem är 55 procent, 361 byråer, enmansbyråer, medan 21 pro-
cent, 139 stycken, har två eller fler medarbetare. Samman-
sättningen stämmer därmed väl överens med vad Advokat-
samfundets matrikel visar.

36 av byråerna i undersökningen, knappt 6 procent, har 
50 eller fler medarbetare. Övriga byråer har 4–9 medarbe-
tare (20 procent) eller 10–49 medarbetare (23 procent). 

De minsta och de största advokatbyråerna har helt olika 
inriktning på sin verksamhet. Medan humanjuridiken är den 
vanligaste huvudinriktningen för enmansbyråer (40 pro-
cent), arbetar de största byråerna, med mer än 50 medarbe-
tare, nästan uteslutande med affärsjuridik. Även på de med-
elstora advokatbyråerna (10–49 medarbetare) dominerar 
affärsjuridiken med 49 procent. Men samtidigt tycks human-
juridiken ha vuxit fram på de medelstora byråerna, eller kan-
ske är det snarare en del humanjuridiska byråer som lyckats 
växa. 20 procent av de medelstora byråerna anger nämligen 
att de huvudsakligen arbetar med humanjuridik. År 2006 var 
motsvarande siffra 7 procent.

Snabb tillväxt 
för storbyråer 
De stora byråerna har blivit större och kraftigt ökat sin omsättning, medan de 
mindre inte förändrats så mycket på sex år. Det är ett tydligt resultat av under- 
sökningen av advokatbyråernas situation.

oMsättning

Fråga: Hur stor omsättning hade advokatbyrån under 
2011 (eller senast avslutat räkenskapsår)?

Det totala genomsnittliga värdet för omsättningen un-
der 2011 är 21,8 miljoner kronor (jfr mätningen 2006,  
7,1 miljoner kr):
   2012  2006
Enmansbyråer  1,7
Enmansbyråer (1 person) 1,1  0,97
2–3 anställda  2,0  1,5
4–9 anställda  4,4  3,8
10–49 anställda  27,1  24
50+ anställda  221  150 »
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Snabb tillväxt 
för storbyråer 

prograM För att bättre kunna 
koMbineraFöräLdraskap oCh arbete

Fråga: Har ni på byrån utvecklat något speciellt pro-
gram eller vidtagit särskilda åtgärder för att underlätta 
för medarbetarna att kombinera föräldraskap och 
arbete?
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Advokatyrkets framtid
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Faktureringsrutin

Hushållsnära
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Totalt

Enmansbyråer

2–3 medarbetare

4–9 medarbetare

10–49 medarbetare

50 eller fler medarbetare

     18 % 11 %

8 % 5 %

9 % 5 %

     18 % 17 %

            32 % 29 %

                              69 % 55 %

2012 2006

»
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ekonoMin skiLjer

Kanske har alltså några av de humanjuridiska byråerna vux-
it under de gångna sex åren. Fortfarande är dock det vanli-
gaste att småbyråer, i synnerhet enmansbyråer, arbetar med 
humanjuridik, och att stora arbetar med affärsjuridik. 

Humanjuristernas ekonomiska villkor diskuteras ofta, 
inte minst i förhållande till den så kallade timkostnadsnor-
men. Föga förvånande visar också undersökningen att de 
ekonomiska villkoren skiljer sig åt avsevärt mellan de små 
och stora advokatbyråerna. Medan de största byråerna debi-
terar i genomsnitt 3 310 kronor i timmen för delägarnas tjäns-
ter, kan enmansbyråerna bara ta ut 1 640 kronor. Siffran dras 
upp av affärsadvokaterna på enmansbyråerna som i huvud-
sak inte tar rättshjälpsuppdrag. År 2006 var motsvarande 
siffror 2 520 kronor för storbyråerna, och 1 400 kronor för 
enmansbyråerna. I procent räknat har storbyråerna kunnat 
öka sin debitering nästan dubbelt så mycket. 

För hela delägargruppen är snittpriset per timme 1 880 
kronor, medan biträdande jurister i genomsnitt debiterar 
1 520 kronor. 

De stora byråernas goda ekonomiska villkor och snabba 
tillväxt återspeglas också i statistiken över advokatbyråernas 
omsättning. Den genomsnittliga omsättningen för samtliga 
advokatbyråer har nämligen mer än tredubblats på sex år, 
från 7,1 miljoner kronor till 21,8 miljoner kronor. Den totala 
omsättningen för hela advokatkåren har under perioden 
2006–2010 ökat från drygt 12 till drygt 15 miljarder kronor, 
enligt momsregistret. Ökningen i omsättning finns dock hu-
vudsakligen hos de allra största byråerna, som ökat sin om-
sättning med i genomsnitt 47 procent. Att den procentuella 
ökningen för kåren som helhet är större än i någon av grup-
perna kan förklaras av att antalet storbyråer (med mer än 50 
anställa) är mycket större i årets undersökning än 2006 (36 
byråer i år, 11 byråer 2006).

De största byråerna tjänar mer pengar än de små. Samti-
digt är de också utsatta för större konkurrens. Samtliga stor-
byråer uppger att de upplever en betydande eller en viss kon-
kurrens från andra svenska advokatbyråer. Bland byråer 
med en till tre medarbetare är det knappt 80 procent som 
upplever konkurrens. Storbyråerna möter också betydligt 
större konkurrens både från revisorer och andra företags-
konsulter, och från utländska advokatbyråer.

ökad datorisering

Ett sätt att möta den ökande konkurrensen kan vara att effek-
tivisera arbetet på advokatbyrån, bland annat med hjälp av 
informationsteknik. Och undersökningen tyder verkligen på 
att teknikanvändningen ökat ordentligt under de senaste sex 
åren. År 2006 angav exempelvis 65 procent av byråerna att 
de hade datoriserade klientregister. I årets undersökning har 
siffran ökat till 77 procent. 

Marknadsföring på internet har fått ett ännu större upp-
sving. 2006 hade 48 procent av de svarande byråerna egna 
webbsidor. I dag är siffran 67 procent. Mer än hälften av by-
råerna har också datoriserade konfliktregister, och närmare 
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datorn i arbetet

Fråga: Vilka av följande påståenden stämmer in på advokatbyrån?

Klientregister förs på data

Advokatbyrån har en egen webbsida

Konfliktregister förs på data

Byråns jurister kan koppla upp sig mot 
byråns nätverk från extern dator

Byrån använder digitalt dokumenthanteringssystem

Datasystemet bevakar fatalietider

Byrån krypterar e-post

Filer sparas i en s.k. molntjänst
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                             77 %

                           67 %

                    52 %

                  49 %

           35 %

      26 %

14 %

13 %

2006

65 %

48 %

33 %

27 %

20 %

22 %

8 %

Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Även telefontolkning utan tidsbokning

Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk

Alltid personlig service

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

De stora byråernas goda ekonomiska villkor och snabba tillväxt återspeglas också                         i statistiken över advokatbyråernas omsättning.

Den genomsnittliga omsättningen för samtliga advokatbyråer har nämligen                         mer än tredubblats på sex år, från 7,1 miljoner kronor till 21,8 miljoner kronor.  
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hälften ger möjlighet för byråns jurister att koppla upp sig 
mot nätverket från hemmet eller andra platser. 

Den ökade konkurrensen och klienternas förändrade krav 
har också satt spår i hur advokatbyråerna fakturerar. Fortfa-
rande är fakturering efter avslutat uppdrag det vanligaste sät-
tet att fakturera. Men vid sidan av den traditionella metoden 
har det också blivit vanligare med löpande månatlig fakture-
ring. 26 procent av advokatbyråerna uppger att de huvud-
sakligen fakturerar så, jämfört med 18 procent vid den förra 
undersökningen. Mindre vanligt har det i stället blivit med  
a conto- och annan delfakturering. 

MÅnga anstäLLer

Under de senaste sex åren har både advokatkåren och grup-
pen biträdande jurister vuxit. Men de ekonomiska kriser-
na och den rådande lågkonjunkturen tycks ändå har läm-
nat spår i form av en något större försiktighet i att anställa, 
åtminstone på de stora affärsjuridiska byråerna. Visserligen 
anställde 97 procent av de största byråerna (fler än 50 medar-
betare) jurister under 2011 (år 2006 var siffran 100 procent), 
men det verkar ha blivit något färre som anställs. Under 2011 
anställde 40 procent av de allra största advokatbyråerna fler 
än tio jurister. År 2006 var den siffran 55 procent.

Bland samtliga advokatbyråer är trenden den motsatta. 
Var tredje byrå anställde minst en jurist under 2006, jämfört 
med var fjärde vid den förra undersökningen. Det är också 
något fler som planerar att anställa en eller flera jurister un-
der det kommande året.

baLans i Livet ett krav

I den hårdnande konkurrensen om de bästa juristerna blir 
det viktigt för advokatbyråerna att vara lyhörda för de unga 
juristernas önskemål och krav på arbetet. Och trots att inne-
hållet i arbetet fortfarande är den faktor som rankas allra 
högst av jurister och advokater (se artikel på s. 31) så har ock-

så allt fler börjat efterfråga bättre möjligheter att förena ar-
betsliv och familjeliv.

Diskussionen om balans i livet har inte gått advokatbyrå-
erna förbi. I dag anger totalt 18 procent av byråerna, jämfört 
med 11 procent år 2006, att de har någon form av program 
för att underlätta för medarbetarna att få ihop livet som för-
älder och advokat/jurist. 

Programmen är, naturligt nog, ovanliga på enmansbyråer, 
även om de finns också där. Men på de största och medelsto-
ra advokatbyråerna har de blivit allt vanligare. I dag anger 69 
procent av de största (med 50 medarbetare eller fler) och 32 
procent av de medelstora (10–49 medarbetare) att de har 
program för att förena föräldraskap och arbete. Det är en ök-
ning med 14, respektive 3 procentenheter, sedan 2006.

De vanligaste insatserna i föräldraskapsprogrammen 
är flexibel arbetstid (87 procent), möjlighet att arbeta 
hemifrån (84 procent) och möjlighet att arbeta deltid (59 pro-
cent). n 

Fokus Advokatundersökningen

Faktureringsrutin

Fråga: Vilken/vilka faktureringsrutin(er) tillämpade 
byrån i huvudsak 2011?

2006

Fakturering efter avslutat 
uppdrag

Löpande månatlig fakturering

A conto-  och annan 
delfakturering

Förskott

Löpande kvartalsvis 
fakturering

Löpande fakturering 
varannan månad

Årsvis fakturering
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                                     76 % 83 %

               26 % 18 %

               26 % 37 %

          17 % 20 %

     7 % 8 %

    5 % 3 %

    4 % 6 %

• värdering och försäljning av lösöre

• auktoriserade värderingsmän

• avveckling av hela hem  

  (transport, flyttstädning med mera)

Sveavägen 116, Stockholm  •  www.metropol.se  •  08-673 48 90

• kostnadsfria hembesök

• bouppteckningsvärderingar

• snabb hantering

• månadskvalité och veckoauktioner

Din partner vid avveckling av lösöre eller hela hem

Advokat- 
samfundet 
får bättre 
betyg 
– vänd!

De stora byråernas goda ekonomiska villkor och snabba tillväxt återspeglas också                         i statistiken över advokatbyråernas omsättning.

Den genomsnittliga omsättningen för samtliga advokatbyråer har nämligen                         mer än tredubblats på sex år, från 7,1 miljoner kronor till 21,8 miljoner kronor.  
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 Sex av tio advokater och biträdande jurister är mycket 
nöjda eller ganska nöjda med Advokatsamfundet, 
när det får lämna ett sammanfattande omdöme. 13 

procent av de svarande är missnöjda med sin organisation. 
Biträdande jurister och unga är mest nöjda, medan det 
största missnöjet finns i åldersgruppen mellan 46 och 55 år.

Per Fernström på undersökningsföretaget Novus konsta-
terar att Advokatsamfundet får ungefär samma betyg som 
liknande organisationer brukar få när man frågar medlem-
marna. 

– Det är en utmaning att kombinera det kunskapstunga, 
förtroendeingivande uppdraget med att aktivt driva frågor. 
Den utmaningen delar Advokatsamfundet med många an-
dra organisationer, säger han.

Siffrorna är en klar förbättring jämfört med den förra un-
dersökningen, då bara 39 procent sade sig vara nöjda med 
samfundet. 

Flera delar av Advokatsamfundets verksamhet för leda-
möterna får mycket goda betyg. 93 procent är exempelvis 

mycket eller ganska nöjda med kansliets service och 91 pro-
cent med advokatförsäkringarna. Även Advokatsamfundets 
kursverksamhet får beröm, med 90 procent av de svarande 
som är mycket eller ganska nöjda.

Advokatsamfundets webbplats är också uppskattad och 
välbesökt. Drygt 60 procent av advokaterna och de biträ-
dande juristerna besöker webbplatsen minst en gång i må-
naden. Anställda, kvinnor och personer på mindre advokat-
byråer är flitigare användare än delägare och ledamöter 
med affärsjuridisk inriktning. 

93 procent av de tillfrågade anser också att webbplatsen 
innehåller det de behöver. De mest använda funktionerna är 
Sök advokat, kurser och kursanmälningar samt dokument 
som cirkulär, minneslistor och blanketter.

Advokaterna är också fortsatt nöjda med sin tidskrift. 
85 procent av dem är mycket eller ganska nöjda med tid-
skriften. Det är enligt Per Fernström en mycket hög siffra 
för en medlemstidning som man inte själv väljer att prenu-
merera på. n 

Advokatsamfundet 
får bättre betyg
De flesta advokater och biträdande jurister uppskattar Advokatsamfundet och dess 
service. Särskilt goda betyg får kansliet, kursverksamheten och advokatförsäkringarna.

advokatsaMFundet – saMManFattande oMdöMe

Fråga: Hur nöjd är du totalt sett med Advokatsamfundet?

Totalt 2012

Advokater

Bitr. jurister
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46–55 år

56 + år
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advokatsaMFundet – tidskriFten advokaten

Fråga: Vad anser du om följande? Tidskriften Advokaten

Totalt

Advokater

Bitr. jurister

(–35 år)

36–45 år

46–55 år

56 + år
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19 %                       66 %                    13 %

19 %                       65 %                   14 %

20 %                          68 %                      11 %

18 %                       69 %                     12 %

15 %                     70 %                    15 %

20 %                      61 %                 16 %

25 %                            62 %                     11 %

n 5 Mycket bra n Ganska bra n Ganska dålig n Mycket dålig
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Kommenterar den nya  
mutlagstiftningen!

Den senaste tidens skriverier i media om korrup-
tion och mutskandaler samt den nya lagstiftnin-
gen på området gör boken Mutbrott och korruptiv 
marknadsföring högst aktuell. Bokens tredje upplaga 
har beaktat de omfattande ändringar i brotts-
balkens bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 
2012. Bl.a. infördes då två nya straffbestämmelser, 
handel med inflytande och vårdslös finansiering av 
mutbrott. Vidare straffbelades korruption i samband 
med tävlingar som är föremål för allmänt anordnad 
vadhållning, t.ex. tipsmatcher och V75.

Thorsten Cars är juris doktor och f.d. hovrätts-
lagman i Svea hovrätt, f.d. ordförande i Institutet 
Mot Mutor och f.d. allmänhetens pressombudsman.

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

ANDrA BöcKer AV INTreSSe

n De europeiska domstolarna och 
det svenska äganderättsskyddet  
Joakim Nergelius 

n Högsta förvaltningsdomstolen 
och tvångsvården  
Gustav Svensson
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EN MODERN LAGKOMMENTAR  
TILL REGERINGSFORMEN

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

ANDERS EKA
Lagman vid Stockholms tings-
rätt och huvudsekreterare i 
Grundlagsutredningen.

JOHAN HIRSCHFELDT
F.d. hovrättspresident och leda-
mot av Grundlagsutredningen.

HENRIK JERMSTEN
Justitieråd och sakkunnig i 
Grundlagsutredningen.

KRISTINA SVAHN STARRSJÖ
Departementsråd och sak-
kunnig i Grundlagsutredningen.

NYHET!

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. 

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

 E
n betongkloss med glas mellan 
de två Ulleviorna som troligen 
uppförts i samråd med alla orga-

nisationer utom kunderna –  fångarna 
– och advokaterna.

Vägen till besöksrummet går via inte 
mindre än sex säkerhetsdörrar.  Man 
ringer, en röst svarar på plåtigt högta-
larspråk och med tonen ”och vad är 
det du vill nu då som stör” – typ. Efter 
dörr ett avkrävs man legitimation och 
skall helst ha klientens personnum-
mer i huvudet. Nästa anhalt, på denna 
anstalt, är klädskåpen där man säkrast 
bör lämna allt. Efter passage av säker-
hetsdörr tre, en bastant sak i plåt och 
”brrrr”- signal och samtal via skorran-
de högtalare är man i  ”security”. Nå-
gon bakom en glasruta  säger att man 
skall lägga grejorna i en plastback, ta 
av sig skorna och passera genom säker-
hetsbågen. Instruktionerna är tydliga, 
klara, till och med nedlåtande och be-
fallande. Men stopp tänker jag – är inte 
en offentlig försvarare en av samhället 
betrodd person? Förnedringen kryper 
på mig. Bandet stoppas med rösten 
bakom glasrutan som säger – det ligger 
något i din väska ta ut det. ”Ja men det 
är ju min diktafon, jag skall ju diktera”. 
Det är inte tillåtet. Jag tvingas retirera 
till klädskåpet och passerar under det-
ta snöpliga återtåg en säkerhetsdörr 
med samma rigorösa kontroll. Diktafo-

nen lämnar jag i klädskåpet och undrar 
– dom kanske vill att man skall ta av sig 
alla paltorna – säkrast så? Samma pro-
cedur upprepas i ”security-rummet” 
och jag godkännes denna gång. Med 
bältet i näven, skorna och portföljen i 
högerhanden lyckas jag få fram ett pek-
finger för knappen till säkerhetsdörr 
nummer fyra. ”Brr”, det rosslar till vid 
passagen. Detta är inget annat än ett 
förnedrande bemötande syftande till 
att mjukgöra mig och min kår i denna 
miljö. Känslan av underläge inträder. 
Där har jag till och med skorna i han-
den och ber om att få komma vidare i 
dörrsystemet. Det enda som bespara-
des mig var avklädning och besiktning 
av samtliga kroppsöppningar. 

Som tur är har jag tre pennor i min 
väska. Jag har alltså rätten att anteckna 
vad min klient säger, gott så kanske – 
slipper hårdmemorera vårt möte?

eFter säkerhetsdörr nummer sex 
är jag så äntligen inne i besöksrummet. 
Klienten kommer in och jag upptäcker 
att jag är lika inlåst som den häktade i 
denna döda volym. Han och jag allena. 
Jag har inte en chans om det är en 
våldsverkare. Jag tänker på den kvinn-
liga väktare som med gott om tid slogs 
ihjäl av fången inför videokamerorna 
förra året. Inser att klientens privile-
gium är att samtala med mig, just utan 

avlyssning och utan videokamera. Om 
allt är korrekt kommer alltså  ingen se 
eller höra vad som kan ske. Samtalet 
under sekretess mellan klient och ad-
vokat är det heligaste som finns, lika 
med bikten och psykoanalysen. Vad 
som där sker vet bara de. De tre pen-
norna jag har för att anteckna hans för-
svar är nu ett hot, eller en möjlighet 
kanske?  Men, hur bra är det med en 
vass penna på ca 15 cm i detta läge? 
Hjärtsäcken kan nås en cm innanför 
huden, halspulsådern ligger vid ytan.

Feltänkt, fritt från fantasi, trots år av 
erfarenhet och miljarder i kostnader 
befinner jag mig i detta göteborgska 
Fort Knox. Stora system, massor av 
folk och förnedrande behandling av 
såväl fångar som deras offentliga för-
svarare – alla buntas ihop. 

oM jag ändÅ haFt min diktafon att 
dänga i skallen till mitt yttersta försvar. 
Men den kan vara en bomb tänker nog 
Kriminalvårdsverket. Men mina pen-
nor då? Skaften lika långa som knivbla-
det på en morakniv. Det var en mora-
kniv just inköpt på Clas Ohlson som 
fällde utrikesminister Anna Lindh.

Häktet i Göteborg tog min diktafon 
– men jag har en vass penna.

Svante Thorsell

advokat

En vass penna
och häktet i Göteborg
Efter mer än tjugo år var jag tillbaka som offentlig försvarare och skulle besöka 
det nya häktet i Göteborg. 

Svante Thorsell.
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 Å
talet gällde grovt bokförings-
brott och grovt skattebrott av-
seende näringsverksamhet i 

restaurangbranschen. Åklagarna på-
stod i gärningsbeskrivningen att den 
tilltalade uppsåtligen underlåtit att bok-
föra affärshändelser vad avsåg bland 
annat försäljning av öl. Bevisningen 
som åberopades till styrkande av åtalet 
i denna del bestod i allt väsentligt av en 
beräknad ölförsäljning jämförd med 
vad som bokförts i räkenskaperna, så 
kallad ölkalkyl. Beräkningen var utförd 
av två skatterevisorer och fanns doku-
menterad i en revisionspromemoria. 
Denna, samt Skatteverkets ompröv-
ningsbeslut, åberopades av åklagarna 
som skriftlig bevisning. Däremot åbero-
pades inte skatterevisorerna som vitt-
nen att höras om innehållet i kalkylen. I 
stället uppgav åklagarna i stämningsan-
sökan att skatterevisorerna skulle biträ-
da åklagarna under huvudförhandling-
en. Då åklagarna dessutom skulle ha 
biträde av två ekopoliser kom 
” motståndarlaget ” att bestå av totalt 
sex personer. Det numerära övertaget 
gav näring åt den bristande balans som 
är kännetecknande för brottmålspro-
cessen. Det kom att visa sig att den oba-
lans som är inbyggd mellan parterna 
skulle förstärkas genom benäget bi-
stånd av tingsrätten. 

eFter beskedet att åklagarna skulle 
biträdas av skatterevisorerna yrkade 
försvaret att tingsrätten skulle avvisa 
denna begäran. De grunder som an-
gavs var följande:

•  Skatterevisorerna var inte parter i 
brottmålet.

•  Då den centrala bevisningen i må-
let utgjordes av de beräkningar 
som skatterevisorerna gjort inom 
ramen för Skatteverkets beslut om 
revision, inte på uppdrag av åkla-
garna, borde revisorerna betraktas 
som vittnen enligt 36 kap. 1 § RB.

•  Försvaret hade självklart ett starkt 
intresse av att kunna höra skattere-
visorerna under huvudförhand-
lingen rörande kalkylen. Genom 
att upprätthålla den ordning som 
finns i rättegångsbalken om vittnes-
förhör skulle försvaret vid motför-
höret beredas möjlighet att skär-
skåda den av åklagarna åberopade 
bevisningen. 

•  Om skatterevisorerna skulle tillåtas 
att biträda åklagarna och dessutom 
vara närvarande under huvudför-
handlingen skulle åklagarna ha fa-
vören av att få information av skat-
terevisorerna som inte försvaret 
kunnat få del av och försvara sig 
emot.

Vidare framhölls från försvarets sida 

att möjligheterna att hålla ett adekvat 
förhör med skatterevisorerna försäm-
rades av att dessa genom dels sin när-
varo, dels sin kontakt med åklagarna, 
inte skulle undgå att påverkas i sina ut-
sagor. Enligt artikel 6 i Europakonven-
tionen har en person som anklagats för 
brott en ovillkorlig rätt att förhöra eller 
låta förhöra vittnen som åberopats mot 
honom. Denna garanti för en rättvis 
rättegång skulle komma att kringgås 
genom att revisionspromemorian åbe-
ropades som skriftlig bevisning medan 
upphovsmännen, vilka borde fått stå 
till svars för innehållet, agerade stöd-
personer åt åklagarna. 

Åklagarna anförde i ett yttrande till 
tingsrätten: För att genomgången av 
förundersökningsmaterialet ska kunna 
ske på ett så lättförståeligt och pedago-
giskt sätt som möjligt är det viktigt att 
presentationen av vad skatterevisorer-
na kommit fram till i revisionen kan 
klarläggas i samband med sakfram-
ställningen. Det är ju skatterevisorerna 
som bäst kan föredra vad som fram-
kommit vid revisionen i alla dess olika 
beståndsdelar.

Det var alltså inte nog med att skatte-
revisorerna skulle vara biträden. De 
skulle dessutom ikläda sig åklagarrol-
len och utveckla talan. Det framgår av 
rättegångsbalken att det är part som 

Fördel: åklagaren!
Ett beslut av en domstol i Mellansverige i ett ekomål väcker frågor rörande principen om equality 
of arms eller principen om parternas likställdhet i processen. Principen är central för den grund-
läggande rätten till en rättvis rättegång.  Det konstaterar advokat Hans Sundberg.
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skall utveckla talan, det vill säga åkla-
garen (RB 46 kap. 6 § och 43 kap. 7 § ). 

jag FiCk en tydLig signaL om att 
tingsrätten avsåg att tillmötesgå åkla-
garnas framställan då en notarie ring-
de och frågade om jag hade för avsikt 
att från försvarets sida åberopa skatte-
revisorerna som vittnen. 

Satt under galgen av tingsrätten be-
slöt jag att åberopa skatterevisorerna 
som vittnen. I bevisuppgiften markera-
des att försvaret motsatte sig att vittne-
na skulle tillåtas övervara förhandling-
en innan vittnesed avlagts och förhöret 
ägt rum.

Beslutet från tingsrätten – vilket inte 
fick överklagas särskilt – blev att försva-
ret yrkande, att tingsrätten skulle av-
visa åklagarnas begäran om att låta sig 
biträdas av skatterevisorerna, avslogs. 
Vidare ansåg tingsrätten att det fanns 
särskilda skäl att låta skatterevisorerna 
övervara förhandlingen såväl före som 
efter att ed avlagts. 

FörutoM att det kan ifrågasättas 
om tingsrättens beslut faller inom ra-
men för de rättssäkerhetskrav som 
garanteras av svensk lag och konven-
tioner uppkommer ett antal frågeställ-
ningar för vilka det saknas normer. Till 
exempel när under förhandlingen skall 
skatterevisorerna avlägga vittnesed, 
när under förhandlingen skall förhö-
ret äga rum och vilket part skall hålla 
huvudförhör respektive motförhör. 
Förhör skall, enligt 36 kap. 17 § RB, in-
ledas av den part som åberopat förhö-
ret om inte tingsrätten bestämmer an-
nat. Då vittnesförhöret påkallats efter 
att tingsrätten inte givit försvaret något 

annat val är det rimligt att försvaret får 
hålla motförhör och att förhöret får 
ske i direkt anslutning till försvarets 
sakframställan. Då detta skrivs är det 
inte klart hur tingsrätten avser att lösa 
problemet. 

europakonventionen gäLLer se-
dan 1994 som svensk lag. Det är oklart 
om tingsrätten i sitt beslut beaktat arti-
kel 6 i Europakonventionen som säker-
ställer kravet på en rättvis rättegång.  I 
brottmål är principen om equality of 
arms oerhört betydelsefull, eftersom 
det i brottmål råder en bristande ba-
lans mellan den tilltalade och hans för-
svarare å ena sidan och åklagaren å 
den andra sidan. Under alla förhållan-
den har tingsrätten, enligt min me-
ning, bidragit till att förstärka den oba-
lans som råder mellan parterna. Det 
kan lätt förstås om den tilltalade kän-
ner sig dömd på förhand om han av 
domstolen inte kan garanteras en fair 
trial. 

Vid bevisprövningen borde rimligen 
de former under vilka skatterevisorer-
na i det aktuella målet kommer att läm-
na sina utsagor minska bevisvärdet till 
förmån för den tilltalade. Mot bak-
grund av tingsrättens agerande är det-
ta emellertid långt ifrån säkert. 

det är uppenbart att åklagarna an-
såg sig sakna den kompetens som är 
nödvändig för att kunna redogöra för 
innehållet i kalkylerna. Utgångspunk-
ten måste vara att en åklagare skall be-
härska målet och vara så insatt i det 
åberopade bevismaterialet att han kan 
redogöra för detta i samband med sak-
framställan. Skatterevisorerna blir nu 

delaktiga i sakframställan genom att 
redovisa innehållet i sin egen partsin-
laga (revisionspromemorian) varige-
nom rätten kommer att bibringas en 
förhandsuppfattning om dess bevis-
värde (se Ekelöf, Rättegång, 5:e häftet,  
s. 72 ).

tingsrättens besLut att tillmötesgå 
åklagarnas begäran om biträde av skat-
terevisorerna kan uppfattas som att 
även tingsrätten är osäker och att do-
maren saknar tillräckligt goda kunska-
per i bokföring och skatterätt.

I det läget finns det en stor risk att 
tingsrätten sätter sin tillit till skatterevi-
sorernas beräkningar i stället för att kri-
tiskt analysera riktigheten i dessa. Den 
risken har ökat då innehållet i revi-
sionspromemorian inte kan angripas 
genom ett vedertaget förhör med skat-
terevisorerna. Bevisbördan i skattepro-
cessen är betydligt lägre än inom straff-
rätten. Skulle domstolen förlita sig på 
Skatteverkets beslut och utredningar 
har domstolen gett acceptans åt ett läg-
re beviskrav i strid mot vad HD fastsla-
git (se bl. a.  NJA 1980 s. 725). 

det är Min bestäMda uppfattning att 
om domstolarna medverkar till att sä-
kerställa parternas likställdhet i proces-
sen i stället för att förstärka obalansen 
mellan parterna, så gagnar detta även 
domstolens möjligheter att förstå och 
på ett rättvisande sätt bedöma bevis-
ningens robusthet. Därmed minskar 
risken för ytterligare fall av ”felaktigt 
dömda”.

Hans Sundberg

advokat

Hans Sundberg.
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e amerikanska kreditföretagen 
Fannie Mae och Freddie Macs 
krasch 2008 var startskottet för 

en världsomspännande finansiell kris 
som vi fortfarande inte sett slutet på. 
Helt plötsligt talade alla om de kredit-
derivat som fått krisen att bryta ut, 
men även bland dem som varje dag ar-
betade med att köpa och sälja derivat 
förstod ytterst få vad de egentligen 
innebar. Tyvärr blev konsekvenserna 
inte lindrigare utan snarast värre för 
dem som aldrig hört talas om kreditde-
rivat och som litat till bankerna och fi-
nansexperternas råd.

När människor nu ser sina bespa-
ringar försvinna bort påstår många 
banker att de – enskilda människor som 
du och jag – borde förstått vad de gått 
med på, trots att bankerna själva inte 
alltid gjort det. Det är i den situationen 
jag möter människor som sökt juridisk 
hjälp för att hävda sin rätt.

Som enskild person är man alltid i 
underläge gentemot banken och i 
många fall verkar det som att bankens 
förluster blivit kundens ansvar. Många 
söker sig till Centralbanken eller till 
CNMV (Comisión Nacional de Mercado 
de Valores/Nationella kommissionen 
för värdepappershandeln) för hjälp då 
det är de som har ansvaret för att över-
vaka finansmarknaden. För de flesta 
innebär det dock inte någon direkt 
hjälp i och med att CNMV:s utslag inte 
är bindande för övriga banker och även 
om de vore det skulle CNMV inte hinna 
undersöka varje enskilt fall. Tyvärr har 
det visat sig att den enda vägen till att få 
upprättelse – och därigenom få tillbaka 
sina besparingar eller investeringar – 
går via en domstolsprocess. Vid en för-
sta anblick ter det sig som en Davids 
kamp mot Goliat, särskilt med tanke på 
att många av Spaniens banker är bland 

de tio största i världen och därmed har 
enorma resurser till domstolsproces-
ser. Som verksam jurist i just de här frå-
gorna ser jag dock dagligen domslut 
där domstolen ålägger banker att åter-
betala såväl de förlorade investering-
arna som kundens rättegångskostna-
der. Domstolen anser i de fallen att 
bankerna inte handlat i enlighet med 
god sed för banker och inte heller följt 
de lagar och europeiska direktiv som 
styr finansmarknaden. Framför allt 
kommer man om och om igen fram till 
att bankerna inte följt kraven på att in-
formera om de produkter de säljer och 
beskriva de risker som medföljer. 

Greg Smith, tidigare anställd vid en 
av världens största banker, Goldman 
Sachs, skrev i sitt avskedsbrev att ban-
kerna inte längre prioriterar kundernas 
intresse och att det gjorde honom ”sjuk 
att se hur okänsligt folk pratar om att 
lura sina kunder”. Jag har under många 
rättegångar sett prov på att bankdirek-
törer helt enkelt inte kunnat tillräckligt 
om produkterna de sålt. Det frikänner 
dock inte banken från dess ansvar för 
de skadliga konsekvenser som dessa 
produkter haft för de alldeles för 
många kunder som förlorat hela eller 
stora delar av sina investeringar. 

den senaste av aLLa skandaLer är 
”los bonos convertibles” från Banco 
Santander. Det är en finansprodukt 
som varit väldigt populär i Europa, där 
man haft en obligation med fast ränta 
som kunde konverteras till en aktie ifall 
kursvärdet steg. Under 2007 skapade 
man dock en hybrid på den spanska 
marknaden: samma typ av produkt 
men med skillnaden att man satte ett 
datum då obligationen automatiskt 
gjordes om till aktie oavsett om värdet 
hade ökat eller inte. Santanders 

”bonos” görs automatiskt om till aktier 
i oktober 2012 och det innebär att de 
drygt 140 000 kunder som köpt sådana 
i dagsläget förlorat drygt 60 procent av 
sina investering. Varje ”bono” hade ett 
värde på 13,67 euro och i dagsläget lig-
ger aktien på 4,8 euro, vilket totalt 
innebär en förlust på över 4 miljoner 
euro för Santanders kunder. 

Många bedömare anser att detta kan 
vara en av de största finansskandalerna 
någonsin. Wall Street Journal skrev ett 
reportage i december förra året där de 
påpekade att CNMV redan i oktober i 
ett utlåtande sagt att tillräckligt med 
indicier visade att Santander inte följt 
de gällande föreskrifter för den här ty-
pen av produkter. Dock kan inte CNMV 
beordra Santander att ge tillbaka peng-
ar till sina kunder eller ens bötfälla ban-
ken för enskilda ärenden, utan endast 
rekommendera kunderna att söka sig 
till domstolarna för att få upprättelse.

saMtidigt Med aLLt detta ger Emilio 
Botín – chef för Santander och en av 
världens rikaste män – en intervju i For-
tune magazine där han säger att San-
tanders vinst de kommande två åren 
bör öka med över 50 procent, det vill 
säga 8 miljoner euro i ren vinst. Lycklig-
tvis är jag inte ensam om att anse det är 
fel att bankerna tar ut all vinst medan 
kunderna får stå för förlusterna. Även 
domstolarna har slagit fast att lagarna 
även gäller för banker och att bankerna 
måste ta sitt ansvar i de fall där de lurat 
sina kunder. Det är dock mycket arbete 
som återstår innan varje enskild män-
niska som blivit lurad av bankerna får 
sin rätt, men till det arbetet lånar jag 
mig gärna.

Joel Sebastian Nilsson 

abogado, Barcelona, spanien

De spanska bankerna tar ut all vinst
medan kunderna får stå för förlusterna
Joel Sebastian Nilsson ger en starkt kritisk bild av hur bankerna i Spanien agerar mot sina kunder. 

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

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men 
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.

Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice 
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

Hälsa är framgång.

Så vad sägs om en ovanligt 
prisvärd försäkringslösning?
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 G
rundlagarna har på grund av 
sin teknikbundenhet beteck-
nats som åldersstigna och för-

legade, som runstenar i cyperrymden, 
omgivna av nya medier där var och en 
har blivit sin egen publicist.

Yttrandefrihetskommittén har utsatt 
TF och YGL för det jurister brukar be-
teckna som ”provtryckning”. Till skill-
nad mot flera tidigare utredningar har 
det inte bara handlat om ett allmänt 
ifrågasättande, utan en i stort sett kom-
plett ”prototyp” har tagits fram och 
ställts mot den nuvarande regleringen.

TF och YGL skyddar yttranden som 
framställts eller spridits med hjälp av 
vissa bestämda tekniker. Oavsett vem 
som yttrat sig och i stort sett vad som 
än yttrats har grundlagen omfamnat 
yttranden i skrifter framställda i tryck-
press, yttranden som överfört via ka-
bel eller i etern eller spridits på teknis-
ka upptagningar.

I ett medielandskap som förändrats 
snabbt och där tekniken tagit sjumila-
kliv har lagstiftningen trippat efter. Det 
tog till exempel runt 70 år innan radio-
program fick grundlagsskydd när YGL 
trädde i kraft 1992. Däremot gick det 
snabbare att ge enskilda möjligheter 

att skaffa grundlagsskydd för sina 
webbplatser.

YFK fick bland annat i uppdrag att 
finna en teknikoberoende lagstiftning 
för att slippa sådana eftersläpningar 
och för att undvika ett lappande och 
lagande i TF och YGL.

Kommittén konstaterar i sitt slutbe-
tänkande att någon teknikoberoende 
lagstiftning inte står att finna utan att 
grundläggande principer som medde-
larskyddet skulle förlora i styrka. Det 
är en föga förvånande och inte särskilt 
nyskapande slutsats.

NYGL , nya yttrandefrihetsgrundla-
gen, utformades för att såväl kända 
som kommande sätt att bedriva mass-
kommunikation skulle inkluderas. Be-
greppet massmedier introduceras i 
NYGL men för att ytterligare avgränsa 
det grundlagsskyddade området ges 
endast massmedier som framställs av 
”massmedieföretag” ett automatiskt 
grundlagsskydd.  De som inte anses 
uppfylla kravet att som huvudsaklig 
sysselsättning ha att på ett yrkesmäs-
sigt sätt framställa yttranden måste en-
ligt NYGL söka utgivningsbevis eller 
ange ansvarsuppgifter på massmediet.

Grundstommen i NYGL att ge mass-

medieföretag ett automatiskt skydd får 
anses som betänkligt med tanke på att 
det handlar om att grundlagsreglera en 
medborgerlig fri- och rättighet. Men 
utöver denna enligt kommittén felak-
tiga utgångspunkt innebär införandet 
av de nya begreppen svåra avgräns-
ningsbekymmer.

När anses en verksamhet vara pro-
fessionellt, yrkesmässigt, skött? Och 
vad menas med huvudsaklig verksam-
het? Ytterligheterna som en amatör-
mässig bloggare respektive en etable-
rad morgontidning skulle sannolikt 
inte innebära några definitionspro-
blem. Men den fackförening eller in-
tresseorganisation som vid sidan av sin 
huvudsakliga verksamhet ger ut en 
professionellt redigerad tidning skulle 
uppenbart falla utanför det automatis-
ka skyddet.

De gränsdragningsfrågor som TF 
och YGL rymmer är försumbara jäm-
fört med de som skulle följa med 
NYGL. Ju tydligare och ju mer förutse-
bart avgränsningsområdet är, desto 
säkrare kan den som anonymt önskar 
lämna uppgifter för offentliggörande 
förvissa sig om att meddelarskyddet 
gäller.

TF och YGL har bestått    ”provtryckningen”
Så har då tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) baxats uppför 
berget igen. Det är inte första och sannolikt inte sista gången detta sisyfosarbete utförts, skriver 
Nils Funcke, sekreterare i den parlamentariska Yttrandefrihetskommittén (YFK).
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Reflektion

Problemen med TF:s och YGL:s tek-
nikberoende förstoras ofta upp och 
överdrivs såväl till omfattningen som 
till dess följder för yttrandefriheten 
och brottsbekämpningen. De problem 
som finns har lagstiftaren till stor del 
lyckats parera genom att bland annat 
införa mer övergripande, samlande, 
begrepp i grundlagarna. Ett tydligt ex-
empel på ett sådant är ”tekniska upp-
tagningar” i YGL. När lagen infördes 
avsågs att ge skydd åt upptagningar 
som till exempel grammofonskivor. 
Men det omfattar i dag alla fysiska bä-
rare av yttranden som det går att ta del 
av med hjälp av tekniska hjälpmedel 
som till exempel cd-skivor och minnes-
stickor. Även i dag okända sådana bä-
rare av information torde med mycket 
stor sannolikhet kunna inkluderas i 
begreppet ”teknisk upptagning”.

På motsvarande sätt innebär grund-
lagsskyddet av yttranden överförda 
med hjälp av elektromagnetiska vågor, 
ett grundläggande fysikaliskt begrepp, 
att alla sätt att i tråd eller via etern 
överföra yttranden omfattas.

När det gäller TF och tryckta skrifter 
är även det ett samlande begrepp. Av-
sikten vid införandet av TF 1766 var att 
skydda skrifter framställda i boktryck-
arpressen, det då enda kända sätt att 
bedriva masskommunikation. Men be-
greppet kom att definieras så att det 
skyddar alla skrifter där texten applice-
rats på bäraren genom tryck. Det inne-
bär att till exempel tekniker som spru-

tar på bläcket på pappret inte omfattas, 
och inte heller fotokopierade skrifter 
inkluderas av det automatiska skyddet.

Denna ”brist” har lagstiftaren åtgär-
dat genom att grundlagsskydd för så-
dana skrifter kan erhållas om skriften 
mångfaldigas och har utgivningsbevis 
eller om den ansvarige sätter ut ur-
sprungsuppgifter.

Sammanfattningsvis innebär det att 
alla i dag kända och med stor sannolik-
het även kommande sätt av betydelse 
att bedriva masskommunikation skyd-
das av TF och YGL.

Utöver att begränsa det automatiska 
skyddet till massmedieföretag rymmer 
NYGL också en annan skiktning av ytt-
randefriheten. Enligt NYGL måste de 
eller den som inte utgör ett massmedie-
företag men som har frivilligt grund-
lagsskydd följa personuppgiftslagen om 
uppgifterna inte kan anses omfattas av 
ändamålsbestämmelsen i NYGL.

Regeln berör det som är själva kär-
nan i en stark yttrandefrihet nämligen 
att frågan om grundlagen ska tillämpas 
inte ska avgöras genom en tolkning av 
innehållet i det som yttras. Införandet 
av en sådan bestämmelse får anses 
främmande för den svenska traditio-
nen på området. Även om massmedie-
företag inte berörs av undantaget inne-
bär det en inte obetydlig begränsning 
av yttrandefriheten.

Detta så kallade PuL-undantaget in-
fördes i NYGL i förhoppning att en ny 
yttrandefrihetsgrundlag inte ska hamna 

i konflikt med EU-rättens skydd för den 
personliga integriteten. Med viss logik 
kan man hävda att om avsikten är att ta 
höjd för EU-rätten på området borde 
även TF och YGL förses med en motsva-
rande bestämmelse. Men eftersom det 
handlar om att behålla de lagar vi har 
får det inte anses lika motiverat som när 
det gäller att stifta en helt ny lag.

tF oCh ygL har bestÅtt provtryck-
ningen. Det innebär inte att det inte 
kommer att bli nödvändigt att förändra 
dem. Grundlagar som på detaljnivå 
reglerar yttrandefriheten och är straff- 
och processlagar måste ändras för att 
vara i takt med tidsandan. Det skulle 
gälla även NYGL. Alternativet är att ha 
mycket korthuggna regleringar på 
grundlagsnivå som i till exempel USA 
och Norge. Men det är främmande för 
den svenska traditionen att lägga stora 
delar av regleringen i vanlig lag och på-
tagligt utöka domstolarnas utrymme 
att uttolka reglerna.

TF och YGL må liknas vid runstenar 
men de utgör trots allt eller snarare 
tack vare sin tyngd en central punkt i 
cyberrymden. Genom den dragnings-
kraft de utövar hålls alla former för den 
särskilt starka yttrandefriheten sam-
lade och ger också ett indirekt skydd 
för den allmänna yttrandefriheten. 

Nils Funcke

sekreterare i den parlamentariska 

yttrandefrihetskommittén

TF och YGL har bestått    ”provtryckningen”

Nils Funcke.

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

Auktoriserade översättningar
av juridiska och 
finansiella texter



Karriärlyft med rätt kurs

Läs mer om din nästa utbildning på www.fakultetskurser.se
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se

Sedan 1984 har Fakultetskurser anordnat kurser för yrkesverksamma ju-
rister. Vi har ett brett och aktuellt utbud som ligger i framkant av juridi-
kens utveckling. Detta är möjligt genom vår nära koppling till den forsk-
ning och utbildning som bedrivs vid Juridicum, Stockholms universitet. 

Utbildningen sker i våra lokaler i Gamla Stan. Grupperna är små för 
att bidra till högsta kvalitet. Våra föreläsare är verksamma både inom den 
akademiska världen och som praktiker.
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Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

När du köper en platsannons i SvD publiceras 
den också på SvD.se/jobb.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du 
kommunicera med rätt personer. Med SvD 
når du chefer, beslutsfattare och specialister. 

2

Kortare  
rekryterings- 
process 
med annons i SvD och SvD.se

Blivande jurister belönades med stipendier
I samband med studentfirandet vid Angeredsgymnasiet maj 
2012 fick Darya Kazymyrova, Seynab Suleman och Linnéa Luu-
kinen ta emot Advokatfirman Vinges mångfaldsstipendium. 
Stipendiet består av 10 000 kronor var, samt löfte om sommar-
jobb och mentorer på Vinge, om stipendiaterna beslutar sig för 
att gå vidare till juristlinjen. Mångfaldsstipendiet utgör en del 
av Vinges mångfaldsprojekt, som syftar till att bredda jurist- 
arbetsmarknaden och ta tillvara den kompetens och de möjlig-
heter som ökad mångfald innebär. 

Familjerättskollegiet 
inbjuder till seminarium 
Familjerättskollegiets första 
möte för hösten äger rum 
torsdagen den 4 oktober 2012 
kl. 18.00 på Piperska muren 
i Stockholm. Föreläser gör 
Eric Runesson, advokat med 
inriktning på tvistlösning. Han 
doktorerade 1996 och var 
adjungerad professor i Lund 
2003–2009. Eric Runesson 
var med och startade Stock-
holms Handelskammares 
Medlingsinstitut 1999 och är 
sedan många år dess ordfö-
rande. 

Eric Runesson har stor erfa-
renhet av att verka som med-
lare och har också skrivit böck-
er och många artiklar om 
förlikningsförhandling och 
medling. Han kommer att leda 
en diskussion om medling som 
tvistlösningsform på familjerät-
tens område och visa på några 
knep och tekniker som kan an-
vändas i den praktiska verk-
samheten.

Anmälan till mötet sker ge-
nom inbetalning av 500 kronor 
till advokaten David Massis 
plusgirokonto med nummer 
30 32 24-0. Anmälan senast 
den 26 september 2012. 
Eventuella frågor kan ställas 
till advokaten Cecilia Runesson 
på telefon 08-21 48 84, eller 
till Birgitta Hållenius på telefon 
08-31  00  08.

Advokat omvald  
Unicef-ordförande
Odd Swarting, advokat och del-
ägare i Setterwalls, omvaldes i 
maj som ordförande i Unicef 
Sverige. Han valdes första 
gången år 2010, då han efter-
trädde Birgitta Dahl. I Advoka-
ten nr 3 2012 berättade Odd 
Swarting om sina drivkrafter 
och sin syn på pro bono-arbete.

Unicef är ett fristående FN-
organ, som arbetar för barns 
rättigheter i hela världen.

Tällbergdagar 
om sociala medier
Den 14–15 september håller 
Mellersta avdelningen av Ad-
vokatsamfundet sina årliga 
studiedagar i Tällberg, i år 
med rubriken Sociala medier 
och advokaters marknadsfö-
ring. Föreläser gör advoka-
terna Karin Nordborg och 
Annika Anderbark, project 
manager Mårten Stengel 
samt Advokatsamfundets 
chefsjurist advokat Maria Bil-
ling. Som vanligt erbjuder 
Tällbergsdagarna också rika 
möjligheter till umgänge och 
avkoppling, med bouleturne-
ring, konstvisning och mid-
dag med dans på fredags-
kvällen.

Studiedagarna hålls på 
Green Hotell i Tällberg. Den 
som är intresserad av att del-
ta kan kontakta Mellersta av-
delningens sekreterare Jo-
hanna Näslund på e-post 
mellerstaavdelningen@ 
lindahl.se.

Två landshövdingar 
i disciplinnämnden
Regeringen har utsett Eva 
Eriks son och Lars-Erik Lövdén 
till offentliga representanter i 
Sveriges advokatsamfunds dis-
ciplinnämnd.

Eva Eriksson är landshövding 
i Värmlands län sedan 2004. 
Eva Eriksson har tidigare varit 
riksdagsledamot, vice ordfö-
rande i Folkpartiet liberalerna, 
regionråd i Västra Götaland 
och kommunalråd.

Lars-Erik Lövdén är lands-
hövding i Hallands län sedan 
2005. Han har tidigare varit 
riksdagsledamot samt inrikes-
minister och kommun- och bo-
stadsminister i socialdemokra-
tiska regeringar.

De nya offentliga represen-
tanterna efterträder Alice 
Åström och Marie Wahlgren. 
Lotty Nordling sitter kvar som 
offentlig representant i disci-
plinnämnden.

Eva Eriksson. Lars-Erik 
Lövdén.

Odd Swarting.

Vingejuristen Mercedes Anderås t.v. med stipendiaterna Linnéa Luu-
kinen, Seynab Suleman och Darya Kazymyrova samt Lena Ericsson, 
verksamhetschef på Angeredsgymnasiet.



Fördelarna med särskild medling i dispositiva 
tvistemål är stora. När domstolen beslutar 
om detta gynnar det parterna på flera sätt. 
Det här är en resurs som efterfrågas allt mer 
och som har stor potential att växa på sikt. 
Därför behöver vi samla de medlare som kan 
åta sig dessa viktiga uppdrag. 

Domstolsverket upprättar nu en nationell 
förteckning över särskilda medlare. Anmäl dig 
direkt – du behövs!

www.domstol.se/sarskildmedling
Här finns anmälningsblanketter och mer information.

Har du rätta taktkänslan för 
att vara en bra medlare?

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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advokat anne-Marie pouteaux 
har haft bråda dagar sedan hon i 
december utnämndes till en av två 
konkursförvaltare i de tre bolagen 
saab automobile, saab automo-
bile tools och saab automobile 
powertrain. efter en vår med fem-
ton timmars arbetsdagar hoppas 
hon nu kunna avsluta försäljningen 
av saab till den japansk-kinesiska 
elbilstillverkaren nevs.

 
Beskriv uppdraget som konkurs-
förvaltare för Saab. Vad har varit 
speciellt?

– Det är ett väldigt stort uppdrag. Vi fick 
ta ansvaret för en fabriksanläggning på 
500 000 kvadratmeter byggnadsyta, en 
stor produktionsanläggning och 3 200 
anställda när det fanns väldigt lite pengar. 

försäljningen är inte slutet på 
arbetet för saabs konkursförvaltare

MÅnadens advokat anne-marie pouteaux

Till det kommer alla de komplexa juridis-
ka frågorna med tredjemansintressen, 
relationer till GM, Saab AB,  Scania, ja alla 
de relationer som fanns och finns. Så stor-
leken, komplexiteten och den komplexa 
juridiken är det mest speciella. 

Vad har varit svårast?
– I början var en av de största utma-

ningarna att med mycket begränsad lik-
viditet få det här att överhuvudtaget 
fungera. Att undvika att konkursboet 
gick i konkurs för att vi inte hade pengar 
att värma upp fabriken. Det första scena-
riot var att pengarna skulle räcka i tre 
veckor. Konkursen var den 19 december. 
Efter trettonhelgen såg det ut att vara 
kört. Vi löste det genom att sälja och dri-
va in fordringar. Vi var tvungna att väl-
digt snabbt skaffa oss en bild av var det 

fanns pengar som inte skulle ta så myck-
et tid att driva in.

Nu har ni en köpare, elbilstillver-
karen Nevs. Hur känns det?

– Jätteskönt! Vi gick ut tidigt och sa att 
vår ambition var att försöka hitta en hel-
hetslösning före sommaren. Det var 
många som undrade om det verkligen 
skulle gå. Att då kunna presentera ett un-
dertecknat avtal som vi gjorde den 13 
juni, det kändes bra. Att det blir en försälj-
ning fordrar att det finns en tillräckligt in-
tresserad köpare, och vad vi konkursför-
valtare bidragit med är att hantera och 
bevara anläggningen under så lång tid att 
den har gått att sälja samt naturligtvis 
med förhandlingar och avtalsskrivning.

Ni är två konkursförvaltare, du 
och Hans Bergqvist. Hur har det 
fungerat att arbeta tillsammans?

– Det har gått alldeles utmärkt. Både 
Hans Bergqvist och jag hade från första 
början inställningen att det här var och 
är ett för stort uppdrag för att skötas av 
en ensam ansvarig. Det är en fördel att 
vara två. Dels för att klara den höga ar-
betsbelastningen, dels för att man i vissa 
sammanhang behöver någon att konfe-
rera med. Sedan är det viktigt att påpeka 
att det inte hade gått att hantera det här 
utan en enorm arbetsinsats av alla mina 
kolleger på Wistrand. På samma sätt har 
det varit för  Hans Bergqvist med Delphis 
resurser. En konkurs av den här storle-
ken är ingen one man show. 

Du talar om hög arbetsbelast-
ning. Hur långa arbetsdagar har 
du haft?

– I början var det nästan dygnet runt. 
15 timmar om dagen under en lång del av 
våren, och väldigt få lediga dagar. Nu 
kanske vi är nere på 12–13 timmar. Jag var 
ledig på julafton, på annandag jul och på 
nyårsafton. I övrigt jobbade vi. På annan-
dagen var vi redan igång med att sälja.  

Vad har ni nu kvar att göra?
– Först att slutföra affären. Förvaltar-

berättelsen ska vi lämna den 19 novem-
ber. Sedan återstår det att hantera de 
processer och de tvister som finns och 
fanns, och att hantera fördelningen av 
pengar. Med tanke på att den samlade 
skuldbördan är på 13 miljarder så kom-
mer det att bli tusentals bevakningar. Vi 
kommer att arbeta i ytterligare flera år 
med Saab.  UB

”I början var 
det nästan 
dygnet runt. 
15 timmar om 
dagen under 
en lång del av 
våren, och väl-
digt få lediga 
dagar. Nu kan-
ske vi är nere 
på 12–13 tim-
mar.”

Aktuellt
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Aktuellt Juridiska biblioteket

kontakta juridiska bibLioteket

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

ny Litteratur i urvaL

Tryckår: 2012 om inte annat 
anges.
Bengtsson, Bertil: Försäkrings-

rätt : några huvudlinjer (8. 
uppl. Norstedts juridik. 121 
s.)

Brottsbalken : en kommentar. 
D. 1-4 / Nils-Olof Berggren 
m.fl. (Ny utg. Norstedts juri-
dik. Norstedts blå bibliotek)

Commercial law / edited by 
Peter Wahlgren (Stockholm 
Institute for Scandinavian 
Law. 349 s. Scandinavian 
studies in law ; 57)

The constitution of Sweden : 
the fundamental laws and 
the Riksdag Act / with an 
introduction by Magnus 
Isberg (New ed. Sveriges 
riksdag. 296 s.)

Copyright in a borderless 
online environment / Peter 
Danowsky m.fl. (Norstedts 
juridik. 218 s.)

Forssén, Björn: Företrädaran-
svar : för juridiska personers 
skatteskulder (Jure. 84 s.)

Gavelin, Lars: Finansiell eko-
nomi i praktiken / Lars Ga-
velin & Erik Sjöberg (2. uppl. 
Studentlitteratur. 357 s.)

Grauers, Folke: Familjerätt för 
fastighetsmäklare (2. uppl. 
Juristförl. 112 s.)

Grundell, Ella: Regelverk på 
värdepappersmarknaden / 
Ella Grundell, Johan Lycke, 
Alf-Peter Svensson (8. uppl. 
Liber. 133 s. Bank & finans)

Grundlagarna : regeringsfor-
men, successionsordningen, 
riksdagsordningen / Erik 
Holmberg m.fl. (3. uppl. 
Norstedts juridik. 963 s.)

IFRS-volymen 2012 (9. uppl.  
Far Akademi. 747 s.)

Iseskog, Tommy: Arbetsrätts-
lig avtalsrätt (Norstedts 
juridik. 117 s.)

Lindskog, Stefan: Skiljeförfa-
rande : en kommentar (2. 
uppl.  Norstedts juridik. 1341 
s. Norstedts gula bibliotek)

Lookofsky, Joseph: Conven-
tion on Contracts for the 
International Sale of Goods 
(CISG) (Alphen aan den Rijn 
: Kluwer Law International. 
224 s.)

Oxenstierna, Gabriel: Place-
ringsrådgivning (10. uppl. 
Studentlitteratur. 357 s.)

Persson, Annina H.: Företags-
rekonstruktion – i teori och 
praktik / Annina H. Pers-

son, Marie Karlsson-Tuula 
(2. uppl. Norstedts juridik. 
225 s.)

Regelsamling för byggande, 
BBR 2012 / Boverket (Karls-
krona : Boverket. 356 s.)

Riese, Tom: Försäkringsför-
medling (4. uppl. Studentlit-
teratur. 265 s.)

Rosén, Jan: Medie- och upp-
hovsrätt (Stiftelsen Skrifter 
utgivna av Juridiska fakulte-
ten vid Stockholms univer-
sitet. 112 s. Skrifter utgivna 
av Juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet ; 78)

Socialförsäkringsbalken : en 
kommentar. Avd A, Över-
gripande bestämmelser / 
Lars-Göran Hessmark. (Utg. 
2012:1. Norstedts juridik.  
191 s.)

Socialförsäkringsbalken : en 
kommentar. Avd C. D. 1 : 
23–37 kap. : Förmåner vid 
sjukdom m.m. / Lars-Göran 
Hessmark (Utg. 2012:1. Nor-
stedts juridik. 422 s.)

The Swedish Companies Act 
2005 in translation : Ak-
tiebolagslagen (2005:551) 
i engelsk översättning by 
TransLegal (2. uppl. Nor-
stedts juridik. 212 s.)

Svensson, Bo: Aktiebolagsla-
gen : kommentar och lag-
text / Bo Svensson, Johan 
Danelius (3. uppl. Göteborg 
: Tholin & Larsson. 424 s.)

Svensson, Gustav: Högsta 
förvaltningsdomstolen och 
tvångsvården : om betydel-
sen i rättssäkerhetshänse-
ende av domstolens domar 
angående LVU och LVM 
(Norstedts juridik. 236 s.)

Sverne Arvill, Ebba: Patientens 
rätt / Ebba Sverne Arvill, 
Lars-Åke Johnsson (5. uppl. 
Norstedts juridik. 213 s.)

Tonell, Magnus: Sekretessavtal 
: och det rättsliga skyddet 
för företagshemligheter 
(Jure. 187 s.)

Valentin Rehncrona, Pia: Im-
materialrättens grunder 
(3. uppl. Studentlitteratur. 
154 s.)

Yttranden av Läkemedels-
skadenämnden 1999–2010 
(Jure. 365 s.)

Lästips

Titel: Regeringsformen : 
med kommentarer
Författare: Anders Eka m.fl. 
Förlag: Karnov Group
Den 1 januari 2011 trädde 
omfattade ändringar i reger-
ingsformen i kraft. Reformen 
innebär bland annat änd-

ringar av bestämmelserna om regeringen, 
riksdagens kontrollmakt, normprövning 
och domstolarnas ställning. 

Boken kommenterar varje kapitel och 
paragraf i regeringsformen. I anslutning till 
varje paragraf finns kort information om 
innehållet i förhållande till tidigare lydelse 
samt hänvisningar till förarbeten och an-
nan litteratur. Författarna har alla deltagit i 
arbetet med Grundlagsutredningens arbe-
te: Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik 
Jermsten och Kristina Svahn Starrsjö.

Titel: Mutbrott och korruptiv 
marknadsföring
Författare: Thorsten Cars 
Förlag: Norstedts juridik 
Boken redogör utförligt för 
de olika korruptionsbestäm-
melserna i brottsbalken och 
marknadsföringslagen och 

vilka syften som ligger bakom lagstiftning-

en. I denna tredje upplaga har beaktats 
den nya mutlagstiftning som trädde i 
kraft den 1 juli 2012. Bland annat infördes  
två nya straffbestämmelser, handel med 
inflytande och vårdslös finansiering av 
mutbrott. Vidare straffbelades korruption i 
samband med tävlingar som är föremål för 
allmänt anordnad vadhållning, till exempel 
tipsmatcher. Fler personer omfattas också 
av de nya reglerna. Rättsfallsbank finns på 
Institutet mot mutors hemsida, där korta 
referat av domar av korruptionsrättsligt in-
tresse publiceras. Den ersätter den omfat-
tande rättsfallsöversikt som fanns i tidigare 
upplagor av boken. 
  

rapporter FrÅn brÅ  

Hatbrottsanmälningarna ökar enligt sta-
tistiken
Det totala antalet anmälda hatbrott har 
ökat något sedan föregående år, visar Hat-
brottsstatistiken 2011 som Brå publicerade 
i juni. Mest ökade hatbrott med antireli-
giösa motiv. Även hatbrott på internet har 
ökat, medan antalet identifierade homofo-
biska hatbrott däremot har minskat. Totalt 
gjordes 5 490 anmälningar, en ökning 
med sju procent mot föregående år. De 
vanligaste formerna av hatbrott är, enligt 
Brå, olaga hot, ofredande, våldsbrott och 
ärekränkning. (Rapport 2012:7)

Lekmannaövervakare inom frivården
Lekmannaövervakare inom frivården ska 
fungera som stöd för den övervakade och 
kontrollera att klienten följer de villkor 
som gäller för övervakningen. Brå har 
utvärderat frivårdens användande av 
lekmanna övervakare. Resultatet av studien 
är mycket positiva – övervakarna framstår 
som en engagerad grupp och klienterna 
visar stor uppskattning för deras arbete. 
Studien bygger bland annat på intervjuer 
och enkätsvar. (Rapport 2012:9)  
 

sCandinavian studies in LaW 

Commercial law
Denna femtiosjunde volym i serien ”Scan-
dinavian studies in law” innehåller ett 
antal uppsatser om handelsrätt, skrivna av 
akademiker från Danmark, Norge, Sverige, 
Island och Finland. På Stockholm Institute 
for Scandinavian Laws webbsida finns 
information om publicerade volymer sedan 
startåret 1957. Artiklar publicerade 1957–
2007 är samtliga sökbara i fulltext. Mutbrott 
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Mutbrott och korruptiv marknadsföring

ThorsTen Cars

Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma 
straffbestämmelser rörande givande och tagande av muta. Straffbestäm-
melserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen om otillbörlig 
marknadsföring i marknadsföringslagen som kan tillämpas bl.a. vid korrup-
tiv marknadsföring. Både straffbestämmelserna och generalklausulen är 
mycket allmänt hållna. För att kunna bedöma deras tillämpningsområde 
krävs kännedom om bl.a. tidigare rättsliga avgöranden.

I Mutbrott och korruptiv marknadsföring redogörs utförligt för vad 
som menas med dessa begrepp och vilka syften som ligger bakom lagstift-
ningen. Vidare anges vem som kan göras ansvarig för brott mot de olika 
bestämmelserna, vari gärningen består och vilka konsekvenser som kan 
följa. Framställningen illustreras fortlöpande med ett stort antal rättsfall 
som också belyser de olika former som korruptionen i dagens Sverige 
uppträder i.

Skillnaderna mellan straffbestämmelserna och marknadsföringslagens 
generalklausul belyses liksom också vissa utomrättsliga normer. Slutligen 
berörs skatterättsliga aspekter och internationella förhållanden.

I bokens tredje upplaga har beaktats de omfattande ändringar i brotts-
balkens bestämmelser som trädde i kraft den 1 juli 2012. Bl.a. infördes då 
två nya straffbestämmelser, handel med inflytande och vårdslös finansie-
ring av mutbrott. Vidare straffbelades korruption i samband med tävlingar 
som är föremål för allmänt anordnad vadhållning, t.ex.  tipsmatcher och 
V75.

Boken innehåller ett antal bilagor bland vilka märks Koden om gåvor, 
belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden), Social-
styrelsens information till vårdpersonal Om gåvor och testamenten samt 
Skatte verkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m.

Mutbrott och korruptiv marknadsföring vänder sig till jurister, ekono-
mer, revisorer, inköps- och försäljningspersonal, journalister och alla som 
har intresse av korruptionsproblematiken.

ThorsTen Cars är juris doktor och f.d. hovrättslagman i Svea hovrätt 
samt f.d. ordförande i Institutet Mot Mutor och i Marknadsetiska Rådet. 
Han har i justitiedepartementet deltagit i utarbetande av tidigare bestäm-
melser om mutbrott i brottsbalken. 

ISBN 000-00-00 - 00000 -0 

Beställningar:
Norstedts Juridik AB   Kundservice   
106 47 Stockholm   
Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00

Tel 08-598 191 90

e-post: kundservice@nj.se   www.nj.se

ISBN 978-91-39-11181-8

Läs Mer

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

advokatsamfundets fullmäk-
tigemöte 2012 präglades av 
lugn och god stämning. 
Fullmäktige beslutade att 
sänka avgifterna till samfun-
det med totalt 2 300 kronor.

Advokatsamfundets årliga full-
mäktigemöte hölls som vanligt i 

examenstider, den 15 juni, i Nä-
ringslivets hus i Stockholm. Vid 
mötet utdelades traditionsenligt 
Advokatsamfundets journalist-
pris. Årets pris gick till DN:s le-
darskribent Hanne Kjöller, en 
skribent vars slutsatser man inte 
alltid delar, men som alltid ställer 
de rätta frågorna, som generalse-
kreterare Anne Ramberg sa i sin 
presentation.

Efter prisceremonin lämnade 
Anne Ramberg ordet till Alexan-
der Papachristou, vd för Cyrus R. 
Vance Center for International 
Justice, en människorättsorgani-
sation inom ramen för New Yorks 
advokatsamfund. Papachristou 
berättade om centrets verksam-
het och han uppmanade även 
svenska advokater att ansluta sig 
och delta i arbetet.

Fullmäktigeförhandlingarna 
inleddes av ordförande Claes Zet-

termarck, följd av generalsekrete-
rare Anne Ramberg, som bland 
annat pekade på 
kårens stora tillväxt 
på senare år. Trots 
tillväxten har anta-
let anmälningar till 
disciplinnämnden 
minskat, vilket är 
glädjande, framför-
de Ramberg, som 
också berörde det 
internationella 
samarbetet.

vid FuLLMäktige-

Mötet valdes Ad-
vokatsamfundets 
styrelse och disci-
plinnämnd. Där 
presenterades också Advokatsam-
fundets ekonomi, som är fortsatt 
god. Fullmäktige beslutade därför 
att sänka årsavgiften i samfundet 

från 4 400 kronor till 4 200 kro-
nor. Även serviceavgiften kunde 

sänkas med hela 
2 100 kronor, till 
6 200 kronor exklu-
sive moms, mycket 
på grund av kraftigt 
sänkta försäkrings-
premier.

På eftermiddagen 
samlades några av 
rättsväsendets hög-
sta företrädare på 
scenen i Näringsli-
vets hus, när gene-
ralsekreterare Anne 
Ramberg, hovrätts-
president Fredrik 
Wersäll, riksåklaga-
re Anders Perklev 

och rikspolischef Bengt Svenson 
debatterade förtroendet för rätts-
väsendet under ledning av jour-
nalisten Willy Silberstein.

fullmäktige 2012

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, 
riksåklagare Anders Perklev och rikspolischefen 
Bengt Svenson diskuterade sina respektive 
roller inom och förtroende för rättsväsendet.

Hanne Kjöller tog emot 
Advokatsamfundets jour-
nalistpris.
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fullmäktige 2012
Samfundet

advokatsaMFundets styreLse

Ordförande 
Claes Zettermarck, Stockholm

Vice ordförande
Bengt Ivarsson, Linköping

Ledamöter 
Claes Langenius, Stockholm
Dick Lundqvist, Stockholm
Anders Forkman, Malmö
Pär Andersson, Helsingborg
Per Sandell, Nyköping
Fredrik Sandberg, Mora
Andreas Victor, Östersund
Eva-Maj Mühlenbock, 

Stockholm
Johan Wilkens, Göteborg

Suppleanter
Lili-Ann Tapper Tullborg, Gö-

teborg
Robert Wikström, Uppsala
Sophie Palmgren Paulsson, 

Malmö
Henrik Snellman, Växjö
Martin Wallin, Stockholm
Börje Leidhammar, Stockholm
Per Jadelind, Halmstad 
Paula Save, Uddevalla
Petter Hetta, Umeå
Karl Woschnagg, Frankfurt am 

Main, Tyskland (adjungerad 
ledamot)

Anne Ramberg,
generalsekreterare

disCipLinnäMnden

Ordförande
Lena Frånstedt Lofalk, 

Stockholm

Vice ordförande
Börje Samuelsson, 

Helsingborg

Ledamöter valda av Sveriges 
advokatsamfunds fullmäktige
Dan Bullarbo, Göteborg
Olle Lindén, Göteborg
Leif Ljungholm, Malmö
Jesper Hansen, Falun
Jan Karlsson, Stockholm
Charlotta Falkman, Stockholm

MyCket av debatten kom att 
handla om hur de olika professio-
nerna inom rättsväsendet respek-
terar varandras olika roller. De-
battörerna 
framstod som både 
respektfulla och 
eniga om mycket, 
och de bekräftade 
att de har goda kon-
takter. Men i enskil-
da fall och kring vis-
sa frågor är 
motsättningarna 
ibland tydliga, 
framhöll debattö-
rerna, som samti-
digt menade att 
rättssäkerheten 
mår väl av att rätts-
väsendets och ad-
vokatkårens olika 
företrädare ibland bråkar och att 
åsikter bryts.

– Det vore förödande för rätts-
samhället om polis, åklagare, 
advokater och domstolar vore 
överens om allt, sa hovrättspre-

sidenten i Svea 
hovrätt, Fredrik 
Wersäll.

Advokatsamfun-
dets generalsekre-
terare Anne Ram-
berg menade att 
det är naturligt för 
advokater att stå på 
barrikaderna, mot 
den repressiva 
makten i form av 
polis och åklagare. 

– Det kan ligga i 
advokatens roll att 
vara aggressiv och 
fruktansvärt otrev-
lig, om det krävs för 

att få fram resultat i till exempel 
ett vittnesmål, sa Ramberg. UB

Alexander Papachristou, VD 
för Cyrus R. Vance Center 
for International Justice.
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Samfundet

nya LedaMöter 
den 14 juni 2012

Daniel Marcus Agha, För-
svarsadvokaterna Stock-
holm HB, Stockholm

Oskar Arndt, Bird & Bird Ad-
vokat KB, Stockholm

Elise Avsan, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Krister Axner, Advokatfirman 
Inter i Stockholm U & B AB, 
Stockholm

Lennart Bergqvist, Collection 
Juridik, Kalmar

Klas Bjuremark, Advokatfir-
man Samuelson, Schönmeyr 
& Wall HB, Stockholm

Carolina Bruce, Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Malin Christensson, Advokat-
firman VICI HB, Lund

Michaela Bager Doslic, Mann-
heimer Swartling Advokat-
byrå AB, Stockholm

Sara Edström, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Bodil Ehlers, ENN Advokat-
byrå HB, Stockholm

Malin Enström, Lindskog 
Malmström Advokatbyrå 
KB, Stockholm

Angelica Friberg, MAQS Law 
Firm Advokatbyrå i Malmö 
KB, Malmö

Jenny Fugleberg, Fuglebergs 
Konsult och Juristfirma AB, 
Malmö

Maria Grufman, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm

Anna Gustafsson, Advokatfir-
man Törngren Magnell KB, 
Stockholm

Jonas Gustafsson, Öberg & 
Heijne Advokatbyrå, Stock-
holm

Jill Hagberg, Advokatfirman 
Törngren Magnell KB, Stock-
holm

Christian Hagerman, Mann-
heimer Swartling Advokat-
byrå AB, Stockholm

Philip Hedberg, Borgström & 
Bodström Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Hans-Olof Hedbom, Advokat 
Welin AB, Gävle

Teresa Hellmo, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Sara Hjörne, Advokatfirman 
Wåhlin AB, Göteborg

Helena Holm, MAQS Law Firm 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Ottilia Boström Iskanius, 
Linklaters Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Andreas Johard, Advokat-
firman Cederquist KB, 
Stockholm

Elisabeth Kraft, MAQS Law 
Firm Advokatbyrå i Malmö 
KB, Malmö

Sylwia Lindén, Baker & 
McKenzie Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Pia Engström Lindgren, Borg-
ström & Bodström Advokat-
byrå AB, Stockholm

Ylva Holst Lindström, Ha-
milton Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Charlotte Björnsdotter Lund-
gren, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Torbjörn Lundin, Advokatfir-
man Bo Johansson i Katrine-
holm AB, Katrineholm

Line Bergström Melin, Wal-
denberg Melin Juridik AB, 
Göteborg

Anders Moberg, Advokatfir-
man Lindahl KB, Stockholm

Jennie Mossberg, Advokatfir-
man Hammar KB. Trollhättan

Mina Nemati, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Johanna Nordgård, Advokat-
firman Luterkort, Malmö

Christian Nordin, Advokatfir-
man W&Ö HB, Stockholm

Peter Näsström, Advokatfir-
man Stangdell & Wenner-
qvist AB, Göteborg

Thomas Ogard, Moll Wendén 
Advokatbyrå AB, Malmö

Patrik Ottoson, MAQS Law 
Firm Advokatbyrå AB, Gö-
teborg

Oscar Björkman Possne, 
Mannheimer Swartling Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Cecilia Rehn, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö

Niclas Rutgersson, KLA-Kar-
lerö Liljeblad Advokatbyrå 
HB, Stockholm

Sofia Scherman, Advokatfir-
man VEGA KB, Stockholm

Madeleine Silfverberg, holm-
grenhansson ADVOKAT-
BYRÅ AB, Stockholm

Linda Sjö, MAQS Law Firm 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Pontus Stenbeck, Hamilton 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Gabriella Södergård, Drom-
berg Advokat AB, Stock-
holm

Joakim Sörmdal, Process Juri-
dik Stockholm AB, Spånga

Christoffer Thalin, Advokatfir-
man Vinge KB, Malmö

Anna Wahlström, Borgström 
& Bodström Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 

08-459 03 25

tom.knutson@ 

advokatsamfundet.se

Ulrika Brandberg (UB), 
journalist

08-459 03 07

ulrika.brandberg@ 

advokatsamfundet.se

Magnus Andersson (MA), 
journalist 

08-459 03 03

magnus.andersson@ 

advokatsamfundet.se
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Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat

ADVOKATHUSET KRONOBERG 
söker advokat för samarbete i kontorsgemenskap/
delägarskap. Charmiga lokaler i centrala Växjö med 
tillgång till datanätverk och sekreterare.
 
Kontakta oss för mer information!
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nya LedaMöter 
den 14 juni 2012 Forts.

Camilla Waldenberg, Wal-
denberg Melin Juridik AB, 
Göteborg

Jonas Wimmerstedt, Scala 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Anna Bülow Zetterberg, 
Advokatfirman Lindahl KB, 
Stockholm

Caroline Cecchini Zonabend, 
McGuire Woods London 
LLP, London, England

Jenny Örn, Advokatfirman 
Althin, Stockholm

registrerade 
eu-advokater

Sarah Hoskins (solicitor), 
Mannheimer Swartling Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

utträdda LedaMöter

Magnus Bengtsson, Helsing-
borg, 1 maj 2012 

Ludvig Blomqvist, Stockholm, 
1 juni 2012 

Marie Dahlgren, Stockholm, 
22 maj 2012 

Pegah Derakhshan, Stock-
holm, 25 maj 2012 

Fredrik Dock, Stockholm, 1 
maj 2012 

Örjan Klintmalm, Helsingborg, 
9 april 2012 

Jan Lindstrand, Göteborg, 14 
juni 2012 

Nina Sandberg, Stockholm, 1 
maj 2012 

Anna Sundberg, Stockholm, 
31 maj 2012 

Daniel Wessner, Stockholm, 
30 april 2012 

Lisa Åberg, Lund, 1 maj 2012 
 

avLidna LedaMöter

Mari-Ann Johansson, Umeå, 
29 maj 2012

Claes Peyron, Nyhamnsläge, 2 
maj 2012

reMissärenden

Förteckning över remiss-
ärenden i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R-2012/0419 Betänkandet Ny 

djurskyddslag (SOU 2011:75)
R-2012/0532 Betänkandet 

Skadeståndsansvar och 
försäkringsplikt vid sjötran-
sporter – Atenförordningen 
och försäkringsdirektivet i 
svensk rätt (SOU 2012:8)

R-2012/0615 Promemorian 
Förhållandet mellan Solvens 
II-direktivet och tjänstepen-
sionsdirektivet

R-2012/0624 Betänkandet 
Penningtvätt – kriminalise-
ring, förverkande och dispo-
sitionsförbud (SOU 2012:12)

R-2012/0648 Statskontorets 
rapport Rätt ersättning till 
rättsliga biträden En över-
syn av beräkningsmodellen 
för timkostnadsnormen

R-2012/0718 Betänkandet En 
sammanhållen svensk polis 
(SOU 2012:13)

R-2012/0719 Betänkandet 
Ekonomiskt värde och sam-
hällsnytta – förslag till en ny 
statlig ägarförvaltning (SOU 
2012:14)

R-2012/0731 Europeiska kom-
missionens förslag till Euro-
paparlamentets och rådets 
förordning om instrument 
för internationell upphand-
ling

R-2012/0892 Betänkandet 
Snabbare betalningar (SOU 
2012:11)

R-2012/0898 Förslag till 
ändrade marknadsplatsfö-
reskrifter

R-2012/1084 Kompletterande 

remiss av promemorian 
Ändrad koncerndefinition

R-2012/1185 Skatteverkets 
promemoria Ändringar i 
lagen (2005:130) om död-
förklaring

R-2012/1244 Promemorian En 
ny tidsbegränsad vapenam-
nesti



posttidning b
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Alla som blev
jurist för 
tidredovisningens
skull räcker upp
en hand.

Läs mer om Kleos på nj.se

Kleos

Visste du att bara fyra advokater i Sverige har häst- 
och 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.


