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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

Det finns ljus i mörkret
När det gäller rättssäkerhet och rättstrygghet rankas
Sverige som bäst i världen i fyra av åtta hänseenden. Det gäl
ler bland annat avsaknad av korruption, grundläggande rät
tigheter och öppenhet i förvaltningen. På andra områden
ligger vi något sämre till. Dock ligger vi även där bland de
främsta, allt enligt en ny undersökning publicerad av ”the
World Justice Project”. Man har undersökt och redovisat till
ståndet i 97 länder när det gäller efterlevnaden och tillämp
ningen av rättsstatliga principer under 2012.
Det finns anledning att känna viss stolthet över resultatet,
även om några viktiga områden inrymmer en förbättrings
potential. Rättsstaten är något som måste försvaras dagligen
och av oss alla. Advokater har här ett särskilt ansvar, inte
bara i det dagliga arbetet för den enskilde klienten, utan ock
så på ett mer allmänt och principiellt plan. Vi bör reagera
när övergrepp sker.
Dit hör frågan om yttrandefrihet kontra integritet. Det
handlar om filmen ”Call girl” där den sedan många år avlidne
Olof Palme felaktigt och djupt kränkande, utpekas som köpa
re av sexuella tjänster, till smaklösa bilder där drottningen
lika felaktigt och kränkande beskrivs som om hon försöker
förneka nazismens illdåd. Förespråkarna för den så kallade
fria konsten och satiren hyllar båda företeelserna. De som
däremot finner såväl filmen, som bilden smaklös, beskrivs
när det gäller Palme som socialister och när det gäller drott
ningen som rojalister och därmed fjäskande för överheten.
Till detta kommer det lika osakliga som i sammanhanget ohe
derliga påståendet om att kritikerna vill tysta det fria ordet.
En annan fråga med starka rättsstatliga implikationer

som inte heller kan diskuteras utan att osakliga och inte säl
lan ohederliga argument anförs är den israeliska regeringens
behandling av palestinierna. Palestinska grupper har genom
militära aktioner och självmordsbombare själva bidragit till
att israeliska medborgare utsatts för återkommande raketbe
skjutning. Detta har medfört förståeliga krav på ökad säker
het. Många kloka och intelligenta människor, som jag re
spekterar högt, förfäktar därför den israeliska regeringens
rätt att förhindra palestinierna att fritt röra sig i sitt land, att
bygga en nio meter hög mur på ockuperat territorium som
skiljer palestinska familjer åt, att ockupera inte bara land
utan också palestinska bostäder, att stänga av Gaza från yt
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tervärlden med allt vad det innebär, liksom rätten att inva
dera och utföra oproportionerliga bombningar av den smala
landremsan. Fråga är om ett betydande övervåld mot en li
ten och fattig grupp människor. De som på folkrättsliga grun
der ifrågasätter behandlingen av palestinierna beskrivs inte
sällan som antisemiter eller i vart fall som fientligt inställda
till Israels folk. Inget kan vara mer fel. Den kritik som fram
förs bottnar inte sällan i en underliggande strävan att, till
gagn för alla grupper, äntligen få fred i denna olyckliga regi
on. Inte på antisemitism. Men den nuvarande israeliska poli
tikens förespråkare angriper alla kritiker, även dem som har
judisk bakgrund eller eljest är i grunden Israelvänliga. De
påtryckningar som till exempel den väl ansedde domaren
och tillika sionisten Richard Goldstone och hans familj utsat
tes för efter att den så kallade ”Goldstonerapporten” publi
cerades är exempel härpå. Israels mycket respekterade hög
sta domstol har också vid flera tillfällen påtalat bristerna i
rättsstaten, senast när det gäller de olagliga bosättningarna.
Jag var för några år sedan tillsammans med represen
tanter för International Bar Association och International
Legal Assistance Consortium på Västbanken och i Gaza. Vi
var där för att hjälpa palestinierna med att bygga upp rätts
säkerhet och värna mänskliga rättigheter. Att med egna ögon
se hur detta lilla land skövlats, hur palestinierna dagligen tra
kasseras, hur tusenåriga olivlundar förstörts, hur illegala bo
sättningar tagit över, hur hela byar jämnats med marken,
hur nästan varje hus av dem som var kvar sönderskjutits och
hur hemvändande palestinier förödmjukades av israeliska
gränsvakter berörde mig starkt. De palestinska flykting
lägren, den utbredda fattigdomen, den raserade då nyinvig
da av EU finansierade flygplatsen, liksom zeppelinaren som
avlyssnade allt fastnade inte bara på näthinnan. Den opro
portionerliga vedergällningens pris framstod som oförsvar
ligt högt.
Palestina beviljades, med en överväldigande majoritet,
observatörsstatus i FN den gångna veckan. Nio länder rös
tade dock mot förslaget att Palestina skulle få utökad status,
däribland USA. Man ansåg att Palestinas önskan att få vara
delaktiga i världssamfundet var en utmaning mot Israel. Be
slutet föranledde omedelbart Israel att utvidga de olagliga
bosättningarna med ytterligare 3000 i Östra Jerusalem och

Advokaten Nr 9 • 2012

på Västbanken, samt att konfiskera palestinska skatteintäk
ter om uppemot 120 miljoner USD. Något som med rätta
väckt starka reaktioner världen runt.
Det är märkligt, att omvärlden i ljuset av de vidriga över
grepp som ägde rum mot den judiska, liksom även den
romska, befolkningen under andra världskriget, tagit så lång
tid på sig att reagera. Det är såväl från en principiell, som en
mänsklig utgångspunkt lika egendomligt, som att romerna i
hjärtat av Europa har tillåtits bli förföljda och förödmjukade,
medan världen tyst tittat på. Och alltjämt gör så. Till och
med reses nu krav på återinförande av visumkrav för vissa
medborgare. Med tydlig adress till den romska befolkning
en. Därför var det med stor tillfredsställelse som Internatio
nal Bar Association, International Legal Assistance Consor
tium och Advokatsamfundet gemensamt tilldelade Thomas
Hammarberg och European Roma Rights Centre Stockholm
Human Rights Award 2012 för deras hårda arbete med att
stödja romernas kamp för mänskliga rättigheter. Årets pris
delades ut till minne av Raoul Wallenberg. Han räddade tio
tusentals judar undan gaskamrarna. Han var en modig man
som trotsade den tidens fördomar. Som bekant var dessa ut
bredda på trettio- och fyrtiotalen. Det behövs flera modiga
män och kvinnor som trotsar också dagens fördomar, obero
ende om de handlar om judar, muslimer eller romer. Det
krävs särskilt i tider av ekonomisk oro, då det politiska sam
talet lätt präglas av ytlig och egensinnig retorik, byggd på
okunskap och vanföreställningar. Främlingsfientligheten til�
låts växa sig stark. I Ungern har det nyfascististiska partiet
Jobbik krävt att regeringen ska upprätta listor över judar
som är en ”nationell säkerhetsrisk”.
Den sista tiden har det också varit mycket fokus på Sve

rigedemokraterna. De har nu tydligt visat sitt riktiga jag och
detta till trots vunnit i popularitet. Det är betänkligt. Retori
ken hos dessa mörkermän som lyckas attrahera alltifrån
svenska sjuksköterskor, ingenjörer och arbetare till högin
komsttagare påminner om den tid då de bruna skjortorna
gjorde sitt intåg i den centraleuropeiska politiken. I Tyskland
kom Hitler till makten genom demokratiska val som legitime
rade införande av raslagstiftning och utrotning av över sex
millioner judar och 500 000 romer. Detta bör vi i tider som
dessa dra oss till minnes. Framförallt har vi en skyldighet att
berätta för den yngre generationen om vad som hände.
När jag för en tid sedan påpekade det olämpliga i att Sveri
gedemokraterna, i vissa typer av mål, sitter som nämnde
män i våra domstolar blev jag utskälld av många. Även av
normalt sansade personer. Oberoende av vad man tycker
om Sverigedemokraterna så är de demokratiskt valda och
därför berättigade att inneha nämndemannaposter hävda
des det. Just så är det. Det är det som oroar mig. Jag påstår
inte att Sverigedemokraterna är nazister. Men, retoriken hos
deras väljare och tillräckligt många företrädare är obehaglig.
De hot och anonyma brev som jag mottagit på senaste tiden
vittnar om detta.
Demokrati är bra. Alla hittills kända alternativ är sämre.
Men demokratin ensam är inte tillräcklig för att värna rätts
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Det är det som oroar mig. Jag påstår inte att Sverigedemokraterna är nazister. Men, retoriken hos deras
väljare och tillräckligt många företrädare är obehaglig.
De hot och anonyma brev som jag mottagit på
senaste tiden vittnar om detta.

staten. Liksom kulturlandet Tyskland inte var det på trettiooch fyrtiotalen, är demokratin i många västländer det inte
idag på 2000-talet. Italiens och Frankrikes behandling av
romerna är färska exempel härpå. USA är ett annat exempel
när demokratin inte ensam utgör garanti mot statens över
grepp. Guantánamo, kidnappningar till hemliga fängelser,
där tortyr under flera år var förhärskande, liksom så kallade
”targeted killings” är uttryck härför. USA:s högsta domstol
har dock i flera avgöranden stått upp för rättsstaten när ad
ministrationen och lagstiftaren fallerat.
Ansvaret vilar tungt på advokaterna när det gäller att iden
tifiera brister i den demokratiska fernissan varhelst de äger
rum och att värna den goda rättsstaten. Detta nummer av
tidskriften handlar om advokater och advokatetiska dilem
man. Som framgår var en av huvudtalarna på Advokatdagar
na advokaten Geir Lippestad. Hans berättelse om försvaret
av Anders Behring Breivik var gripande. Jag önskar att fler
hade lyssnat på honom. Han förhöll sig just till det man kal�
lar rättsstat. Han gjorde det mycket professionellt och med
stor empati. Denne åttabarnsfar är ett annat exempel på en
modig man. Han kunde inte, till skillnad från Raoul Wallen
berg, rädda någon av de många ungdomar som blev så
grymt mördade, men han bidrog ändå till att rättsstatens
principer upprätthölls när massmördaren skulle ställas inför
rätta. Och han gjorde det på ett värdigt sätt. Geir Lippestad
var modig i det att han stod upp för allas rätt till ett försvar. I
den situation som rådde i Norge hade det varit enklare att av
stå. Men i advokatens roll ligger att stå upp för de mänskliga
värden som ska gälla alla, oberoende vem som är förövare
respektive offer och som fastslagits i FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna. Därför var International Bar Asso
ciation, International Legal Assistance Consortium och Sve
riges advokatsamfund i Palestina. Vi har ett ansvar för att
dela med oss av vår i World Justice Projects rapport 2012 be
kräftade kunskap inom dessa områden.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Förundersökningsprotokoll ska skrivas ut
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har
skrivit till lagmännen i Sveriges
alla 48 tingsrätter och påtalat
att misstänkta för brott och deras försvarare alltid har rätt att
få en utskrift av förundersökningen. Den rätten är tydligt uttryckt i rättegångsbalken.
Tidigare har myndigheterna
inom rättsväsendet på central
nivå enats om hur utskrifter av
förundersökningsprotokoll till
försvarare ska hanteras. Advokatsamfundet har senare fått
veta att det har förekommit att
rättsväsendets myndigheter på
lokal nivå har kommit överens
om hanteringar som inte stämmer med den centrala överenskommelsen. Det har lett till att
försvarare har fått förundersökningsprotokoll bara med e-post
och inte i utskrift.
Läs mer på Advokatsamfundet.se

Privatpersoner anmäler allt oftare
att de utsatts för brott.

Allt fler anmäler att
de utsatts för brott
Det blir allt vanligare att privatpersoner polisanmäler när de
har utsatts för brott. För vissa
brottstyper är anmälningsbenägenheten dock fortfarande
mycket låg. Det visar en delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som
Brottsförebyggande rådet
(Brå) nyligen publicerat.
En stor del av brotten som begås kommer aldrig till polisens
kännedom. Lägst anmälningsbenägenhet är det vid sexualbrott där bara 19 procent av
brotten anmäls. Men jämfört
med 2005 då 11 procent av sexualbrotten anmäldes, har ändå
anmälningsbenägenheten ökat.
Läs mer på bra.se
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Ris och ros från
Tvångsmedelsutredningen
får genomgående beröm för
sin ordentliga genomgång
av hur hemliga tvångsmedel
används. Däremot är remissinstanserna tydligt oeniga om
förslagen.
Den 28 juni överlämnade utre
daren Sten Heckscher sitt betän
kande Hemliga tvångsmedel mot
allvarliga brott (SOU 2012:44). I be
tänkandet föreslog Hecker en ut
vidgning av tillämpningen av hem
liga tvångsmedel, som buggning,
hemlig teleavlyssning, hemlig tele
övervakning och hemlig kameraö
vervakning.
Konkret föreslog utredaren
bland annat följande:
• Reglerna om de aktuella hem
liga tvångsmedlen bör göras per
manenta.
• Hemlig rumsavlyssning bör få
ske vid något fler brott än i dag, med
en så kallad straffvärdesventil som
innebär att brotten ska ha ett straff
värde på minst fyra års fängelse.
• Åklagare ska i vissa fall kunna
besluta interimistiskt om hemliga
tvångsmedel, utan domstolspröv
ning.
Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg, som
medverkade i utredningen som
expert, var kritisk mot många av
utredningens förslag. I ett sär
skilt yttrande skriver Ramberg
bland annat att det utvidgade til�

Sten Heckscher.

Anna Skarhed.

lämpningsområdet för hemlig
rumsavlyssning till spioneri av
normalgraden liksom statsstyrt fö
retagsspioneri inte är godtagbar.
Inte heller bör dagens brottskata
log över när hemlig rumsavlyss
ning är tillåten överges. Anne Ram
berg ifrågasätter också att man ska
permanenta lagen om preventiva
tvångsmedel, samt att åklagare ges
en utvidgad rätt att besluta interi
mistiskt om tvångsmedel.
Under hösten har nu remis�
svaren kommit in till Justitie
departementet. De allra flesta
remissinstanserna berömmer ut
redningens gedigna genomgång av
hur de gällande reglerna används.

Däremot ansluter sig många av
dem till Anne Rambergs kritik mot
delar av förslaget.
Bland de hårdaste kritikerna
finns Riksdagens ombudsmän, JO.
Hans-Gunnar Axberger konstate
rar i sitt remissvar att myndighets
perspektivet dominerar tydligt i
utredningen, och skriver: ”Det kan
i linje med detta även ifrågasättas
om inte en utredning som har att
överväga för medborgarnas rätts
säkerhet så centrala saker som de
här utredda borde bedrivas i par
lamentariska former.”
JO Axberger avstyrker förslaget
om att åklagare ska få fatta tillfäl

Nyköpings tingsrätt går emot HD:s
Nyköpings tingsrätt säger nej
till ”dubbelbestraffning” och
domstolen går därmed emot
HD:s praxis om straff och skattetillägg.
I en brottmålsdom den 23 okto
ber avvisar Nyköpings tingsrätt
en åtalspunkt med hänvisning till

Europakonventionens princip
om förbud mot dubbelbestraff
ning (ne bis in idem). Skattever
ket har tagit ut skattetillägg av
den tilltalade, en restaurangägare
i Nyköping, på en oredovisad in
komst om 902 054 kronor. Be
slutet om skattetillägg har inte
vunnit laga kraft. Tingsrätten av

visar åtalet för grovt skattebrott,
som avser samma oredovisade
inkomst.
Enligt tingsrätten strider åtalet
mot artikel 4 i Europakonventio
nens sjunde tilläggsprotokoll. I
artikel 4 står att ingen får lagföras
eller straffas på nytt i en brott
målsrättegång för ett brott som
Advokaten Nr 9 • 2012

Nyheter

remissinstanserna
sen ska få använda buggning vid
brotten spioneri och statsstyrt fö
retagsspioneri, även om straffvär
det antas understiga fyra år. JK är
också tveksam till att preventiva
tvångsmedel ska få användas för
mindre allvarliga brott än de som
listas i 2007 års lag.
Anne Ramberg.

Hans-Gunnar Axberger.

liga beslut om hemliga tvångsme
del, och är dessutom negativ till att
utredningen vill ta bort katalogen
över de brott där hemliga tvångs
medel får användas. ”Tas den
bort blir det svårare att förutse när
tvångsmedlet får användas. En
bart ett krav på antagande om ett
framtida straffvärde blir mer god
tyckligt”, skriver han i remissvaret.
JO ansluter sig också till Anne Ram
bergs kritik mot förslaget att skapa
gemensamma regler för Säpo och
den öppna polisen.
Juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet inleder sitt remissytt
rande med att konstatera att an
vändningen av hemliga tvångsme

del ökat utan att man tagit något
helhetsgrepp på effekterna. Men
delar också Anne Rambergs och
JO:s uppfattning om att preventiva
tvångsmedel bara bör tillåtas an
vändas av Säpo, och avstyrker för
slaget om interimistiska tillstånd till
hemliga tvångsmedel. Även Säker
hets- och integritetsskyddsnämn
den avstyrker förslaget om inte
rimistiska beslut av åklagare, och
anser att man i stället ska öka dom
stolarnas beredskap. Nämnden vill
också ha tydligare reglering av hur
överskottsinformation ska hante
ras.
Justitiekanslern Anna Skarhed
säger bland annat nej till att poli

Från de brottsbekämpande

myndigheterna är reaktionerna
betydligt mer positiva. Åklagar
myndigheten tillstyrker förslagen,
liksom Rikspolisstyrelsen, som
dock vill gå längre än utredningen
på några områden. Polisen föreslår
bland annat att hemliga tvångsme
del ska få användas vid vissa brott
som är vanliga inom den organise
rade brottsligheten, oavsett straff
värde. Det handlar om grovt nar
kotikabrott, grovt vapenbrott och
grov narkotikasmuggling som man
vill lägga till i brottskatalogen. Poli
sen vill också att beslut om hemliga
tvångsmedel inte längre ska kny
tas till en plats eller ett telefonnum
mer, utan i stället till personer. På
det viset ska det inte ständigt be
hövas nya tillstånd för brottslingar
som exempelvis ofta byter simkort
i telefonerna.
Även Ekobrottsmyndigheten vill
gå något längre än utredningen,
och föreslår att man vid införandet
av den så kallade straffvärdesven
tilen bör räkna det sammanlagda
straffet för flera brott vid ekono
UÖ
misk brottslighet. 

ADHD-medicin
minskade brottslighet
Brottsligheten hos vuxna personer med ADHD sjönk kraftigt
under perioder då de tog läkemedel mot tillståndet jämfört
med när de inte medicinerade.
Det framgår av en omfattande
registerstudie med över 25 000
individer gjord vid Karolinska
Institutet och publicerad i den
ansedda vetenskapstidskriften
New England Journal of Medicine (NEJM). Studien visar på
flera olika sätt att ADHD-läkemedel innebär en tydligt sänkt
brottslighetsrisk.

Brister i hantering av
känsliga uppgifter
Det finns flera brister i skyddet
för personuppgifter som skickas mellan myndigheterna i det
elektroniska informationsflöde
som nu utvecklas i rättsväsendet. Det anser Datainspektionen som har granskat det elektroniska informationsflöde som
förekommer mellan olika myndigheter i samband med brottmål. I den information som
skickas mellan myndigheterna
förekommer många personuppgifter som ofta är integritetskänsliga.
www.datainspektionen.se

En stor satsning på barnens rättigheter lanseras nu.

Satsning ska stärka
barnens rättigheter

praxis om straff och skattetillägg
han redan har blivit slutligt fri
känd från eller dömd för.
Tingsrätten hänvisar till
domskälen i den skiljaktiga me
ningen i Högsta domstolens dom
i rättsfallet NJA 2010 s. 168 II
och i en dom från Hovrätten för
Västra Sverige den 23 juni 2010
i mål B 2432-09, och finner att
Advokaten Nr 9 • 2012

rättegångshinder föreligger på
grund av pågående process (lis
pendens) enligt 45 kap. 1 § tredje
stycket rättegångsbalken.
Genom sin dom går Nyköpings

tingsrätt emot Högsta domstolens
vägledande avgöranden från den
31 mars 2010. HD:s majoritet kom

i det rättsfallet, NJA 2010 s. 168 I
och II, fram till att det inte fanns
”klart stöd” i Europakonven
tionen eller Europadomstolens
praxis för att underkänna den
svenska ordningen med straff och
skattetillägg för samma gärning,
och godkände därmed det svens
ka systemet.

Sverige har fått kritik på en rad
områden från FN:s barnrättskommitté. För att bättre tillgodose barns rättigheter inleder
nu regeringen tillsammans med
Barnombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting,
SKL, en treårig satsning. Barnombudsmannens uppdrag är
att sprida och kommunicera regeringens strategi för att stärka
barnets rättigheter inom alla
verksamheter på kommunal
och statlig nivå. Uppdraget har
fått namnet Pejling och dialog.
7

Nyheter
Bör FN:s barnkonvention
inkorporeras i svensk lag?

Samarbete mot illegala
vapen redovisat
Många av
de illegala
vapen som
kommer in i
Sverige
kommer
från Västra
Balkan men
det är svårt
att bedöma
omfattningen av den illegala
införseln. Enligt Polisens uppfattning är kriminella i dag mer
beredda att använda skjutvapen än tidigare vid till exempel
hot eller rån. För att få ner antalet skottlossningar och användningen av illegala skjutvapen är
det nödvändigt att minska införseln av illegala vapen till Sverige. Det framgår av Rikspolisstyrelsens och Tullverkets
redovisning om införseln av illegala skjutvapen till Sverige.

Sociala insatsgrupper
är framgångsrika
En pilotverksamhet med sociala
insatsgrupper för att förebygga
ungdomskriminalitet har bedrivits sedan juni 2011 på tolv
platser över hela landet. En
utvärdering visar att alla pilot
områden är nöjda eller mycket
nöjda med det samarbete som
utvecklats mellan polis och
socialtjänst inom ramen för de
sociala insatsgrupperna.
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Brister i förordnandet
av offentliga biträden
Statskontoret föreslår en helt
ny modell för lämplighetsprövning av biträden i migrationsärenden. Statskontoret
vill att lämplighetsbedömningen tas över av Rättshjälpsmyndigheten.

sig som offentliga biträden fak
tiskt är lämpliga för uppdraget.
• Lämplighetsprövningen skil
jer sig också åt mellan olika plat
ser i landet.
• I praktiken har assistenter på
Migrationsverket kommit att fatta
många beslut om förordnanden
av offentliga biträden, trots att
dessa beslut enligt Migrationsver
kets riktlinjer ska fattas av teamle
dare eller i vissa fall handläggare.

Dagens system för lämplighets
prövning av jurister som tar upp
drag som offentliga biträden i
migrationsärenden har stora bris
ter. Statskontoret, som på reger
För att förbättra lämplighets
ingens uppdrag granskat hur of
bedömningen av offentliga biträ
fentliga biträden utses, pekar i sin
den och göra den mer enhetlig fö
slutrapport på flera problem:
reslår Statskontoret
• Migrationsver
att lämplighetsbe
ket granskar inte
läs mer
dömningen tas över
tillräckligt att de ju
www.statskontoret.se
av Rättshjälpsmyn
rister som anmäler

digheten. Rättshjälpsmyndigheten
ska begära in betyg och intyg från
de personer som anmäler sig som
offentliga biträden. Granskningen
ska inte omfatta advokater eller
biträdande jurister vid advokatby
råer, eftersom deras utbildning
redan är styrkt och de står under
Advokatsamfundets tillsyn. Enligt
förslaget ska det slutgiltiga ansva
ret för att utse offentliga biträden
även i fortsättningen ligga hos Mig
rationsverket, som också blir skyl
digt att göra en lämplighetsbe
dömning i varje enskilt fall.
– Statskontorets förslag är rim
liga, dock anser Advokatsamfun
det att andra än Migrationsverket
ska utse offentliga ombud, säger
Anne Ramberg i en kommentar.

Smygfilmningsmål hänskjuts till stor kammare
Europadomstolen har beslutat att hänskjuta ett omdiskuterat mål som handlar om
smygfilmning till stor kammare.
Europadomstolen beslutade den
19 november att hänskjuta målet
E.S. mot Sverige till stor kamma
re. Målet rör en flicka som filma
des i smyg i badrummet av sin
styvfar. Mannen åtalades och

dömdes i tingsrätten för sexuellt
ofredande. Men Svea hovrätt fria
de honom senare. Smygfilmning
är i sig inte förbjudet i Sverige,
konstaterade hovrätten. Det var
inte heller bevisat att mannen
haft uppsåtet att flickan skulle
upptäcka kameran, vilket enligt
hovrätten krävdes för brottet sex
uellt ofredande.
Europadomstolen tog upp må
let, och fann med knapp majoritet

att Sverige inte brutit mot sina
skyldigheter enligt Europakonven
tionen. Tre skiljaktiga domare an
såg dock att fallen visar på en tyd
lig brist i Sveriges lagstiftning till
skydd för privatlivet. Nu tas målet
alltså upp igen som flickan begärt,
i stor kammare med 17 domare.
Läs domen: http://hudoc.echr.
coe.int/sites/eng-press/
pages/search.aspx?i=0034163984-4920640
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Frågan om FN:s barnkonvention borde inkorporeras i
svensk lag är omdiskuterad.
Nu föreslår regeringen en utredning som ska kartlägga til�lämpningen av barnets rättigheter enligt barnkonventionen.
Utredaren ska bland annat:
• identifiera områden som är
särskilt angelägna för kartläggningen
• kartlägga hur barnets rättigheter tolkas och beaktas i den
praktiska tillämpningen av lagstiftningen inom de områdena
• beskriva eventuella brister i
hur barnets rättigheter tolkas
och beaktas
• analysera orsakerna till bristerna och lämna förslag till hur
lagstiftningen kan kompletteras
och förtydligas för att förstärka
barnets rättigheter.

Nyheter

Säpo blir egen myndighet
Polisorganisationskommittén
föreslår att Säpo blir en självständig myndighet.
Ombildningen av Säkerhetspoli
sen till en fristående myndighet
inom polisväsendet får, enligt
kommitténs mening, flera posi
tiva effekter.
Ansvarsförhållanden, regel
verk samt beslutsmandat blir tyd
ligare för Säkerhetspolisen. Verk
samheten vid Säkerhetspolisen
blir direkt underställd regering
en. Säkerhetspolischefen kan på
ett tydligare sätt avkrävas ansvar
för verksamheten och ledningsoch ansvarsförhållanden klar
görs. Förslag om ett tydligare re
gelverk ger bättre förutsättningar
för den interna styrningen av
verksamheten.
Kommittén föreslår bland an
nat följande:
• Säkerhetspolisen ska vara en
enrådighetsmyndighet.
• Säkerhetspolisen ska ledas av
en myndighetschef.
• Säkerhetspolisen själv ska
besluta om sin organisation.
• Det ska finnas en personalan
svarsnämnd vid Säkerhetspoli
sen.

Kommittén lämnade i mars i
nen. Kommittén föreslog bland
år ett förslag om en ny polisorga
annat därför att Säkerhetspolisen
nisation för den öppna polisen
ska ombildas till en fristående
(SOU 2012:13).
myndighet inom
Det förslaget gör
polisväsendet.
läs mer
det inte möjligt
Kommittén har
En tydligare organisation
att behålla Sä
nu analyserat vil
för Säkerhetspolisen (SOU
2012:77), En sammanhållen
kerhetspolisen
ka konsekvenser
svensk polis – Följdändringar i
som en del av
en ombildning
författningar (SOU 2012:78)
Rikspolisstyrel
får och i vilken
sen, eftersom
organisatorisk
Rikspolisstyrelsen inte längre ska
form Säkerhetspolisen ska verka i
finnas kvar i den nya organisatio
den nya polisorganisationen.

Kammarrättspresident Thomas Rolén får regeringens
uppdrag att utreda hur den
planerade sammanslagningen av polismyndigheterna ska
genomföras.
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Alliansen satsar 39 miljarder
kronor i nästa års budget på
rättsväsendet, varav 30 miljoner specifikt för att bygga upp
en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet. Det är ett led för att motverka den utveckling som blir
allt mer tydlig med kriminella
nätverk från forna Sovjet som
breder ut sig i Sverige och Europa och hotar det demokratiska samhället. Satsningen är
en vidareutveckling av kampen
mot grov organiserad brottslighet som regeringen prioriterat
sedan tidigare och centralt för
att bekämpa något som har
kommit att likna en internationell maffia.

Anders Thornberg, Säpochef.

Thomas Rolén ska förbereda
en sammanhållen polismyndighet

Sammanslagningen av dagens 21
länspolismyndigheter och Riks
polisstyrelsen till en myndighet
ska enligt regeringens planer ge
nomföras den 1 januari 2015, och
innebär den största omorganisa
tionen inom svensk polis sedan
1965.
En förutsättning är dock att

Ny underrättelsetjänst
mot kriminella gäng

Regeringen presenterade den
särskilde utredaren i mitten av
november.

riksdagen röstar igenom försla
get, som lagts fram i budgetpro
positionen.

Thomas Rolén har ännu inte
fått några direktiv för utredning
en, men planerar att börja förbe
reda utredningsarbetet. Han upp
gav på presskonferensen i mitten
av november att han avser att be
gära tjänstledigt från uppdraget
som kammarrättspresident un
der utredningstiden.
Thomas Rolén som är kammar
rättspresident i Stockholm var
tidigare generaldirektör för Dom
stolsverket. Han har också haft
flera olika uppdrag inom Justitie
departementet, och hållit i en rad
statliga utredningar.

De kriminella använder sig alltmer
av IT för att begå brott.

IT-spaning mot
organiserad brottslighet
I takt med den ökande användningen av informationsteknologi i samhället blir IT också ett
allt viktigare redskap i den organiserade brottslighetens
verksamhet. Det fastslår Rikskriminalpolisens underrättelsesektion i en ny lägesrapport
över den organiserade brottsligheten i Sverige.
Polisen konstaterar i rapporten att de kriminellas kommunikation sköts allt mer via internet
och olika mobilapplikationer.
Polisen behöver därför öka sin
kompetens inom IT-området,
för att kunna bekämpa brottsligheten.
Läs mer på Polisens webbplats.
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Nyheter
advokat i framtiden

Viktigt att identifiera sina värderingar
Yttre belöningar och hot om
sanktioner fungerar bra för att
motivera människor till enkla,
basala uppgifter. Men så snart
en uppgift blir mer komplex
krävs andra former av motivation. Det egna engagemanget
för arbetsuppgifterna blir då
avgörande.
Det var utgångspunkten för advo
kat Michael Wernstedts föredrag
om värderingsbaserat självledar
skap på Advokat i framtidens ok
toberseminarium i Stockholm
den 25 oktober.
Wernstedt utgick från forsk
ning som visar att högre lön inte
alls automatiskt leder till bättre
prestationer hos anställda i da
gens komplicerade samhälle.
Nyckeln till goda prestationer sta

Ett sorl spred sig i hörsalen när seminariedeltagarna började berätta
för varandra om sina värderingar
och om händelser som tydliggjort
dem.

vas i stället passion för uppgifter
na. Passionen vilar i sin tur på tre
delar: att den anställde finner me
ning i arbetsuppgifterna; att han
får utvecklas och bli bättre på det
han gör; och att han har möjlighet
att styra över arbetet själv.
En viktig del i att uppnå denna
känsla av passion är att bli med
veten om sina egna värderingar,
förklarade Michael Wernstedt,
som också konstaterade att män
niskor som tänkt igenom sina vär
deringar enligt forskningen är
både lyckligare och mer villiga att
bidra till en bättre värld. Han sat
te därför seminariedeltagarna i
arbete, när var och en av dem
skulle fundera över sina värde
ringar och lista mellan fem och
nio egna kärnvärderingar. De
unga advokaterna och juristerna
fick sedan arbeta två och två med
att berätta för varandra om nå
gon av sina kärnvärderingar, och
om någon händelse som tydlig
gjort just den värderingen.
Michael Wernstedt talade ock
så om vikten av att ta fasta på sina
styrkor i stället för på sina svaghe
ter.
– Om vi fokuserar på våra styr
kor mår vi bättre och vi presterar
bättre. Tittar man på sina svaghe
ter kan man som bäst bli genom
snittligt bra. För att bli enaståen

Michael Wernstedt är advokat och engagerad i Raoul Wallenberg Academy
for Young Leaders och Raoul Wallenberg Differencemakers, samt Self
Leaders som arbetar med ledarskap och motivation på företag.

de krävs det att man riktar in sig
på sina styrkor, sammanfattade
Michael Wernstedt.
Som en träning i att fokusera på

människors starka sidor fick se
minariedeltagarna berätta för
varandra, två och två, vilka styr
kor de identifierat hos sina res
pektive samtalspartner under

den tidigare parövningen. Öv
ningen blev uppskattad. När Mi
chael Wernstedt avslutningsvis
bad deltagarna att var och en be
rätta om sin personliga ”pärla”
från seminariet tog många upp
just detta, att det var en aha-upp
levelse både att får höra om sina
egna styrkor, och att hitta dem
uö
hos andra.

Adman 100 Språk
Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

Även akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk
Alltid personlig service
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010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se
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Heltäckande och skräddarsydd
kontorsförsäkring för advokatbyråer!
Komplett försäkringslösning där rättsskydd, allmänt ansvar, egendom,
avbrott och förmögenhetsbrott bland annat ingår. Tjänsterese- och olycksfallsförsäkring är viktiga försäkringar som alltid finns med.

> komplett kontorsförsäkring
> tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd
> prisvärd
Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com

Världen
Advokat anklagas för
antisemitism
En advokat i Lyon anklagas för
antisemitism sedan advokaten
krävt att domaren i ett civilmål
ska bytas ut. Anledningen är att
domaren heter Lévy och svarandens far Moïse. Det faktum
att båda har judiska namn kan,
enligt advokaten, leda till misstankar om att domaren är partisk.
Det progressiva franska domarfacket Le Syndicat de la
magistrature fördömer advokatens begäran och kallar den för
ett antisemitiskt angrepp ”förklätt i juridiska pseudoargument”.

FN:s Generalförsamling som ligger vid FN-skrapan i New York.

Sverige valdes inte in i MR-rådet
Kritiserad högförräderilag undertecknad
Den ryske presidenten Vladimir
Putin har nu undertecknat en
omdiskuterad lag om högförräderi. Lagen har därmed trätt i
kraft.
Lagen, som antogs av det ryska parlamentet i slutet av oktober, har väckt mycket oro hos
människorättsaktivister och organisationer som Amnesty International.
Lagen utvidgar förräderibrottet från spioneri och stöd till
främmande makt, till att också
omfatta inre aktiviteter som kan
hota landets säkerhet och territoriella integritet. Definitionen
av nationell säkerhet är mycket
oklar, och MR-förkämpar befarar att lagen kan komma att användas för att stoppa politisk
opposition och arbete för
mänskliga rättigheter.
Bland de aktiviteter som skulle kunna komma att pekas ut
som högförräderi nämner människorättsaktivister som BBC
talat med kontakter med Amnesty eller en anmälan till Europadomstolen.
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Trots svenska förhoppningar
valdes Sverige inte in i FN:s
råd för de mänskliga rättigheterna. Sverige kom sist.
Omröstningsförfarandet får
kritik.
Sverige förlorade nyligen omröst
ningen om medlemskap i FN:s
råd för mänskliga rättigheter, MRrådet, när FN:s generalförsamling
röstade in 18 nya stater. Endast i
en av grupperna, Västeuropa och
övriga länder, fanns det fler kan
didatländer än platser. I sin grupp
tävlade Sverige mot Irland, Grek
land, USA och Tyskland om tre
platser.

Rösterna fördelades enligt föl
det är Tyskland, Irland, USA, El
jande:
fenbenskusten, Etiopien, Gabon,
• USA 131
Kenya, Sierra Leone, Japan, Ka
• Tyskland 127
zakstan, Pakistan, Sydkorea, För
• Irland 124
enade arabemiraten, Estland,
• Grekland 78
Montenegro, Argentina, Brasilien
• Sverige 75
och Venezuela. MR-rådet har 47
Det faktum att varje region har
medlemmar, som väljs för tre år.
ett visst antal platser och att ma
Rådets möten hålls i Genève.
joriteten av grupperna gjort upp
Omröstningsförfarandet har
på förhand om vilka stater som
kritiserats av människorättsorga
skulle få kandidera
nisationer, bland an
har lett till att bland
nat Human Rights
läs mer
annat Venezuela,
Watch. Flera av de
Advokaten nr 5, 2012
Pakistan och Etio
invalda staterna har
pien nu sitter med i
också fått allvarlig
MR-rådet.
kritik för egna brister på MR-om
TK
De nya medlemmarna i MR-rå
rådet. 

Syrien: Röda halvmånen-medlem torteras
Gulf-centret för mänskliga rättigheter (GCHR) uttrycker oro
för människorättsförsvararen Muhammad
Raid al-Tawil. Muhammad Raid al-Tawil
greps för några veckor sedan och hålls nu i
förvar i statssäkerhetsfängelset
al-Khatib i Damaskus. al-Tawil
är ledamot av styrelsen för

Röda halvmånen i Damaskus
och har arbetat ideellt för organisationen i 18 år.
al-Tawil utsätts, enligt GCHR, för tortyr
och omänsklig behandling i fängelset.
Det är inte känt om
han har anklagats för något
brott. Syriska säkerhetsstyrkor
grep och förde bort al-Tawil

från Röda halvmånens högkvarter i Damaskus den 8 november, utan att ange skäl för
gripandet.
GCHR fruktar för Muhammad
Raid al-Tawils säkerhet och fördömer gripandet och fängslandet, som GCHR tror hänför sig
enbart till hans fredliga arbete
för humanitär rätt och mänskliga rättigheter.
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Vladimir Putin.

Världen
s e k r e t e r a rv i k a r i e

Distansavtal krävs inte
Det fordras inte att ett avtal
mellan en konsument i ett EUland och en näringsidkare i ett
annat ska vara ett distansavtal för att den nationella domstolen i ett medlemsland ska
vara behörig att pröva en tvist
mellan de två. Det konstaterar
EU-domstolen.
Även detta mål gällde tolkning av
”Bryssel I-förordningen”. Men
här gällde diskussionen om dom
stols behörighet skulle begränsas
till att gälla endast distansavtal.
Målet gällde köp av en bil som
gjorts av Daniela Mühlleitner,
som bodde i Österrike, från Auto
haus Yusufi i Hamburg, Tyskland.
Daniela Mühlleitner hade fun
nit bilfirmans erbjudande via in
ternet och hade sedan rest till
Tyskland för att underteckna av
tal om köp och för att motta leve
rans av bilen.
Därefter uppstod tvist rörande
brister på bilen. Daniela Mühlleit

ner yrkade hos österrikisk dom
stol hävande av avtalet på grund
av dolda fel, återbetalning av kö
pesumman samt skadestånd. Då
uppkom frågan om den österri
kiska domstolen var behörig att
pröva tvisten. Krävdes det för
den österrikiska domstolens in
ternationella behörighet att avta
let om köp hade ingåtts på dis
tans?
Efter begäran om förhands
avgörande av den österrikiska
domstolen uttalade EU-domsto
len följande i dom den 6 septem
ber 2012: Artikel 15.1 c i förord
ningen (EG) nr 44/2001 ska tolkas
så, att det inte fordras att avtalet
mellan konsumenten och nä
ringsidkaren ska vara ett distans
avtal.

Kenneth Bratthall

Advokatfirman
Björn Rosengren
Min sekreterare och alltiallo är barnledig
den 1 februari – 31 december 2013 och under
denna tid söker jag en vikarie.
Byråns motto är
ordning, noggrannhet och engagemang,
men också
glädje, humor och kamratskap.
Mycket olikartade arbetsuppgifter utlovas!
Eventuella intresseanmälningar sändes till:
Advokat Björn Rosengren
Birger Jarlsgatan 73-75
113 56 Stockholm
bjorn.rosengren@barrister.se

Domen i mål C-190/11 (Daniela
Mühlleitner mot Ahmad Yusufi
och Wadat Yusufi)

Hitta rätt person
snabbare

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

EU-domstolen ligger i Luxemburg och består av 27 domare, en från varje
medlemsland.

Sri Lankas regering uppmanas att värna rättsstaten
Flera framträdande domare i
Sri Lanka har
under den senaste tiden utsatts för hot och
attacker. Nu
uppmanar International Bar Associations Human Rights Institute, IBAHRI, i
ett brev till landets president,
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regeringen att skydda domarna
och att värna
rättsstaten.
Redan år
2009 konstaterade IBAHRI i en
rapport att
domstolarnas
oberoende och
förtroendet för rättsstaten var
utsatt för hårt tryck i Sri Lanka.

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
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Reportage Högerextremism

Så ser högerextremisterna på
sin omvärld i dag
Förutom en högerextremistisk världsbild har Anders Behring Breivik en barndom som skadade honom svårt, något som är en viktig del i att förstå hur han
kunde bli en massmördare.
TEXT tom knutson foto scanpix, tom knutson

H

ögerextrema rörelser är på
frammarsch i Europa. De ar
gumenterar för att vi lever i en
skendemokrati där den nationella iden
titeten hotas av islamisering av samhäl
let. Den muslimhatande ideologin, som
bygger på fruktan för att Europa utveck
las till ett Eurabia, inspirerade Anders
Behring Breivik att ta steget från tanke
till handling sommaren 2011. Med ter
rorattacken fick världen upp ögonen för
en ny sorts terrorist med en världsbild
som är okänd för många.
Aage Borchgrevink, författare, kriti
ker och senior rådgivare till den norska
Helsingforskommittén, ställer sig frå
gan hur det kom sig att Anders Behring
Breivik hamnade på Utøya den 22 juli
2011, beredd att döda så många männis
kor han förmådde. Vad ledde fram till
massmorden?
På ett seminarium arrangerat av Civil
Rights Defenders den 31 oktober i Stock
holm deltog Aage Borchgrevink där han
närmare berättade om sina slutsatser.
Borchgrevink har förutom Anders
Behring Breiviks ideologi även intresse
rat sig för att finna en psykologisk förkla
ring till varför Anders Behring Breivik
blev en massmördare.
Som Aage Borchgrevink ser det har
Anders Behring Breivik en ideologisk
världsbild präglad av occidentalism
som i korthet innebär att synen på Väst
europa är starkt negativ. Samhället är
själlöst, feminiserat och sönderkom
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Aage Borchgrevink, författare,
kritiker och senior
rådgivare till den
norska Helsingforskommittén,
har skrivit boken
En norsk tragedie;
Anders Behring
Breivik og veiene
til Utøya.

Daniel Poohl,
chefredaktör för
tidningen Expo.

mersialiserat och har förlorat alla goda
värderingar.
Men Aage Borchgrevink menar att
förutom den antimuslimska retoriken
rymmer Behring Breiviks egenförfatta
de manifest ett långtgående kvinnohat.
Anders Behring Breivik anser att män
niskors fortplantning ska institutionali
seras, kvinnors sexualliv kontrolleras.
I hans idealsamhälle ska det inte finnas
några kvinnor. I stället ska deras funktion
ersättas med konstgjorda livmödrar.
Men förutom denna världsbild

har Anders Behring Breivik en person
lig uppväxthistoria som påverkat ho
nom starkt negativt och som är en vik
tig del i att förstå hur han kunde bli en
massmördare.
– Hans barndom är väldigt ovanlig.
Där finns det en övergreppshistoria som
det inte har skrivits och talats så mycket
om i Norge, säger Aage Borchgrevink.
Som barn utsattes Anders Behring
Breivik tidigt för en mycket bristande
vårdnad och omsorg från sin mamma
som hade ensamvårdnad om honom.
– Det handlade om psykiska över
grepp, misshandel och även sexuella
övergrepp, säger Aage Borchgrevink
som anser att det som hände i Behring
Breiviks barndom är en viktig del i att
förstå hur han hamnade på Utøya.
Myndigheterna utredde Anders
Behring Breiviks familj och uttryckte

stor oro för hans utveckling om han
inte omhändertogs, men så skedde
inte. Anders Behring Breivik utveckla
de flera personlighetsdrag som senare
gjorde att han hade svårt att fungera i
olika sammanhang. Som ung försökte
han gång på gång komma med i olika
gänggrupperingar, i graffitigäng, na
zistgäng. Men det slutade i samtliga fall
med att han blev utkastad. Aage Borch
grevink beskriver Behring Breivik som
narcissistisk, grandios och med para
noida och dramatiska drag.
– Man får bilden av en ungdom som är
tydligt narcissistisk och som söker del
aktighet i flera miljöer som han försökte
dominera med följden att han blev ut
stött. Gång på gång på gång. Han försök
te att anpassa sig men kunde inte förstå
det sociala spelet, säger han.
På internet kunde Anders Behring
Breivik hitta gemenskap och även radi
kaliseras tillsammans med andra,
framför allt ensamma unga män med
en ofta socialt svag plattform. Anders
Behring Breiviks manifest är till stora
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delar hämtat från och inspirerat av
Fjordman, en norsk främlingsfientlig
och högerextrem bloggare, som har
skrivit kritiskt om islam och muslimsk
invandring till Europa.
för
tidningen Expo, betonar ideologiernas
betydelse. Anders Behring Breivik är
en terrorist med ett tydligt hat riktat
mot islam; samtidigt som han säger sig
vara en kristen tempelriddare som hyl
lar staten Israel. Anders Behring Brei
vik har, enligt Daniel Poohl, kommit att
fungera som något av en vattendelare
mellan de högerextrema grupperna. I
dag är det en klyfta mellan högerextre
mister som är antimuslimer men som
stöder Israel och de mer traditionellt
nazistiskt orienterade grupperna som
framför allt är antisemiter men som
kan stödja extrema muslimska terror
grupper som Hamas.

Daniel Poohl, chefredaktör

Aage Borchgrevink har sett tenden
ser i Norge som påminner om moralpa
nik, där det både diskuterats om ifall
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våldsamma tevespel borde förbjudas
eller om yttrandefriheten på internet
borde inskränkas.
– Anders Behring Breivik är ett barn
av sin tid. En receptor. Han har shoppat
runt och plockat från alla hyllorna, sä
ger Aage Borchgrevink.
Daniel Poohl menar att det är bra att
Anders Behring Breivik psykologiseras
men tycker att det är symptomatiskt att
man psykologiserar honom men inte
Taimour Abdulwahab, som sprängde
sig själv till döds i Stockholm i decem
ber 2010 i ett misslyckat terrorattentat.
– Han var muslim, och sånt gör musli
mer! säger han retoriskt.
Anders Behring
Breivik haft på den övriga politiken?
Har han uppnått vad han önskade?
Aage Borchgrevink menar att effekten i
Norge blivit den motsatta. Efter massa
kern på Utøya publicerades bilder på
de dödade gång på gång. Bilderna, som
visade människor med olika etnisk bak
grund, kom att illustrera dagens Norge.
Där man ser olika ut men lever i ge

På ett seminarium
arrangerat av Civil
Rights Defenders
den 31 oktober
i Stockholm
diskuterades den
muslimhatande
ideologin Eurabia,
som inspirerade
Anders Behring
Breivik att ta
steget från tanke
till handling.

Vilken effekt har

läs mer
Geir Lippestad,
Anders Behring
Breiviks
advokat
– se sidan 48.

menskap. Före Utøya debatterade i
stort sett aldrig muslimer offentligt mot
varandra, utan det vanliga var att ställa
en muslim mot en antimuslimsk debat
tör. I dag är bilden en annan. Numer
kan muslimer debattera mot andra
muslimer. På så sätt har Anders
Behring Breivik bidragit till att driva på
integrationen och öka förståelsen för
varandra, menar Borchgrevink.
Samtidigt finns det annan rörelse i
Europa och så även i Skandinavien och
det är att de idéer som tidigare uppfat
tades som extrema, numer är uppfatt
ningar och åsikter som kan framföras
som mindre radikala eller avvikande.
Det sker en slags normalisering av dem.
– I Sverige vill Sverigedemokraterna
absolut inte ha något med nazisterna
att göra, men de börjar få problem där
för att den antimuslimska miljön bör
jar bli så radikal och problematisk så att
snart kan man inte röra sig åt den flan
ken heller, eftersom man måste hålla sig
fri från tokar och dårar, säger Poohl och
tillägger:
– Det finns många Sverigedemokra
ter som ser nazisternas närvaro som
en konsekvens av ett nationellt uppvak
nande bland befolkningen. Och nazis
terna som inte gillar Sverigedemokra
terna förstår ändå att svenskar som vill
rädda Sverige söker sig till det etablera
de partiet som finns. Man vill inte sam
arbeta men man rullar stenen åt sam
ma håll. n
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Formidabel
uppföljning
Den andra upplagan av Advokatdagarna samlade över 500 entusiastiska
deltagare från hela landet och även från andra länder den 8–9 november på
Grand Hôtel i Stockholm. Advokatsamfundets nyinstiftade pris för framstående gärningar inom advokatyrket delades ut för första gången. Thomas
Olsson fick priset för sitt stora och långvariga engagemang och arbete för
rättssäkerhet. I samband med Advokatdagarna överlämnade generalsekreterare Anne Ramberg jubileumsboken Advokatsamfundet 125 år
– 1887–2012 till samfundets ordförande Claes Zettermarck.
Text magnus andersson, per johansson, tom knutson och ulrika öster
foto Nixon Johansen Cáceres
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Den organiserade brottsligheten
sargar och utmanar Europa
Ekonomisk brottslighet och korruption skapar stora ekonomiska
och mänskliga problem inom EU.
Ansvaret för att bekämpa dessa
samhällsproblem vilar inom EUkommissionen på den svenska
kommissionären Cecilia Malmström. På Advokatdagarna berättade hon om sitt och kommissionens viktiga arbete.
Hundratals miljoner euro investeras
varje år av olika brottssyndikat i Europa,
pengar som i stället skulle kunna komma
till nytta i den legala ekonomin, inledde
Cecilia Malmström. Den organiserade
brottsligheten bidrar därmed, förutom
att vara ett mänskligt problem för dem
som drabbas av den, också till stora eko
nomiska problem i världen. Just därför
är kampen mot den organiserade brotts
ligheten viktig för EU, sammanfattade
Cecilia Malmström.
Den organiserade brottsligheten är i
hög grad internationell, konstaterade
Malmström. För att rå på den krävs där
för allt fler gemensamma och gränsö
verskridande polisinsatser. Det har det
också blivit, bland annat mot narkotika
tillverkning och barnpornografi.
Cecilia Malmström gav exempel på
hur också Sverige påverkas av den inter
nationella brottsligheten. Vid ett besök

advokatdagarna
inleddes av generalsekreterare Anne
Ramberg, som hälsade
deltagarna välkomna
i Vinterträdgården
på Grand Hôtel. Efter
inledningsanföranden
och prisutdelning
delade advokaterna
upp sig på olika seminarier. I år fanns hela
sex olika seminariespår, på områden som
brottmål, offentlig
rätt och rule of law,
affärsjuridik och advokatverksamheten.

18

mensam definition av brottet och stöd
till offren för människohandel.
– Att det gick så snabbt, med EU-mått
mätt, beror naturligtvis på att frågan
väcker starkt engagemang, förklarade
Cecilia Malmström, som också var stolt
över att Sverige var det första landet som
implementerade direktivet i nationell
rätt.

Publiken var aktiv, och många deltagare
hade frågor att ställa till Cecilia Malmström.

på Europol i Haag, centrum för det euro
peiska polissamarbetet, fick hon se en
Europakarta som tagits i beslag vid en
gemensam insats i Bulgarien.
– På de olika länderna var det placerat
dödskallar eller smileygubbar, beroen
de på hur hård polisen är just där. Över
Sverige stod det ”explore the territory”.
Man ser alltså Sverige som outforskad
mark som väntar på att exploateras av
brottsligheten, berättade Malmström.
Människohandel är ett område där EU
lyckats i sina harmoniseringssträvan
den. På bara nio månader lotsade kom
missionen fram ett direktiv om en ge

En väg att bekämpa brottsligheten är
att konfiskera brottsvinster. Här har oli
ka EU-länder kommit olika långt, under
strök Malmström. Ett land som arbetar
mycket med denna metod är Italien,
som bekämpar maffian genom att ta ex
empelvis fastigheter och lokaler från
brottslingarna, och i stället använda
dem för olika sociala projekt.
– Vi la ett förslag till direktiv i våras för
att åstadkomma en harmonisering av
medlemsstaternas system för frysning
och konfiskering av tillgångar från
brottslig verklighet, sa Malmström.
Förslaget innehåller minimiregler om
förverkande av tillgångar och hjälpme
del hos personer som dömts för brott,
och om förverkande av egendom för
dömda personer, även om egendomen
inte kan knytas till just det brott man
dömts för. Förslaget diskuteras nu i EUparlamentet, och en överenskommelse
kan kanske vara klar i början av nästa år.

Efter Pirate Bay-rättegången:
Rättighetshavarna på internet
har börjat knappa in på de
illegala fildelarna. Men det behövs fler lagliga alternativ.
Advokat Claes Langenius beskrev
pedagogiskt utvecklingen på in
ternet som rör musik- och filman
vändning. Langenius tog upp vik
tiga domar, lagstiftningsarbetet
samt den tekniska utvecklingen.
Avstampet togs i Pirate Bay-rätte
gången. Trots fällande domar för

grundarna bakom webbplatsen är
den fortfarande en av de mest väl
besökta på internet. Efter den
uppmärksammade domen har
Ipred-lagen trätt i kraft.
Enlig Claes Langenius har upp

hovsrätten inte hängt med i ut
vecklingen. Dessutom har det sak
nats lagliga alternativ. Men det har
förändrats under de senaste åren.
Rättighetshavarna har börjat
knappa in på de illegala fildelarna.
Advokaten Nr 9 • 2012
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Cecilia Malmström gav exempel
på hur också Sverige påverkas
av den internationella
brottsligheten.

Samarbetet mot brottsligheten byg
niserad brottslighet står alltså på flera
ger dock inte bara på harmonisering av
ben, sammanfattade Cecilia Malm
lagar och operativt samarbete. Det
ström. Strävandena efter samarbete och
handlar också om tillit mellan myndig
harmonisering är dock inte enkla.
heter i olika länder, påpekade Cecilia
– Medlemsländerna har olika rättssys
Malmström. Tilliten brister ibland, och
tem, definitioner och traditioner som
EU-kommissionen arbetar därför aktivt
ska mötas, och alla länder är som vanligt
med att skapa förtroende över nations
övertygade om att just deras tradition är
gränserna.
den bästa, sa Malmström.
Cecilia Malmström tog ock
Till detta kommer att de
så upp korruption, som hon
brottsbekämpande och före
”Man bekallade för ”en fruktansvärd
byggande insatserna alltid
räknar att
sjukdom som härjar i alla värl
måste vägas mot kraven på
lika mycket
dens länder”.
rättssäkerhet, fastslog hon.
pengar för– Vi har tyvärr sett att den
Finns det då inte en risk för
svinner geökar, och EU:s medlemslän
nom korrup- att strävan efter harmonise
der här därför bett kommis tion som hela ring och samverkan mot
sionen att ta fram ett förslag till
EU:s budget.” brottslighet leder till försva
åtgärder. Det brukar vara så att
gad rättssäkerhet, genom att
man ber om sådana åtgärder,
EU lägger sig på den nivå som
men när de berör det egna landet är de
finns i de medlemsländer som har den
inte lika attraktiva längre, sammanfatta
svagaste rättsstaten, frågade Advokat
de Cecilia Malmström, som påpekade
samfundets generalsekreterare Anne
att korruptionen dels förstör förtroen
Ramberg.
det för det offentliga och dels är en luk
– Den risken finns alltid vid harmoni
rativ, brottslig verksamhet.
sering, svarade Cecilia Malmström, som
– Man beräknar att lika mycket pengar
dock ansåg att grundläggande värden
försvinner genom korruption som hela
som rättssäkerhet aldrig får läggas på nå
EU:s budget, sa Malmström, som också
got slags lägstanivå.
betonade att korruptionsbekämpning
– Där har vi stor hjälp av organisatio
är en viktig fråga även i de länder som an
ner som din, men också av många andra
söker om medlemskap i unionen.
organisationer som ofta pekar på brister
EU-arbetet mot korruption och orga
på olika håll, sa hon. n

Så mår upphovsrätten i dag
Eftersom internet är den mest
kostnadseffektiva och snabbaste
kanalen att distribuera musik, film
och böcker så lär utvecklingen inte
bromsa in.
– Patienten har varit rejält sjuk
men börjar tillfriskna. Det finns
fortfarande många unga som filde
lar men samtidigt ökar den legala
nedladdningen/streamingen, sa
Langenius som dock underströk
att det inte går att luta sig tillbaka
och tro att allt ordnar sig.
Advokaten Nr 9 • 2012

Som han ser det behövs det
i grund och botten ett effektivt
och fungerande regelverk. Dessut
om behövs fortsatta åtgärder på
andra plan. Det handlar om ett
utökat europeiskt och internatio
nellt samarbete. Arbetet på det
politiska området är avgörande
för att skapa en förståelse för det
upphovsrättsliga systemet. Dess
utom måste arbetet med att ut
veckla lagliga alternativ till fildel
ning fortsätta. n

Advokat Claes
Langenius beskrev
pedagogiskt utvecklingen på
internet som rör
musik- och filmanvändning.
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Resning i Quickmålen
gjorde felaktigt för de faktiska förhållan
dena i ärendet, framför allt bedömning
en av hur väl Sture Bergwalls uppgifter
stämde med utredningen, sa Olsson och
fortsatte:
– Ett antal sakkunniga, rättsläkare,
psykologer och osteologer, gjorde avkall
på sitt vetenskapliga anseende och satte
sina namn under bedömningar som
En väldigt felaktig uppfattning som i
mer styrdes av en önskan av att binda
bland lanseras, enligt Olsson, är att Sture
Sture Bergwall till gärningarna än att på
Bergwall har fått resning på grund av att
ett objektivt sätt redovisa hur fel ute han
han har tagit tillbaka sina er
i grund och botten var. Det är
kännanden. Ingenting kunde
skälen till att Sture Bergwall
vara mera fel, anser Olsson.
får resning.
”Skälet till
– Det är bara att läsa vilket
Thomas Olsson berättade
att Sture
resningsbeslut som helst. De
även utförligt om de olika ut
Bergwall
inleds alltid med att Bergwall
redningsturerna i ett Quick
får resning
har tagit tillbaka sitt erkännan
ärende. Avslutningsvis fråga
är att de
de men att det inte har någon
ursprungliga de han sig om man kunde ha
betydelse för prövningen av
domstolarna undvikit det inträffade?
resningsfrågan.
– Ja, ganska enkelt. Det hade
vilseleddes.”
Den enda betydelse det har
bara varit att följa rättegångs
att han har tagit tillbaka sitt er
balken så hade det förmodli
kännande är att det gör det möjligt att
gen aldrig hänt, sa Olsson och berättade
söka resning. Om han skulle vidhålla sin
att i rättegångsbalkens 36 kapitel 16 § så
skuld finns det inte någon som kan få
finns det en bestämmelse som reglerar
fullmakt att gå vidare med ärendet.
när man får förebringa material från för
– Skälet till att Sture Bergwall får res
hörsprotokollen. Det får man göra om
ning är att de ursprungliga domstolarna
någon ändrar sig, eller inte vill eller kan
vilseleddes. Väsentligt utredningsmate
yttra sig. De uppgifterna kan förebringas
rial undanhölls från processmaterialet.
på olika sätt. Man kan läsa ur protokol
Ett antal polismän vittnade och redo
let, man kan höra den polisman som har
Domarna mot Thomas Quick, numera Sture Bergwall, är unika och
har väckt många frågor om rättssäkerheten. Advokat Thomas Olsson
som företräder Bergwall berättade
om vilka omständigheter som lett
fram till resningen och de frikännande domarna.

Enligt Olsson hade
det som inträffade
i Quickmålen kunnat
undvikas om man följt
rättegångsbalkens
36 kapitel 16 §.

När blir bolagsstyrelsen personligt ansvarig?
Sverige har långtgående
regler om personligt ansvar i
bolag. Vid seminariet om styrelsens och andra bolagsfunktionärers ansvar vid kritisk
kapitalbrist diskuterade professor Erik Nerep hur ansvarsreglerna tillämpas.
Det har sagts att Sverige är unikt i
Europa när det gäller reglerna om
ansvar för bolagsföreträdare. Del
vis är det sant, sade Erik Nerep –
inget annat rättssystem har så ut
mejslade regler om personligt
ansvar. I exempelvis Danmark och
Norge finns regler om skyldighet
20

att kalla till bolagsstämma vid kri
tisk kapitalbrist, eller skyldighet
att likvidera bolaget i vissa fall –
men inte om personligt ansvar.
Det finns regler om allmänt ska
deståndsansvar i aktiebolagslagen
29:1 och 29:3. Man kan föra skade
ståndstalan mot en företrädare uti
från de bestämmelserna, exem
pelvis om kontrollbalansräkning
inte har upprättats.
– Men det är inte så enkelt, sade
Nerep. Kausalsambandet mellan
brott mot reglerna och skadan är
svårt att påvisa.
Det är enklare att använda an
svarsreglerna i 25 kapitlet aktiebo

lagslagen. I 25:18 anges exakt vad
som grundar personligt ansvar för
en bolagsföreträdare, oavsett kau
salsamband: underlåtelse under
vissa förutsättningar att upprätta
kontrollbalansräkning och låta re
visorn granska den, sammankalla
en första kontrollstämma eller an
söka om likvidation. Det är i få fall
styrelseledamöter har blivit ansva
riga enligt reglerna om allmänt ska
deståndsansvar. Skatteansvar och
ansvar enligt 25:18 är vanligare.
I skatteförfarandelagen 59
kapitlet stadgas att grov oaktsam
het krävs för ansvar, men enligt

Erik Nerep tyder rättstillämpning
en närmast på strikt ansvar.
För en bolagsrevisor som blir
skadeståndsansvarig kan en an
nan väg finnas att aktualisera an
svar för styrelsen. I NJA 2006 s. 136
gjorde en revisor som hade vållat
ett bolag skada gällande att styrel
sen var medvållande. HD slog fast
att principen om passiv identifika
tion inte var tillämplig, eftersom
inte något tredje intresse var invol
verat. Men revisorn hade möjlig
het att väcka regresstalan mot sty
relseledamöterna, trots att de
hade beviljats ansvarsfrihet och
trots att andra formella förutsätt
Advokaten Nr 9 • 2012
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– därför kunde det gå så långt
Thomas Olsson prisades för
rättssäkerhetsarbete
Advokat Thomas Olsson blev den förste
mottagaren av ett nyinstiftat pris för
framstående insatser inom advokat
yrket. Priset bildar grunden för en
nyinrättad pro bono-fond.
Thomas Olsson, som företrätt bland
andra de så kallade somaliasvenskarna,
journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson och i dag företräder Sture
Bergwall i hans resningsärenden, fick
priset för att han i sin advokatverksamhet ständigt arbetat för rättssäkerhet.
Olsson tog emot priset från Advokatsamfundets ordförande Claes Zettermarck.
Thomas Olsson tackade för priset och sade sig vara ödmjuk inför det.
– Vi advokater måste uppfinna rättssäkerheten varje dag och i varje rättegång, sa
han i sitt korta tacktal.
Prissumman, 100 000 kronor, går inte till pristagaren personligen. I stället läggs
de in i en nyinrättad fond som ska stödja ideellt arbete, så kallat pro bono-arbete,
i Advokatsamfundets regi.

– Och hade man när man väl går till
baka till förundersökningen principen
om det bästa bevismaterialet då hade
man förmodligen kunnat säga till den
polisman som sitter och vittnar, att med
all respekt jag har inte någon anledning
att betvivla det du säger men det har
ändå gått åtta månader sedan det här
förhöret hölls och jag vet inte hur länge
sedan det var som du läste igenom det så
bara för att kontrollera din minnesbild i
det avseendet att du minns rätt så kan vi
väl slå upp förhöret och läsa vad som
står. Då hade man upptäckt att han ald
rig har sagt det som man påstår han har
sagt och då hade tvivlen blivit ganska sto
ra.
man kan lära sig av
Quickärendena så är det, enligt Olsson,
att de här små formella bestämmelserna
i rättegångsbalken som man bara ibland
tycker är bökiga och ”som man ibland
får känslan av att de finns bara där för att
försvåra allting”, det finns en tanke bak
om dem. Det finns intressen som har
vägts mot varandra när man har instiftat
dem.
– De intressena kan i det enskilda fallet
påverka om det blir riktig eller felaktig
dom. Så man ska aldrig underskatta de
här formella reglerna i rättegångsbal
ken. n

Erik Danhard
föreläste om
arbetsrätt vid
konkurs.

Om det är något

hållit förhören som då får berätta vad
som har sagts, om det nu rådde någon
oklarhet i protokollen.
– Men man kan bara göra det när den
person som ska höras säger att han inte
minns, eller ändrar sig eller något.
Så hade man bara följt den regeln och

låtit Sture Bergwall berätta hur det såg ut
på platsen och var han hade gömt krop
pen och så vidare då hade man fått en si
tuation där man förmodligen hade fått gå
tillbaka till förundersökningen eftersom
han inte hade klarat av att berätta allting.

ningar för talans väckande inte var
uppfyllda – en lösning som profes
sor Lars Erik Taxell förespråkade
redan 1963.
Om det går dåligt för bolaget ska
alltid frågan om bolaget har betalat
skatter och avgifter och frågan om
kontrollbalansräkning har upprät
tats stå på dagordningen.
Bestämmelsen om rekvisiten för
företrädaransvar kan innebära
svårigheter vid tillämpningen: När
ska kontrollbalansräkningen upp
rättas? Bevisbördan för att skäl
fanns vilar på den som påstår det.
Hur lång tid har styrelsen på sig att
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– Men vad hade erkännandet då varit
värt? Om domstolen hade fått höra hur
han sitter och svamlar. Saken är ju den
att han ändrar sig från förhör till förhör.
Det är ju inte så att hans berättelse växer
fram. Utan det är ju huller om buller all
ting. Han skulle ha gjort likadant i en rät
tegång. Han hade inte kunnat hålla isär
sakerna eftersom han var extremt ner
knarkad, sa Olsson som menade att
hade man bara låtit Sture Bergwall själv
berätta och inte låtit poliserna berätta
vad han hade berättat då hade man fått
en hel del frågor i knäet.

upprätta kontrollbalansräkning
en? Enligt rättspraxis gäller en tid
på mellan två veckor och högst två
och en halv månad, beroende på
förutsättningarna. Vad ska kon
trollbalansräkningen innehålla?
Är balansräkningen inte korrekt,
anses den inte upprättad. Hur ska
lager värderas, och kan investe
ringar och FoU-kostnader aktive
ras som tillgångar? Numera finns
många bolag som inte har någon
revisor. Då är bestämmelsen om
revisorns granskning av kontroll
balansräkningen inte tillämplig.
Därmed finns alltid en risk att sty
relsen har gjort en felbedömning

Eric M. Runesson talade
under rubriken
Licensavtalet i
kontraktsrätten.

och att det föreligger kritisk kapi
talbrist trots att kontrollbalansräk
ningen inte visar det.
En annan fråga där det finns oli

ka åsikter i praxis och doktrin är
om förpliktelser uppkomna under
underlåtenhetstiden föranleder
ansvar, ifall de är grundade på av
tal som är ingångna tidigare. Om
man anser att avtalstidpunkten
styr, kan de inte grunda ansvar.
Men det finns en trend i rättstill
lämpningen att anse att ansvar för
styrelsen uppkommer, trots att
förpliktelserna beror på avtal in
gångna långt före brytpunkten. n

Erik Nerep.
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Barns perspektiv
kommer inte alltid fram
För att barnets perspektiv och
asylskäl ska komma fram behöver
man som advokat vara duktig
på att lyssna och förstå barns uttryckssätt, enligt advokat Viktoria
Nyström. Hon uppmanade alla
advokater som vill företräda barn
att göra en lämplighetsbedömning av sig själva innan de tar dessa
uppdrag.

”Det hänger
på samtalspartnern
om ett barns
kompetens
ska komma
fram.”

Att respektera barnet, kunna tala med
det och förstå dess reaktioner är helt av
görande för att man ska kunna företräda
barn i asylärenden. Det fastslog advokat
Viktoria Nyström, som tillsammans
med forskaren Daniel Hedlund höll ett
seminarium om barnet i asylprocessen.
Viktoria Nyström arbetar ofta som of
fentligt biträde för barn, både ensam
kommande barn och barn i familjer.
– Jag möter otroligt många barn i asyl
ärenden, och jag märker att det viktigas
te är att jag kan prata med dem. Det är
nästan viktigare än att kunna lagen, sa
Nyström.
Vid seminariet gav Viktoria Nyström
konkreta tips och exempel på hur hon
arbetar med barn, för att kunna företrä
da dem så väl som möjligt. Hon pekade
på att det är ett extra stort ansvar att fö
reträda ensamkommande flyktingbarn.

Viktoria Nyström gav konkreta tips
och exempel på hur hon arbetar med
barn för att kunna företräda dem så
väl som möjligt.

Som regel har barnet ingen god man när
uppdraget tar sin början, och det offent
liga biträdet fungerar då som ställföre
trädare under en tid.
Men det krävs också barnkunskap för
att representera barn i familjer. Ofta

kommer dessa barn inte riktigt fram i
processen, påpekade Viktoria Nyström.
– Alla föräldrar förmår inte att tillva
rata sina barns intressen. Man kan fråga
sig om inte barnet borde höras mer. Bar
net kan ju ha egna asylskäl. Å andra si
dan riskerar man att det barnet säger
fäller familjens asylansökan. Hur myck
et vikt ska man då lägga vid barnets be
rättelse, frågade Nyström, som inte
hade något enkelt svar på frågan.
Förutom barnkunskap behöver den
som företräder barn också ha stora kun
skaper om barnens ursprungsländer, på
pekade Viktoria Nyström. Det kan till ex
empel bli nödvändigt för det offentliga
biträdet att visa att de barnhem som
finns i hemlandet, och som teoretiskt sett
skulle kunna ta hand om ett ensamkom
mande barn, inte fungerar eller förmår
uppfylla barnets grundläggande behov.
– Ska biträdet bevisa det? Det är tvek
samt rent bevisrättsligt, men i praktiken
är det ofta enda chansen för vissa barn,
sammanfattade Nyström.
Daniel Hedlund är doktorand i barnoch ungdomsvetenskap vid Stockholms
universitet och arbetar med en avhand
ling om barnperspektiv i asylprocessen.
Han gav vid seminariet en kort oriente
ring i vad man vet om barns berättande
och hur man ska ge barn de bästa förut

Domskäl en bra kvalitetssäkring
En skiljedom behöver inte
innehålla domskäl, men mycket talar för att man ändå ska
skriva sådana som skiljeman.
Det sa justitierådet Stefan
Lindskog vid ett välbesökt
seminarium.
Stefan Lindskog inledde med att
konstatera att skiljemän enligt den
svenska skiljelagen inte är skyldiga
att ange domskäl. I praktiken före
kommer det dock knappast skilje
22

domar utan domskäl. Men varför
är domskälen då viktiga? Stefan
Lindskog, med lång erfarenhet
som skiljeman och ordförande i
skiljenämnder, lyfte fram fyra olika
skäl att redovisa sina domskäl.
1. Domskälen ska fungera som
en kvalitetssäkringsmetod. Ge
nom att skriva dem kan skiljeman
nen själv kontrollera att han eller
hon förstått allt och att resone
manget går ihop.
2. Domskälen ska också göra det

möjligt för parterna att förstå och
kontrollera det resonemang som
lett fram till beslutet i förfarandet.
3. Väl utformade domskäl, där
man identifierar problemen, argu
menterar och kommer fram till en
slutsats, minskar klanderrisken.
Eventuella oklarheter i processen
bör också redovisas och tas in i ar
gumentationen.
4. Domskälen förklarar vad som
vinner rättskraft i avgörandet, helt
enkelt vad som är avgjort i domen.
Advokaten Nr 9 • 2012
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Daniel Hedlund
gav en orientering
i vad man vet om
barns berättande
och hur man ska
ge barn de bästa
förutsättningarna
att lämna en korrekt redogörelse.

sättningarna att lämna en korrekt redo
görelse.
Det är lätt att inkompetensförklara
barnet för att det till exempel ger osam
manhängande uppgifter om tiden för
ett skeende, påpekade Hedlund. I själva
verket kan det som verkar vara fel vara
uttryck för barnets speciella sätt att be
rätta.

Stefan Lindskog resonerade vid
seminariet också kring vad som är
goda domskäl. Han konstaterade
att alla skiljemän skriver på olika
sätt, men att en person bör hålla i
pennan när domen författas.
Ett ledord för domskälen är in
tersubjektivitet, alltså att de skrivs
så att alla läsare kommer fram till
samma sak, menade Lindskog. Det
är också bra att försöka få med alla
yrkanden, grunder och argument i

Advokaten Nr 9 • 2012

– Det hänger på samtalspartnern om
ett barns kompetens ska komma fram,
sa Daniel Hedlund.
Aktuell forskning visar att öppna frå
gor till barnet är det bästa sättet att få
fram en detaljrik berättelse. Det gäller
dock att ta hänsyn till barnets ålder och
personlighet, så att man skapar bra ra
mar för samtalet.

både den första redovisningen av
målet, och i slutsatserna.
Vid seminariet deltog många er
farna skiljemän, och Stefan Lind
skog fick bland annat frågor om
kring hur man ska göra som
skiljeman när någon av parterna
missat viktiga argument. På den
frågan finns inga enkla svar, ansåg
Stefan Lindskog. I varje enskilt mål
får man i stället ta hänsyn till vad
parterna förväntar sig, och försöka
agera så att de blir nöjda. n

– Barns koncentrationsförmåga va
rierar med ålder, men kan också påver
kas av om barnet traumatiserats eller
har någon form av neuropsykiatriskt
funktionshinder, sa Hedlund, som upp
manade åhörarna att testa med att sam
tala kring ett neutralt ämne för att få en
bild av det aktuella barnets speciella för
utsättningar att berätta. n

Att processa i Europadomstolen och att använda konventionen i
svensk domstol: Percy Bratt, Thomas Bull och Elisabet Fura.
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Enligt Martin Borgeke
tycks de flesta prejudikatfrågorna vara
avgjorda genom de
senaste årens domar.
Borgeke trodde att
inte många fler HDavgöranden var att
vänta i den närmaste
framtiden.

Företagen efterlyser förutsägbarhet och nya tjänster
I ekonomiskt tuffa tider ser
företagen över sina kostnader för advokattjänster och
önskar sig ökad kontroll över
utgifterna. Det förklarade två
chefsjurister, som berättade
om hur de ser på köp av advokattjänster.
Magnus Billing, chefsjurist på
Nasdaq, och Petra Hedengran,
chefsjurist på Investor, köper
båda upp ganska mycket advokat
24

tjänster. Företagens behov ser lite
olika ut. Men både Billing och He
dengran betonade att de i dagens
svåra ekonomiska läge är extra
noggranna med
att ha kontroll på
och följa upp vad
advokattjänsterna
kostar.
– Vi försöker
skapa förutsägbar
het på kostnadssi
dan, men det är Magnus Billing.

inte lätt när det gäller advokat
tjänster. Om man tar en transak
tion som exempel så är det ofta
svårt att i förväg få en uppfattning
av antalet timmar
som kommer att
behövas, sa Mag
nus Billing, som ef
terlyste andra
prismodeller än
timdebitering för
att få ökad kontroll
på kostnaderna.

Magnus Billing och Petra He
dengran var eniga om att advoka
ternas kompetens är det centrala
när det gäller att välja advokatby
rå, inte byråns storlek eller vilken
koppling byrån har till internatio
nella nätverk. De betonade också
fördelarna med att ha nära kontak
ter med några få byråer, som på
djupet lär sig deras respektive
bransch och marknad.
De båda

chefsjuristerna pekade
Advokaten Nr 9 • 2012

Reportage Advokatdagarna

HD kan snart lägga påföljderna
i narkotikamål åt sidan
Ytterligare någon dom kommer
från HD, men därefter kan avgörandena om påföljdsbestämningen
i narkotikamål vara på upphäll
ningen. Det sade justitierådet
Martin Borgeke vid seminariet om
påföljdspraxis i narkotikamål.
Efter ett antal domar under 2011 och
2012 där Högsta domstolen har utfor
mat nya riktlinjer för påföljdsbestäm
ningen, diskuterade Martin Borgeke lä
get nu och i framtiden.
Han redovisade en historik över hur
straffskalorna i narkotikastrafflagstift
ningen har utvecklats alltsedan den
första narkotikaförordningen utfärda
des 1962.
Enligt narkotikaförordningen 1962
var straffet för narkotikabrott bö
ter eller fängelse i högst två år. Ge
nom narkotikastrafflagen 1968 höjdes
straffmaximum till fängelse i fyra år.
Redan 1969 skärptes maximistraffet till
fängelse i sex år, och 1972 höjdes det till
fängelse i tio år – med hänvisning till
planerade skärpningar i andra länder.
1968 års narkotikastrafflag var
präglad av dels tanken på vård och be
handling med sociala insatser och terapi
för dem som använde narkotika, dels
ambitionen att bekämpa den illegala

dessutom ut ett möjligt nytt affärs
område för de svenska advokatby
råerna. Både Nasdaq och Investor
ser nämligen ett ökat behov av att
vara med och följa utvecklingen av
regelverk och affärsklimat på sina
olika områden. Nasdaq planerar
att öppna ett kontor i Bryssel, just
för att lättare kunna följa vad som
händer inom EU-rätten. Men det
finns få nordiska advokater som
kan hjälpa till med detta mer pro
aktiva arbete.
Advokaten Nr 9 • 2012

handeln med narkotika. Bakgrunden till
gav 75 vägledande avgöranden i narko
höjningen av straffmaximum till tio års
tikamål under tiden 1968–2010. Under
fängelse var oron för att Sverige skulle
den tiden styrdes påföljdsbestämning
bli en plats för internationell langning.
en i hög grad av hur stor mängd narko
År 1981 skärptes straffskalorna på
tika brottet avsåg.
nytt: Minimistraff för grovt narkotika
Situationen förändrades genom
brott blev fängelse i två år, och maximi
HD:s så kallade mefedrondom (NJA
straffet för narkotikabrott av normal
2011 s. 357), där HD kom fram till att ta
graden blev tre års fängelse. År 1985
beller för straffvärdebedömningen
skärptes straffen återigen: Minimi
måste användas med försiktighet och
straffet för narkotikabrott av normal
att andra faktorer än sort och mängd
graden höjdes från böter till
narkotika måste vägas in.
fängelse, och fängelse inför
Efter mefedrondomen har
1968 års
des i straffskalan för ringa
HD meddelat ytterligare ett
narkotikabrott. Ytterligare en straff
tiotal vägledande avgöran
strafflag
var den för att klargöra påföljds
skärpning genomfördes när
präglad
eget bruk av narkotika krimi
frågorna. De senare domar
naliserades 1988.
av dels tanken na behandlar bland annat
hur olika preparat ska bedö
på vård och
Det har gjorts försök att
mas i fråga om farlighet,
behandling
nå enhetlighet i straffmätning
gränsen för grovt brott vid
med sociala
en genom att domstolar och
olika substanser, straffvär
insatser och
enskilda domare har samman
des-”taket” vid bedömning
terapi.
ställt listor och tabeller över
av sort och mängd, tillämp
praxis i narkotikamål. Men de
ningen av villkorlig dom och
olika listorna har skilt sig sinsemellan.
skyddstillsyn samt vilken betydelse öv
En grupp domare fick vid ett möte i
riga omständigheter har.
Helsingborg 2002 i uppdrag att utarbe
De flesta prejudikatfrågorna tycks
ta riktlinjer för en enhetlig rättstillämp
vara avgjorda genom de senaste årens
ning på området. Drogpraxisgruppens
domar. Martin Borgeke trodde att inte
resultat togs in i boken Studier rörande
många fler HD-avgöranden var att vän
påföljdspraxis m.m.
ta i den närmaste framtiden. n
Martin Borgeke berättade att HD av

Dag Sandart
beskrev den
internationella
rättskraften
inom immaterialrätten.

– De engelska advokaterna har
kommit längre när det gäller att ge
idéer och uppslag, konstaterade
Magnus Billing.
Petra Hedengran instämde.

– Vi bedriver mycket kartlägg
nings- och lobbyingarbete. Men till
det använder vi inte advokatbyrå
er, eftersom de vanligen inte erbju
der den tjänsten. I stället sitter vi
och gnetar själva med direktivför
slagen, sa Hedengran. n

Petra
Hedengran.
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Tvistemålsprocessen tar
intryck av skiljeförfaranden
Advokaten Claes Lundblad och
lagmannen Magnus Widebeck
ledde ett seminarium om utvecklingstendenser när det gäller
muntlig bevisning i domstol och i
skiljeförfarande.

Björn Wendleby
föreläste om MiFID-direktivet.

De flesta av
åhörarna ansåg
att formulerade
svar låg bortom
gränsen för det
tillåtna.
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Claes Lundblad menade att en tydlig
utveckling hade skett de senaste åren,
styrd av önskemål om kostnadskontroll
och effektivitetsvinster genom hante
ring av bevisning. Utvecklingen har i
mycket präglats av en anglosaxisk syn
på bevisföring. En best practice i skilje
förfaranden har utvecklats där inslaget
av muntlig bevisning tenderar att bli
mindre – det ger en effektivitetsvinst.
Han påpekade att bevisbegreppet ut
anför Sverige ofta har en vidare inne
börd. Vi anser här att bevisning behövs
endast om det som är stridigt. Men in
ternationellt har begreppet en vidare
innebörd: Parten för bevisning om allt
den påstår, oavsett om det är stridigt.
Från tvistemålsprocessen är vi också
vana vid bevisteman. De har en under
ordnad roll i skiljeförfaranden.
Magnus Widebeck konstaterade att
vi i tvistemålsprocessen noga kontrol
lerar vilka bevisteman som finns. An
nars blir det omöjligt för motparten att
veta vad faktavittnena ska höras om.
Det är märkligt att konstatera att skilje
förfarandena närmar sig brottmålspro
cessen, sade Widebeck. Där frågas ald
rig efter bevistema – ty där finns
förhörsprotokoll, och utifrån dem be
griper man vad vittnet ska höras om.

Claes Lundblad förklarade att vitt
Magnus Widebeck trodde att civil
nesattester blir allt vanligare i interna
processen kommer att ta intryck av
tionella sammanhang – enligt en färsk
brottmålsprocessen.
undersökning förekommer de i 87 pro
– Marknaden visar genom skiljeförfa
cent av alla skiljeförfaranden – och fö
randena hur processen bör ske effek
rekomsten ökar också i svens
tivt, sedan följer civilproces
ka förfaranden.
sen efter, sade han.
Enligt Magnus Widebeck
Widebeck nämnde exem
kan förhör ersättas av attester
pel på några företeelser från
även i tvistemål, så länge par
skiljeförfarandena som hade
terna är överens. Möjligheter
införts eller var på väg att infö
na att åberopa vittnesattester
ras i civilprocessen: tidspla
ökade genom reformen ”En
ner och sammanställningar av
modernare rättegång” 2008.
yrkanden och grunder. Han
– Jag skulle varmt välkom
tyckte att det fanns anledning
na att huvudförhör ersattes
för lagstiftaren att se på skilje Claes Lundblad.
med vittnesattester, sade
förfarandena och följa vad
Magnus Widebeck.
som har blivit best practice
– Om skickliga ombud ska
inom skiljeförfarandena.
hålla huvudförhör med nå
Claes Lundblad konstate
gorlunda intelligenta vittnen,
rade att det finns en tendens i
är det så väl repeterat att det
domstolar och i skiljeförfa
inte tillför mycket. Som do
randen att tycka att muntlig
mare väntar man på motför
bevisning, med vittnen och
hör.
experter, är viktig. Det ligger i
Det finns två skolor i skilje
linje med det anglosaxiska Magnus Widebeck. förfaranden när det gäller
synsättet. I andra länder, till
om frågor ska tillåtas som går
exempel Frankrike, är man
utanför bevistemat, berätta
inte lika förtjust i vittnesbevi
de Claes Lundblad: Den ame
”I Danmark
set. Frågan om hur långt ett
finns åsikten rikanska skolan tillåter i prin
ombud får gå i att förbereda
att man som cip bara frågor om det som
vittnen inför förhör är myck
står i vittnesattesten och tro
ombud inte
et kulturellt betingad. Grän ens bör disku- värdighetsfrågor. Den engel
sen mellan tillåtet och otillå tera med vitt- ska skolan tillåter mycket vi
tet dras inte på samma sätt i net vad saken dare frågeteman, så länge de
olika rättskulturer.
handlar om!” har rimlig relevans.
Lundblad ställde åhörarna
Magnus Widebeck trodde
inför ett antal frågor om för
att skiljeförfarandena kom
beredande av vittnen, från att träffa
mer att fortsätta ta intryck från anglo
vittnen före förhör eller att hålla trä
saxiskt håll, med vittnesattester och
ningsförhör, till att formulera svar åt
korta huvudförhör. Han önskade en ut
vittnet. De flesta av åhörarna ansåg att
veckling även av civilprocessen i sam
formulerade svar låg bortom gränsen
ma riktning, närmare brottmålsproces
för det tillåtna. Men Claes Lundblad
sen.
gav exempel på hur synen på vad som
– Effektivitet och rationalitet talar för
är tillåtet tycks skilja sig redan mellan
det, sade han.
de nordiska länderna:
Claes Lundblad instämde, och trod
– I Danmark finns åsikten att man
de att vi får se mer tekniskt avancerade
som ombud inte ens bör diskutera med
vittnesattester, med inslag av videovittnet vad saken handlar om!
och presentationsteknik. n
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Kleos

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

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

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Läs mer om Kleos på nj.se
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Tre krafter hotar advokatyrkets
Jonathan Goldsmith är generalsekreterare i CCBE, Rådet för de
europeiska advokatsamfunden.
Han inledde fredagen under Advokatdagarna med ett anförande.

Bo Ahlenius och
Lena Frånstedt
Lofalk höll ett
uppskattat
seminarium om
sekretessfrågor.

Årets Advokat
dagar innehöll ett
utökat program
med sex parallella
seminariespår och
sammanlagt ett
40-tal föreläsningar.

Ämnet var utvecklingen av den juridiska
tjänstemarknaden i Europa och utma
ningar på området i framtiden. Jonathan
Goldsmith talade om tre krafter som ho
tar advokatyrkets kärnvärden och som
advokatorganisationerna måste ta ställ
ning till: den ekonomiska krisen, teknik
utvecklingen och globaliseringen.
Goldsmith jämförde retoriskt de tre kraf
terna med apokalypsens fyra ryttare,
men menade att de snarare var att likna
vid tre förarlösa drönarflygplan som
närmar sig.
– Om vi ska vinna kampen, måste vi
konfrontera hoten, sa Goldsmith.
Goldsmith konstaterade att den eko
nomiska krisen har påverkat advokatby
råernas strukturer. Det är inte längre
självklart att advokatbyråer ägs av advo
kater.
– Det är populärt att skylla allt på ut
vecklingen i Storbritannien, med alter
native business structures (ABS) som til�
låter icke-advokater att äga 100 procent
av byrån, sa Goldsmith.
Men situationen är mer komplex och
utmanande än så, betonade han. Alltfler
länder i Europa tillåter multidisciplinary
partnerships eller externt ägande.
Enligt Goldsmith är det den ekono
miska krisen, inte Storbritannien, som

ABS kommer att vara förenligt med EUhar drivit på de alternativa ägarstruktu
rättens krav.
rerna. ABS kommer från Australien och
Teknikutvecklingen innebär flera ut
infördes i Spanien samtidigt som i Stor
maningar för Europas advokater.
britannien. Italien har tillåtit externa
Till exempel kan användning av moln
ägare i advokatbyråer, och förslag till
tjänster för lagring av data stå i konflikt
ändringar finns också i Portugal, Irland
med kärnvärdena. Advokatsekretessen
och Grekland.
kräver att molntjänsten är pålitlig och att
Samtidigt överväger Europeiska kom
lagrade data inte kan kommas åt av obe
missionen om advokatbyråer som inte
höriga. Risken finns att konfidentiell in
ägs av advokater bör få fri rörlighet i EU,
formation som lagras på servrar i länder
och man kan slutleda att kommissionen
med mindre effektiva skyddsbestämmel
vill få bort restriktioner mot externt
ser för elektroniska uppgifter lämnas ut
ägande av advokatbyråer.
till utländska myndigheter och
– Advokatyrkets kärnvärden
till företag. Frågor om ägande
står emot de här utvecklings
För första
rätt till uppgifter, tillgänglighet
tendenserna, sa Goldsmith.
och säkerhetskopiering, kryp
CCBE tror att ABS hotar kärn
gången sågs
tering är också problematiska,
värdena. Advokaternas skyl
advokater
dighet att vara oberoende, som grindvak- liksom tillgången till uppgifter
från lagringstjänster som upp
undvika intressekonflikter och
ter som vakupprätthålla advokatsekretes tade informa- hör med verksamheten.
sen hotas när icke-advokater
tion som
får bestämmandeinflytande i myndigheter- Jonatan Goldsmith ifråbyråns angelägenheter. Det na gärna ville gasatte om det är möjligt för
advokatsamfunden att hindra
kan i sista hand skada klienter
komma åt.
advokater från att använda ny
na.
och praktisk teknik.
– Frågan som advokaterna
– CCBE har i alla fall enats om riktlinjer
måste möta är om advokatsamfunden
som pekar ut molntjänsternas risker och
ska försvara nuvarande strukturer, eller
fördelar och kan hjälpa advokaterna att
i stället snabbt bedöma om vi kan vinna
styra rätt bland farorna, sade Goldsmith.
striden – och om vi inte kan det, bestäm
Ett problem är den tilltagande uppfatt
ma hur vi vill påverka utvecklingen för
ningen om advokaten som ”grindvakt”.
att säkerställa att våra kärnvärden skyd
Globala institutioner vidtar globala åt
das.
gärder mot vissa beteenden som de vill
För Sverige blir det en fråga om för
bekämpa. Det började med penning
budet för svenska advokater att ingå i
tvättslagstiftningen.

Informationsgarantier som gjorda för tvist
Beräkning av köpeskillingen,
framför allt tilläggsköpeskillingen, samt garantiavvikelser
är huvudområdena som det
oftast blir tvist om vid företagsöverlåtelser. Det anser
justitierådet i Högsta domstolen Lars Edlund och advokat
Christer Danielsson.
Bägge har bred erfarenhet från fö
retagsöverlåtelser. Edlund som ti
digare advokat och skiljeman. Da
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nielsson, numera helt inriktad på
tvistelösning, som ombud men
främst som skiljeman, ofta i tvister
rörande företagsöverlå
telser.
Efter att de inlednings
vis poängterat bristen på
praxis inom området,
att marknaden i stort är
okunnig om utfallen i skil
jedomsförfaranden vid
företagsköp samt pekat på Lars
riskerna med att skriva av Edlund.

tal på engelska efter ett angloame
rikanskt mönster mellan svenska
parter, vände sig Danielsson mot
Edlund och frågade vad
de här tvisterna vanligtvis
handlar om. Svaret blev
köpeskillingsberäkningar
och garantifrågor.
– Jag skrev i en artikel
2007 att en gång tiden sål
des företag till fast pris,
men det var länge sen, sa
Edlund och log. Det före

kommer fortfarande, men ni kän
ner alla till mekanismen med till
trädesbokslut.
Det vill säga att från ett garanti
datum till tillträdet ska det räknas
ut hur företagets ställning har änd
rats via tekniker som exempelvis
enterprise value.
– De här klausulerna var ganska
outvecklade för några år sedan
men har nu blivit allt mer sofistike
rade ur en rad olika aspekter, kon
staterade Edlund.
Advokaten Nr 9 • 2012
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kärnvärden

– För första gången sågs advokater
som grindvakter som vaktade informa
tion som myndigheterna gärna ville
komma åt, sade Goldsmith.
I Europa infördes lagstiftning som
bröt advokatsekretessens mur och
tvingade advokaterna att lämna konfi
dentiella uppgifter till myndigheterna, i
det fallet om misstänkta klientaktivite
ter när det gällde penningtvätt.
Sedan tabut väl var brutet, har tanke
sättet spritt sig till andra områden.
Världsbanken söker just nu sätt att
bryta advokatsekretessen i det interna
tionella arbetet mot korruption. Och

Enligt Danielsson blir det ofta
problematiskt när man ska göra en
avräkning för nettoskuldsättning
och rörelsekapital – på olika para
metrar dessutom.
– Det är en definitionsfråga för
avtalet vilka parametrar man ska
titta på, ofta i en oerhört kom
plex samverkan. Det blir lätt tvis
ter på grund av att det är oklart
och delvis oförutsett vilka pos
ter som ska ingå i avräkningarna,
sa Danielsson, som betonade att
Advokaten Nr 9 • 2012

FN:s råd för mänskliga rättigheter har
antagit CSR-riktlinjer som kräver att fö
retag, även advokatbyråer, ska visa att
de har respekterat mänskliga rättighe
ter. Men hur kan advokatbyråer visa att
de har respekterat mänskliga rättigheter
i klientuppdragen utan att bryta advo
katsekretessen?
– Konflikten med våra kärnvärden och
vår grundläggande roll är klar, sade
Goldsmith.
De globala institutionerna ser inte

längre advokater som yrkesutövare
som garanterar alla konfidentiell juri

delmål uppnås, men det finns risk
för att köparen kan manipulera fö
retagets resultat beroende på avta
lets utformning. Paret be
rörde även bland annat
frågan om eventuell mul
tipelberäkning av köpe
skilling och garantiersätt
ning.
En fråga som enligt
Danielsson ofta kommer
upp är om garantin falChrister
Danielsson.
ler bort till följd av att kö

vid skiljeförfaranden blir det
främst tvist om tilläggs- och inte
beräkningen av grundköpeskil
lingen. Edlund instämde
i detta och beskrev olika
delmål som kan bli aktu
ella att uppnås innan til�
läggsköpeskilling kan be
talas ut.
ett ge
mensamt intresse hos kö
pare och säljare att dessa

Normalt råder

disk rådgivning. I stället ser de advoka
terna som grindvakter för hemliga upp
gifter som åklagare vill komma åt. Att
advokatsekretessen har sin grund i den
demokratiska rättsstaten blir ointres
sant, och ges inte tillräcklig vikt mot in
tresset av att hindra vissa oönskade be
teenden.
Jonathan Goldsmith konstaterade att
förändringskrafterna står bortom advo
katernas kontroll, och att advokaternas
reaktion kan vara fundamentalistisk:
kämpa till slutet mot förändring – eller
pragmatisk: förändras med marknaden
och de politiska besluten. n

Jonathan
Goldsmith talade
om tre krafter som
hotar advokatyrkets kärnvärden:
den ekonomiska
krisen, teknikutvecklingen och
globaliseringen.

läs mer
Läs hela talet
på Advokatsamfundet.se

paren känt till de rätta förhållande
na.
– Numera har vi ofta skrivningar
som helt eliminerar effekten av ga
rantin om man kan bevisa att köpa
ren borde räknat ut att det var på
det sättet om han läst olika doku
ment som fanns i datarummet. I
pärmen däruppe stod det A och i
den där nere B, läggs de ihop blir
det AB. Detta är som gjort för tvist,
vad köparen borde och inte borde
kunnat inse. n
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Reformen EMR fick ros
men även en del ris
Hur har de fyra första åren med
EMR förlupit? Efter en något skakig
inledning har reformen vunnit allt
mer mark. Och snart presenteras
en ny utvärdering.

Kerstin Skarp,
vice riksåklagare,
berättade att
åklagarna har en
positiv syn
på EMR.

Tanken med reformen EMR, en moder
nare rättegång, var att lägga större fokus
på dömandet i underrätterna så att pro
cessen där inte endast uppfattas som en
”transportsträcka” till hovrätten. Men
hur har det gått sedan reformen sjösat
tes i november 2011?
Seminariedeltagarna Kerstin Skarp,
vice riksåklagare, Tomas Nilsson, tidiga
re Advokatsamfundets ordförande, och
Jan Öhman, hovrättslagman vid Svea
hovrätt, var tämligen eniga. Bortsett
från en del smärre problem i startfasen
har reformen i stort sett fallit väl ut och
inneburit förbättringar och en effektivi
sering av processen.
– Från åklagarnas sida har vi en positiv
syn på EMR, sa Kerstin Skarp som me
nade att en stor fördel är att målsägan
den, särskilt i sexualbrottsmål, och vitt
nen i mål där det finns en hotbild, inte
behöver komma flera gånger för att vitt
na. Hon lyfte även fram processekono
miska fördelar.
När det gäller åklagares närvaro i
hovrätten rådde det i början av refor

att läggas fram. Jag kan nämna att utred
ningen i enlighet med sina direktiv också
har undersökt domförhetsreglerna i
tvistemål och att en del pigga förslag
kommer på den punkten.
Nilsson konstaterade att efter en di
rekt och inledande kritik av EMR-refor
men, som Advokatsamfundet framförde
Tomas Nilsson deltar i den utred
väldigt tydligt, om ökade möjligheter till
ning som arbetar med att utvärdera re
tilläggsförhör, uttalade hovrätterna sig
formen EMR. Nilsson sa att han inte ville
samfällt i samma riktning så blev det en
smygpresentera det komman
betydligt rimligare praxis i det
de betänkandet, som ska läm
ta avseende, enligt Nilsson.
nas i januari 2013, men tillade:
Om man hade hållit fast vid
”Jag tror att
– Jag tror inte att jag är indis
den rigorösa och fundamenta
vi i allt
kret om jag säger att något upp
väsentligt är listiska inställning till detta
hävande av EMR och en åter
som framgår av propositionen
positiva
gång eller tillbakarullning till
hade advokaterna kvarstått
till den här
regelsystemet före den 1 no
vid en mycket kraftig kritik, be
reformen”
vember 2008 kommer det inte
dömde han.
Jan Öhman
att bli. Jag tror inte heller att jag
Tomas Nilsson sa även att
är indiskret om jag avslöjar att
samfundet inte anser att hän
såväl domstolar som åklagare som advo
visning till videouppspelningar är ac
kater har uttalat sig genomgående posi
ceptabla i någon större utsträckning.
tivt om den här reformen. Man tycker att
Det innebär ju att hovrätten sitter och tit
regelsystemet på det hela taget fungerar
tar på förhör för sig själva utan att par
bra. Det finns naturligtvis påpekanden
terna är närvarande. Då får man en hov
från olika håll om vissa inslag i EMR, men
rättsrättegång som blir något av en
på det hela taget är det ett ganska gott
”spökrättegång” utan partsnärvaro.
mottagande som reformen har fått, sa
Jan Öhman gav flera konkreta tips
han och fortsatte:
till advokaterna.
– En del förslag till ändringar kommer

men oklarhet när de förväntades när
vara.
– Min uppfattning som jag delar med
flera är att om den tilltalade och advoka
ten är närvarande så ska naturligtvis
även åklagaren vara närvarande, sa Ker
stin Skarp.

Stora förändringar i påföljdssystemet
Påföljdsutredningens förslag
innebär en genomgripande
förändring av det svenska påföljdssystemet.

Staffan Levén.
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Påföljdsutredningen lämnade sitt
betänkande (SOU 2012:34) före
sommaren. Tidskriften Advokaten
beskrev det i nr 6. Genomförs för
slagen kommer det att beröra alla
som ägnar sig åt straffrätt. På semi
nariet berättade före detta hov
rättslagman Staffan Levén, som

medverkat som expert i utredning
en, om viktiga delar av Påföljdsut
redningens arbete. I korthet före
slås bland annat följande:
• Påföljdssystemet för vuxna lag
överträdare ska bara innehålla två
påföljder, böter och fängelse.
Fängelse ska kunna dömas ut som
villkorligt eller ovillkorligt fängel
se.
• Särbehandlingen med hänsyn
till brottets art avskaffas.
• Villkorlig dom och skyddstill

syn avskaffas alltså. Förstagångs
förbrytare, som får ett kortare
fängelsestraff än ett år, ska i stället
dömas till villkorligt fängelse. Ett
villkorligt fängelsestraff ska kombi
neras med en tilläggssanktion som
böter, samhällstjänst, övervak
nings- och kontrollsanktion, hem
arrest eller olika former av vård.
• Vid återfall i brott ska ett vill
korligt fängelsestraff med en
strängare tilläggssanktion, eller ett
ovillkorligt fängelsestraff, dömas
Advokaten Nr 9 • 2012

Reportage Advokatdagarna
Tomas Nilsson,
tidigare Advokat
samfundets
ordförande, deltar
i den utredning
som arbetar med
att utvärdera
reformen EMR.

– Tänk på vad som är ramen för proces
sen i hovrätten. Vad är det som faller ut
anför, skala bort det. Fokusera och peka
på vad som tingsrätten har dömt fel, vilka
ändringar man önskar. Det ska inte vara
en repris på tingsrättsförhandlingen.
När det gäller bevisning så menade
Öhman att det inte alltid är nödvändigt
att alla filmer spelas upp igen. Det kan i
många fall räcka med att hänvisa till refe
ratet från tingsrätten.
– Tänk på vad man vill styrka med be
visningen i hovrättsprocessen och var
lite ekonomisk.
När det gäller sakframställningen så
uppmanade Öhman advokaterna att
verkligen poängtera vad som är viktigt
för hovrätten att lyssna på när man ska
ta upp den muntliga bevisningen.

– Vi förstår målet bättre om vi får en
bra och koncentrerad sakframställning
från båda parter i de delar som är viktiga
i hovrätten, sa han.
När det gäller pläderingarna sa Öh
man att man inte vill att den plädering
som förekom i tingsrätten läses upp på
nytt i hovrätten.
– Gå in och peka på svagheter i tings
rättens resonemang och eventuellt det
som är nytt i hovrätten. Helt enkelt kon
centrera pläderingen till varför hovrät
ten ska göra en annan bedömning än
tingsrätten.
Jan Öhman konstaterade att från
hovrättens utgångspunkt tycker nog
flertalet att man har fått större möjlighe
ter att fokusera på sin huvuduppgift: att

kontrollera att underinstansernas avgö
randen är riktiga. En stor fördel är att be
visning säkras på ett rättssäkert sätt så
nära den påstådda händelsen som möj
ligt.
– Jag tror att det leder till materiellt rik
tigare domar om man har det som un
derlag för bevisvärderingen.
En annan fördel, enligt honom, är att
många personer endast behöver höras i
en instans.
– Jag tror att vi i allt väsentligt är posi
tiva till den här reformen. Handlägg
ningstiderna har minskat. Balanser och
genomströmningstider har förbättrats.
Allt detta leder till att personer som är i
tvister eller som ska straffas eller inte
straffas får sina besked mycket tidigare,
sa Öhman. n

Jan Öhman, hovrättslagman vid
Svea hovrätt, gav
flera konkreta tips
till advokaterna.

Deltagarna ger årets Advokatdagar toppbetyg
ut. Vid allvarligare återfall ska
domstolen också kunna besluta att
ett villkorligt fängelsestraff som
har dömts ut tidigare ska verkstäl
las i anstalt.
Förslagen kan förväntas leda till
att antalet korta fängelsestraff i an
stalt minskar, medan antalet som
tas in i anstalt efter återfall och
misskötsamhet ökar något, och att
innehållet i alternativen till fängel
se i anstalt blir tydligare och mer
ingripande. n
Advokaten Nr 9 • 2012

I den enkätundersökning om
vad deltagarna tycker om Advokatdagarna som helhet blir
medelbetyget 5,3 av maximala 6 poäng. 99 procent av de
tillfrågade ger betygsiffror på
4–6.
Deltagarnas betyg av föreläsningarna når nästan lika
höga siffror. Medelbetyget är
4,96 av 6 poäng. 97 procent
ger betygssiffror på 4–6.
På frågan i vilken utsträckning Advokatdagarna gett
deltagaren värdefulla kunska-

per och inspiration för den
egna verksamheten blir medelbetyget 4,55 av 6 poäng.
89,4 procent ger betygssiffror
på 4–6 av maximala 6.
Årets betyg är till och med
något högre än fjolårets i sig
mycket fina omdöme.
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Snabbavveckling - nu ännu enklare

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

Vilka regler gäller om jäv i skiljeförfaranden?
Advokaterna Claes Zettermarck
och Bo G. H. Nilsson presenterade
vilka internationella och nationella
regler som gäller för jäv i skiljeförfaranden.
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in
International Arbitration innehåller sju
”general standards”, regler om intresse
konflikter samt ett ”trafiksignalsystem”
där potentiella jävssituationer räknas
upp och klassificeras med röd, gul eller
grön signal.
Regel 1 anger att skiljemannauppdra
get är avslutat när skiljedom har med
delats. Det innebär att inga konfliktpro
blem är aktuella när skiljemannen har
skilt sig från uppdraget.
– Men det blir intressant om någon
part erbjuder ett uppdrag en vecka se
nare, kommenterade Bo G. H. Nilsson.
Regel 3 handlar om skiljemannens
skyldighet att yppa omständigheter
som från parternas synvinkel kan ver
ka jävsgrundande. Den blir aktuell bara
om skiljemannen har gjort bedömning
en att han inte är jävig – annars fick han
Advokaten Nr 9 • 2012

Regel 7 föreskriver en skyldighet för
ju inte åta sig uppdraget. Bedömningen
parterna att upplysa alla berörda om
ska vara densamma oavsett på vilket sta
kopplingar till skiljemännen, och varje
dium förfarandet befinner sig.
skiljeman är skyldig att efterforska möjli
Enligt regel 4 kan parterna avstå från
ga intressekonflikter i rimlig omfattning.
rätten till jävsinvändningar. Om skilje
Zettermarck påminde om vikten av
mannen vill engagera sig i förliknings
att aldrig ta partsuppgifter per telefon –
förhandlingar mellan parterna bör han
ett felstavat namn kan göra att
skaffa en uttrycklig förklaring
byråns klientregister inte ger
från parterna om att det inte
Ta aldrig
träffar!
gör honom jävig – och även
Skiljeförfarandelagen 8 §
om parterna har godkänt del
partsuppföreskriver att skiljemannen
tagandet i förlikningsförsö
gifter per
ska vara opartisk, och räknar
ken, kan skiljemannen ändå
telefon – ett
upp omständigheter då jäv
senare anse sig jävig.
felstavat
ska anses föreligga. SCC-reg
namn kan
Bo G. H. Nilsson beteckna
lerna § 14 innehåller en likar
göra att
de regel 6 som ”schizofren”. byråns klient- tad bestämmelse.
Den balanserar intresset av
En viktig etisk regel finns i
register inte
fritt val av skiljeman mot kra
Vägledande
regler om god ad
ger träffar!
vet på oavhängighet. Enligt be
vokatsed 3.8: När en advokat
stämmelsen ska skiljemannen
är verksam som skiljeman gäl
i princip ses som identisk med sin advo
ler inte de vägledande reglerna om in
katbyrå – men det byrån gör ska inte au
tressekonflikter, utan jävsreglerna i lag
tomatiskt utlösa en intressekonflikt.
och skiljedomsreglemente. Men undan
Claes Zettermarck trodde att de sto
taget gäller inte övriga advokater på by
ra engelska advokatbyråernas intressen
rån – där är de vägledande reglerna til�
låg bakom utformningen.
lämpliga. n

På konferensen
deltog advokater
och biträdande
jurister från hela
Sverige.

Sven Unger
förläste om rådgivaransvaret.
Vid middagen
höll han ett
bejublat tal.
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Billigare med skiljedom?
delen kan överklagas i sak till tingsrät
ten.
– Regeln om solidariskt betalningsan
svar och rätten till skälig ersättning till
skiljemännen är dispositiv, det vill säga
den gäller inte om parterna bestämt an
nat och det skett på ett sätt som är bin
dande för skiljemännen. Innan en skilje
man accepterar ett uppdrag
Klagomålen på allt högre
är det således, enligt Anders
Regeln om
kostnader inom process- och
Reldén, att rekommendera
solidariskt
skiljemannarätten ökar och
att titta på skiljeklausulen.
betalningskostnadsfrågorna kommer
En helhetsbedömning av
ansvar
alltmer i fokus. Det var ut
skäligheten – där nedlagd
gångspunkten när Anders
tid är en avgörande faktor,
och rätten
Reldén adresserade flera as
ärendets komplexitet och
till skälig
pekter av dessa frågor ur ett
ersättning till skiljemännens skicklighet –
praktiskt perspektiv. Han är
skiljemännen bestämmer nivån på skilje
specialiserad på att vara om
männens arvode.
är dispositiv.
bud i större och komplexa
Inget i lagen om skiljeförfa
tvister i domstol och inför
rande anger efter vilka prin
skiljenämnd. Han anlitas dessutom re
ciper som ombudskostnaderna ska för
gelbundet som skiljeman i både natio
delas.
nella och internationella skiljeförfaran
– Tidigare var det likadant i svenska
den.
domstolar som i amerikanska domsto
Anders Reldén inledde med en peda
lar där parterna står för sina egna rät
gogisk genomgång av skiljenämndens
tegångskostnader oavsett utgång, men
ekonomiska villkor. Han påpekade
sedan år 1734 gäller ”ABBA-principen”
bland annat att nämnden har rätt till
i svenska domstolar, det vill säga ”the
självdom och kan döma till förmån för
winner takes it all!”. Samma förhållan
sig själv vad gäller ersättningen, vilket
de råder i svenska skiljeförfaranden.
principiellt räddas av att beslutet i den
– Ombudskostnaderna blir ofta stora
Vid större komplexa tvister blir de
totala kostnaderna lägre i ett skiljeförfarande än om tvisten prövas av
domstol – i mindre tvister kan det
bli billigare att gå till domstol. Det
konstaterade advokaten Anders
Reldén vid seminariet ”Kostnadsfrågor i skiljeförfaranden”.

Anders Reldén
uppmanade till
specificerade
kostnadsräkningar
även om han
bedömde att juridiken vad gäller
skiljeförfaranden i
och för sig nog är
sådan att det inte
behövs.

vid skiljeförfaranden av lite mer kom
plex natur, och skiljenämndens fördel
ning av ombudskostnaderna parterna
emellan är nästan lika viktig som ut
gången i målet. Ett bifall till del av yr
kandet kan inte sällan ätas upp av om
budskostnaderna. Fördelningen av
ombudskostnaderna parterna emellan
har därför stor betydelse för klientens
plånbok.
Anders Reldén uppmanade till speci
ficerade kostnadsräkningar även om
han bedömde att juridiken vad gäller
skiljeförfaranden i och för sig nog är så
dan att det inte behövs.
– Jag brukar göra det för att visa vilket
jobb som är nedlagt. Jag inbillar mig att
det blir svårare att pruta då.
Är det då dyrare med skiljeförfaran
den än domstolsförfaranden?
– Själva skiljenämnden kostar själv
klart medan domstolen är gratis. Ju läng
re ett förfarande pågår desto högre blir
typiskt sett ombudskostnaderna. I och
med att ett skiljeförfarande är ett enin
stansförfarande blir ofta de totala pro
cesskostnaderna i slutändan lägre i ett
komplext skiljeförfarande än om sam
ma tvist prövas i flera instanser av dom
stol. Mindre tvister kan däremot vara bil
ligare att pröva i domstol. n

Ny skattelag att vänta
Rättsläget för skatteförfarandelagen är otillfredsställande
och Sverige kommer sannolikt
att fällas i Europadomstolen
för brott mot Europakonventionen.
Den bedömningen gjorde advokat
Börje Leidhammar, expert i utred
ningen som regeringen tillsatt för
att stärka rättssäkerheten vid skat
teförfarandet. Han tog avstamp i
direktiven till den speciella utre
daren justitierådet Karin Almgren
som ska lämna ett förslag 2013 om
de förändringar som behövs för
34

att Sverige ska undvika att bryta
mot förbudet om dubbelbestraff
ning i skatteärenden. Det vill säga
först kan den enskilde få skattetill
lägg och senare åtalas för skatte
brott, vilket innebär att han eller
hon lagförs två gånger för samma
brott i samma stat.
– Att Sverige klarat sig så pass
länge beror nog på att man hävdat
att skattetillägget görs på objektiva
grunder. När det gäller skattebrott
lägger man till ett subjektivt rekvi
sit och anser då att det är två skilda
gärningar, framhöll Leidhammar.
Det är en position Europa

Johan Linder.

domstolen avfärdat och man har
slagit fast att det faktiska händel
seförloppet avgör om samma sak
kan bli föremål för en förnyad
prövning. HD hävdade 2010 att
det kan finnas visst utrymme för
flera sanktioner för samma brott
som kan beslutas av skilda organ
vid skilda tillfällen.
– Detta ifrågasattes av många,
möjligen har HD inte riktigt tänkt
igenom frågorna. Man behandlar
Europakonventionen lite som en
slags andrahandslagstiftning jäm
fört med den svenska.
En tänkbar lösning är att alla
Advokaten Nr 9 • 2012
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Advokatsamfundets
generalsekreterare
Anne Ramberg överlämnar det första
exemplaret av jubileumsboken till samfundets ordförande
Claes Zettermarck.
foto: magnus andersson

Advokatsamfundet firar 125 år med jubileumsbok
Vid Advokatdagarna överlämnade generalsekreterare
Anne Ramberg det första exemplaret av jubileumsboken
”Sveriges advokatsamfund
125 år – 1887–2012” till samfundets ordförande Claes
Zettermarck.
Sveriges advokatsamfund
grundades 1887 och firar därmed 125-årsjubileum i år.

skatteärenden hanteras i en ge
mensam process antingen i för
valtningsdomstol eller tingsrätt. I
Norge exempelvis kan man välja
på att få skattetillägg och inte prö
vas för skattebrott – eller inget til�
lägg och bli brottsanmäld.
– Den som blir frikänd i brott
målet får ingen påföljd, vilket re
geringen vill undvika och påpekar
också detta i direktiven.
Att regeringen tillsatt en speci
ell utredare är, enligt Leidham
mar, en markör att den bedömer
att Sverige blir fälld i Europa
domstolen.
Advokaten Nr 9 • 2012

Jubileumsboken omfattar 433 sidor och
innehåller 35 bidrag av
advokater och av olika
aktörer inom rättsväsendet. Avsnitten behandlar advokatyrkets utveckling under
de senaste 25 åren
och de utmaningar yrket står
inför, och skildrar olika sidor av
advokatens roll och uppdrag.

– Då tror jag även EU-domsto
len gör det. Sverige kommer att
invända att den pågående utred
ningens förslag löser problemen
internt, att resningsansökningar
kommer att avvisas och att man
hittar någon rimlig juridisk mo
dell för det, sa Leidhammar.
Fäller Europadomstolen Sve

rige, vad händer då med målen
där det brutits mot Europakon
ventionen? Det är en retroaktiv
fråga av enorma ekonomiska pro
portioner. Å andra sidan följer
inte alla länder Europadomsto

Bland annat medverkar
samtliga Advokatsamfundets ordförande sedan 1985. Professor
Kjell Å Modéer och
Anne Ramberg ger
från var sitt perspektiv
djupare bilder av samfundets och advokatkårens evolution i ett föränderligt samhälle. Ett bidrag ur
Tidskrift för Sveriges advokat-

lens avgöranden, då den saknar
sanktionsmöjligheter.
– Men vi är nog mer lyhörda än
många andra att rätta oss efter
den. Direktiven, utredningen och
det pågående arbetet talar tvek
löst för en stor förändring av skat
telagen, bedömde Leidhammar.
Biträdande jurist Johan Linder
betecknade i sitt föredrag likaså
rättsläget för systemet med tred
jemansrevision, tredjemansföre
läggande som otillfredsställande.
– Även om väl advokatsekretes
sen står sig fortfarande bör utre
daren se över om det i ett demo

samfund 1936 av samfundets
tidigare generalsekreterare
Holger Wiklund ger autentisk
historisk relief. Tillsammans
formar bidragen en bred och
aktuell bild av advokatens
många verksamhetsfält.
Jubileumsboken skickas till
alla advokater och biträdande
jurister på advokatbyråer.
Boken kan även beställas
från Advokatsamfundet.

kratiskt samhälle ska finnas
utrymme för den här typen av
oplanlagd informationsinsamling
för framtida behov, så kallade
fishing expeditions, sa Johan Lin
der.
– I direktiven står att instru
mentet behövs, argumenten är
desamma som använts i 30 år. Jag
anser skälen som anges kan tillgo
doses enbart med ett föreläggan
de till tredje man att komma in
med uppgifter som behövs. Och
vad har hänt med proportionali
tetsprincipen, summerade Lin
der. n
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Kunskap om elektronisk edition
ger större chans att vinna processen
Hur kan elektronisk edition i tvistemål och skiljeförfaranden användas som en metod för att bedöma
och förbättra processförutsättningarna? Det var ämnet för advokat Lars Perhards föreläsning.

Advokatdagarna
hölls den 8–9
november 2012
på Grand Hôtel i
Stockholm.

I affärslivet är mer än 90 procent av do
kument och meddelanden elektronis
ka, som endast till en liten del skrivs ut.
Det tekniska utvecklingen gör det ofta
mer komplicerat att komma åt motpar
tens elektroniska information i en tvist.
Samtidigt har möjligheterna ökat. I Sve
rige och på den europeiska kontinenten
har vi ett restriktivt synsätt när det gäl
ler processuell edition. I USA har par
terna genom institutet discovery möj
lighet att mer effektiv t bedöma
processförutsättningarna. Varje part
har rätt att få tillgång till allt bevismate
rial hos motparten innan grunder och
bestridandegrunder utformas. Enligt
svensk rätt måste parten väcka talan
innan edition kan begäras.
Edition i tvistemål regleras i rätte
gångsbalken 38:2. Ansökan ska avse en
skriftlig handling som har bevisbetydel
se och rättslig relevans i förhållande till
talan. Tidigare ansågs det att varje hand
ling som begärdes ut måste identifieras

begäran mot en lagringstjänstleveran
av editionskäranden. Enligt Lars Heu
tör, utan bara mot kunden som använ
mans analys i JT 1989/90 s. 3 finns det
der tjänsten. Det kan kräva en
grund för att begära ut kategorier av
kartläggning av motpartens informa
handlingar. Men ett krav på viss precise
tionsstruktur som förberedelse för edi
ring kvarstår.
tionsbegäran.
Gäller editionsreglerna för elektronis
Processtaktiskt kan editionssökan
ka handlingar? Ja, att uppgifter är lagra
den på ett tidigt stadium behöva säker
de på data är inget hinder för att infor
ställa elektronisk bevisning hos motpar
mation blir föremål för edition, enligt
ten. Sökanden kan till exempel
HD:s dom i NJA 1998 s. 829.
skicka varningsbrev för att be
Regler om edition finns
gära att motparten ska upphö
även i skiljeförfarandelagen
I affärsra med att radera data tills tvis
25–26 §§. Skiljenämnden får
livet
ten är slutförd.
inte använda tvångsmedel för
är mer än
Synen på rätten till åtkomst
att skaffa in bevisning. Men
90 procent
nämnden kan efter en ansö
av dokument skiljer sig alltså på viktiga
punkter mellan rättssyste
kan rikta en editionsuppma
och
ning till en part. Om motpar meddelanden men. IBA:s regler om bevis
ten vägrar lämna ut beviset,
elektroniska. upptagning betraktas som
best practice i internationella
och skiljemännen anser att åt
skiljeförfaranden.
gärden är befogad, ska de på
I motsats till synsättet i USA har konti
begäran lämna tillstånd för sökanden att
nental och svensk rätt haft en sträng syn
vända sig till domstol.
på breda, ospecificerade editionsyrkan
Elektroniskt lagrad information är
den – ”fishing expeditions”, där en part
speciell på flera sätt. Det kan till exempel
begär edition i syfte att ta reda på vad
vara svårt att avgöra var den finns och
motparten har för material som kan vara
vem som innehar den, om den lagras på
underlag för processen. I NJA 2012 s. 289
interna servrar eller externt hos till ex
tillät HD efter ren laglighetsprövning edi
empel en molntjänstleverantör. Enligt
tion i ett skiljeförfarande utan att över
Heuman kan man inte rikta en editions
pröva skiljenämndens bedömning att
editionsbegäran var befogad, trots att
motparten hade invänt att det var en
”fishing expedition”. Justitierådet Seve
rin Blomstrand fann i sin skiljaktiga me
ning att editionsyrkandet endast syftade
till att komma åt handlingar som kan un
derlätta för sökanden att lägga upp sin
talan, och menade att det innebar att en
laglig förutsättning för edition saknades
och att yrkandet därför skulle avslås.
Enligt Lars Perhard bör både företag

Synen på edition skiljer sig på viktiga punkter mellan rättssystemen, förklarade advokat Lars Perhard.
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och ombud öka sin tekniska och juridis
ka kompetens på området för att öka
möjligheterna att få tillgång till motpar
tens elektroniska information i affärs
tvister – och omvänt känna till vilka be
gränsningar som finns (till exempel
skydd för företagshemligheter) för att
kunna skydda sig mot begäran att lämna
ut information. n
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KONTORSGEMENSKAP
Kontorsgemenskap erbjudes
för advokater/biträdande jurister i ljusa
och väldisponerade lokaler (med tillgång till
två konferensrum) i bästa läge
på Arsenalsgatan 4.
Det finns två alternativt tre representativa
rum med utsikt över Norrmalmstorg mellan
Kungsträdgården och Nybroplan.
På seminariet guidade Johnny Herre seminariedeltagarna genom den omfångsrika litteraturen om CISG.

Nu gäller nya regler
vid internationella köp
Nyligen trädde nya regler
vid internationella köp i kraft
i Sverige, som bland annat
innebär att frågan om när ett
avtal anses ingånget förändras.
Den 1 december 2012 blev del II av
den internationella köplagskon
ventionen (CISG) om avtals ingå
ende tillämplig även för svensk
del. Justitierådet Johnny Herre dis
kuterade konsekvenserna av det
under ett seminarium.
Att artiklarna 14–24 i CISG nu
gäller vid internationella köp
innebär andra regler om avtals in
gående.
Bestämmelserna i CISG vilar, till
skillnad från den svenska avtalsla
gen, inte på löftesprincipen. Hu
vudregeln enligt artikel 16 är att
anbud kan återkallas, till dess ac
cept har avsänts. Detta gäller dock
inte om anbudet inte anger att det
är oåterkalleligt, eller anbudstaga
ren hade rimliga skäl att räkna
med att det var det.
Enligt artikel 19 innebär änd
ringar av anbudet inte en oren ac
cept om ändringarna inte väsent
ligt ändrar anbudsvillkoren. Men
uppräkningen i artikel 19.3 av vad
som innebär en väsentlig ändring
av villkoren är omfattande, så i
Advokaten Nr 9 • 2012

praktiken är det svårt att tänka sig
en ändring som inte skulle vara
väsentlig enligt CISG.
Reglerna i CISG blir tillämpliga
vid köp när båda parter har sina
affärsställen i konventionsstater
och när svenska regler om inter
nationell privaträtt medför att la
gen i en konventionsstat ska til�
lämpas. Det är viktigt att
observera att CISG inte gäller alls
vid internordisk handel.
Det finns en omfattande rätts-

praxis om CISG. På webbplatsen
CISG-online.ch finns omkring
2 350 rapporterade avgöranden.
På Unilex finns omkring 900
rättsfall. Databasen cisg.law.pace.
edu har cirka 1 850 domar i full
text översatta till engelska. UNCI
TRAL Digest har vid två tillfällen
publicerat översikter över CISGrättspraxis.
Litteraturen om CISG är också
omfångsrik. Det finns mer än
2 000 artiklar och kommentarer
till konventionen. Johnny Herre
framhöll Ingeborg Schwenzers
kommentar som standardverket
och nämnde också Kröll, Mistelis
& Perales Viscasillas kommentar.
På svenska finns den kommentar
som Herre själv har skrivit tillsam
mans med Jan Ramberg. n

För ytterligare information
vänligen kontakta advokat Jens Baastrup
på telefon 08-678 08 85,
alternativt 08-679 77 44
eller per mail jens.baastrup@telia.com.

Kortare
rekryteringsprocess
med annons i SvD och SvD.se
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
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Lena Frånstedt
Lofalk höll ett
uppskattat seminarium om sekretess
med Bo Ahlenius.

Theddo Rother-Schirren.

Fredrik Renström
föreläste under
rubriken ”Internationell familjerätt
– ett rättsområde
på frammarsch”.

Advokatsamfundets
chefsjurist
Maria Billing.

Inte minst viktigt vid Advokatdagarna är alla

Stämningen

Justitierådet Göran Lambertz.

Satirgruppen På håret med Göran Gabrielsson,
Mattias Konnebäck och Rachel Molin underhöll vid
banketten.
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Mia Edwall Insulander sjöng tillsammans med Advokatbandet i Royals festvåning.

Örjan Teleman, till höger, i Royals fest
våning inför banketten.
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Kent
Hägglund
i samtal
med kollegor.

tillfällen att träffa och tala med gamla och nya vänner och bekanta från hela Advokatsverige.

på topp under Advokatdagarna

Annika Andebark bloggade om Advokatdagarna. Här med Theddo Rother-Schirren
och Anne Rother-Schirren.
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Anne Ramberg tillsammas med JK Anna Skarhed.

Anne Ramberg
med medarbetarna
Maria Billing och
Johan Sangborn.

Therese Engkvist, Sofia Rahm, Jessica Ambruson
och Johanna Almström, juristhandläggare på Advokatsamfundets kansli.
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Deltagarna i Advokatdagarna rörde sig mellan lokalerna i Grand Hôtels stora konferenskomplex.

Elaine Eksvärds seminarium om retorik och konsten
att få folk att lyssna blev mycket uppskattat av
deltagarna.

Föreläsningssalarna var fulla av intresserade åhörare.

Sten Burman, hovrättspresident i Hovrätten för
Nedre Norrland, och Ragnar Palmkvist, kanslichef i
Domarnämnden.

Bengt Ivarsson, Advokatsamfundets vice
ordförande.

Henrik Fieber
tillsammans med
Kristina Geers.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hann tala med föreläsaren Kelly Tainton och
med många andra under Advokatdagarna.
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För andra gången arrangerades Advokatdagarna. De blev en lyckad uppföljning på
fjolårets.

Mats Bendrik, Torbjörn Molander och Claes Lundblad.

Engagerade advokatbyråer
Flera advokatbyråer engagerar sig kraftfullt
i Advokatdagarna.
Sett till sin storlek
och i absoluta tal intar
Roschier Advokatbyrå
en ledande position.
Roschier hade 19 anmälda
på Advokatdagarna. Advo
katfirman Hammar som
har 11 advokater deltog
med 9.
– Mitt intryck som jag tror
jag delar med många andra
är att årets Advokatdagar var
väldigt lyckade. Det var en
stor bredd med många olika
ämnen. Den norske advoka
ten Geir Lippestad var helt
fantastisk. Det var första
gången sedan händelserna
på Utøya, som jag upplevde
en verklig närhet till vad
som inträffade där, berättar
Henrik Fieber, delägare på
Roschier Advokatbyrå.

Årets Advokatdagar fick toppbetyg av deltagarna.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå hade många deltagare på plats.

Henrik Fieber, som var
seminariechef för de semi
narier som handlade om
skiljeförfaranden, berättar
att byrån har varit engage
rad i Advokatdagarna.
– Roschier är en byrå som
vill vara och är engagerad i
Advokatsamfundet. Vi gick
ut centralt från byrån med
en intresseanmälan om Ad
vokatdagarna till våra med
arbetare. Av dem som var

Britt Louise Marteleur Agrell och Bo G. H.
Nilsson.
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intresserade valde vi ut ett
stort antal, säger han.
Enligt Henrik Fiebers upp
fattning har Advokatdagarna
funnit en väl fungerande
form. Särskilt lyckat är det
att unga och gamla kan mö
tas liksom advokater och bi
trädande jurister från olika
delar av landet.
– Fast det får gärna kom
ma ännu fler unga, säger
Henrik Fieber. n

Lena Frånstedt Lofalk, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, och Elisabet Fura,
chefsjustitieombudsman, medverkade båda vid
Advokatdagarna.

Under Advokatdagarna följer deltagarna ett välfyllt
kursprogram från morgon till kväll.

Advokatsamfundets ordförande Claes Zettermarck
och samfundets chefsjurist Maria Billing.
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gästkrönikör
Lars Adaktusson

Media – makt utan ansvar?
Det senaste året har jag i seminarier och konferenssam

manhang varit med och diskuterat tillståndet i den svenska
mediebranschen. Utgångspunkten har ofta varit den själv
biografiska bok som jag gav ut i samband med bokmässan
2011. Temat i boken är TV, nyheter och journalistik – det jag
skriver om bygger på egna erfarenheter från 35 år med skif
tande medieuppdrag.
Det har hela tiden varit ett stort privilegium att arbeta med
journalistik. Jag har haft förmånen att få rapportera om vik
tiga samhällsfrågor, bland annat som reporter och program
ledare men också som korrespondent i tre viktiga delar av
världen: Centraleuropa, USA och Mellanöstern.
Till stimulansen i arbetet bidrar i hög grad det faktum att
svenska folket är flitiga mediekonsumenter. Enligt Medieba
rometern för 2011 ligger bruttotiden för svenskarnas medie
användning på ungefär sex timmar per dygn. Den tiden har
varit stabil under senaste decenniet och det är TV som domi
nerar. Ungefär en tredjedel av tiden, knappt två timmar, äg
nas åt TV-tittande.
Medierna fyller en viktig funktion i samhället, medieintres
set är stort inte bara när det gäller innehållet i det som rap
porteras utan också för hur journalistiken fungerar och hur
nyhetsvärderingen ser ut. Allt detta är viktigt att förstå och
diskutera, inte minst därför att journalistiken har utvecklats
till en maktutövning.
Så länge mediernas arbete och innehåll håller hög kvalitet,
så länge medierna tar ansvar, är inflytandet inte något pro
blem. De goda exemplen från journalistiken är åtskilliga, ändå
finns det anledning att se och analysera det som är mindre
bra; låt mig nämna två områden där jag i dag ser problem.
För det första finns det inom svensk journalistik en
självbild eller en yrkesattityd som har förstärkts på senare år
och som är problematisk. Den handlar om att journalister
per definition är höjda över kritik, att man inte behöver lyss
na eller ta till sig synpunkter utifrån. En enkel illustration på
detta såg vi i rapporteringen kring den vetenskapliga under
sökning om politiska preferenser bland landets journalister
som publicerades i våras.
Sedan partisympatierna bland journalister började mätas

42

av Göteborgs universitet för 30 år sedan har det funnits en
kraftig överrepresentation för de rödgröna partierna. Den
senaste undersökningen stärker bilden av starka vänster
sympatier inom journalistkåren samtidigt som Miljöpartiet
aldrig har varit större.
Det är i sig inte något problem att journalister har politiska
åsikter och samhällsengagemang – det är överrepresentatio
nen som är problematisk. Avviker journalistkåren kraftigt
från befolkningen i övrigt uppstår trovärdighetsproblem, det
blir en åsiktsmässig likriktning och en ideologisk slagsida. På
samma sätt som det inom journalistkåren är viktigt med
jämn könsfördelning och personer med utländsk bakgrund,
borde det vara angeläget med skiftande ideologiska synsätt
och värderingar.
Tyvärr var det inte detta diskussionen kom att handla om.
I stort sett samtliga medieföreträdare ägnade i stället kraften
åt att underkänna den metod som ligger till grund för under
sökningen. Detta trots att det rör sig om en 30-årig trend, do
kumenterad i en vetenskaplig mätserie från Göteborgs uni
versitet.
Att inte ta till sig fakta som i något avseende ifrågasätter
yrkesutövningen eller journalistiken sitter djupt i mediesam
manhang. Det har länge funnits ett närmast reflexmässigt
motstånd mot kritik utifrån – och samma mekanismer är väg
ledande i många sammanhang.
Inte minst märks detta i synen på egna övertramp och
hanteringen av redaktionella felaktigheter. Även om det bli
vit bättre på senare tid finns det fortfarande en utbredd skep
sis mot att publicera rättelser. I andra länder är situationen
annorlunda. I exempelvis USA är seriösa nyhetsredaktioner i
allmänhet generösa med redaktionella korrigeringar – exem
pelvis New York Times har under lång tid avsatt en helsida
för publicering av rättelser.
Till viss del beror detta på att tidningen vill undvika stäm
ningar och rättsprocesser; advokattätheten är som bekant
väsentligt högre i USA än i Sverige. Men det beror framför allt
på att amerikanska medieföreträdare ser rättelser som ett
medel för att öka kvaliteten och trovärdigheten, i Sverige har
det länge varit tvärtom.
Generellt tycks toleransen för felaktigheter vara lägre i
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USA än i Sverige. Enskilda journalister och reportrar som
ofta har fel kan i amerikanska medier tilldelas en reprimand
eller bli omplacerade på ett sätt som inte sker här.
Det andra området där jag ser problem handlar om det
publicistiska ansvaret; mediernas inflytande ökar men inte
ansvarstagandet. Vi ser detta tydligt i hanteringen av integri
tetsfrågor. Människors privatliv hängs ut allt oftare, namnpu
bliceringar på personer som är misstänkta men inte dömda
blir allt vanligare och dynamiken i drevjournalistiken skapar
proportioner som inte står i paritet till det som inträffat.
Listan över enskilda som hängts ut i medierna, eller som
till och med fått sina liv förstörda, är dessvärre lång. Detta är
förödande på ett personligt plan, men det är också allvarligt
därför att den typen av publiceringar strider mot de egna
branschetiska reglerna.
Generellt krävs i dag ett större ansvarstagande inom jour
nalistiken, ett ansvarstagande för det som publiceras och för
de människor som exponeras och granskas. Konkret innebär
det att vi behöver ett nytt och mer effektivt pressetiskt sys
tem. I dag kostar det för lite såväl publicistiskt som ekono
miskt att göra sig skyldig till övertramp.
Parallellt tycks känslan sprida sig bland allmänheten att
det är meningslöst att göra anmälningar till Pressombuds
mannen eller Pressens Opinionsnämnd. Trots att de mediala
övertrampen ökar minskar antalet klagomål, för första gång
en på två decennier gjordes under förra året färre än 300
anmälningar.
Ska det självsanerande systemet fungera måste det yrkes
etiska regelverket stärkas. PO-funktionen måste bli den åkla
garliknande pressetiska övervakare som tanken med institu
tionen var när den sjösattes.
Journalister och advokater har synen på självreglering
gemensamt; vi vill hålla politiker och lagstiftare borta från
vårt sätt att sköta våra uppdrag. Detta är centralt, och åt
minstone för oss som journalister är möjligheten att lyckas
störst om vi tar självregleringen på allvar – om vi har förmå
gan och intresset att konstruera ett yrkesetiskt system som
de facto inger förtroende.
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Så länge mediernas arbete och innehåll håller hög
kvalitet, så länge medierna tar ansvar är inflytandet
inte något problem. De goda exemplen från journalistiken är åtskilliga, ändå finns det anledning att se och
analysera det som är mindre bra.

Det här innebär inte att journalistiken ska vara tandlös el
ler att det granskande uppdraget ska tonas ned. Inom viktiga
samhällsområden som politik och näringsliv är journalistisk
granskning fundamental – kvalitativ journalistisk gransk
ning.
Den kanske mest framgångsrika av alla journalistiska
granskningar stod för just detta: kvalitet. I Washington Posts
Watergate-publiceringar var grundkravet att reportrarna all
tid skulle vara öppna med sina syften och uppdragsgivare.
Inga uppgifter skulle publiceras utan bekräftelser från flera
oberoende källor.
I de här avseendena finns mycket att lära. När journalister
med dolda kameror och hemliga mikrofoner i dag blir allt
vanligare är risken stor att man gör journalistiken en otjänst.
Journalistik under falsk flagg bygger inte sällan på föreställ
ningen att medierna i sig är överordnade andra samhälls
funktioner – att kränkningar av personlig integritet, kompro
missande med rättssäkerhet och rena lögner kan accepteras
för något slags högre syfte.
Dessvärre är detta kontraproduktivt. Tilltron till journalis
tiken minskar och det redan låga förtroendet för den svens
ka journalistkåren sjunker ytterligare.
Lars Adaktusson
Journalist och en av föreläsarna på Advokatdagarna
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Vapendragare
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eller vägvisare?
Falska erkännanden. Misstänkta som skyddar
den verklige gärningsmannen. Målsäganden
som inte vågar berätta sanningen.
De kallas advokatetiska dilemman och ställer
advokaternas känsla och förnuft på svåra prov. Olika advokater
väljer olika strategier för att hantera dem. Ytterst är det klientlojaliteten
som avgör vilken linje advokaten ska driva.
text ulrika öster OCH TOM KNUTSON istockphoto, scanpix, Nixon Johansen Cáceres

ojaliteten med klienten är en grundsten i
advokatrollen. I portalparagrafen till de
vägledande reglerna om god advokatsed
står att en ”advokats främsta plikt är att
visa trohet och lojalitet mot klienten”.
Men i praktiken kan
klientlojaliteten vålla
huvudbry. Särskilt
vid de tillfällen då den
kan tänkas krocka
med paragrafens fort
sättning: ”Advokaten
skall som en oberoen
de rådgivare företräda och tillvarata klientens intressen,
inom ramen för gällande rätt och god advokatsed.”
För vad ska advokaten göra om klienten tycks agera i strid
med sina egna intressen? När advokaten misstänker att klien
ten erkänner något han inte gjort eller motsätter sig vård som
han uppenbarligen behöver?
Advokaten och forskaren Lena Ebervall har i sin avhand
ling skisserat olika strategier som försvarsadvokater kan ta
till för att lösa etiska dilemman av just det slag som brottmåls
advokaterna Claes Borgström och Johan Åkermark, men
också Lena Feuk och Helen Westlund vittnar om. Hon målar
upp två ytterligheter, idealtyper, av advokater: vapendraga
ren och vägvisaren som förhåller sig på helt olika sätt till
dessa dilemman (se artikel på s. 47). Medan vapendragaren
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är en ”revolverman” som tar klientens ord för gott och driver
hans linje, vill vägvisaren gärna hjälpa klienten att hitta fram
till svaren.
Båda strategierna behövs

Alla de intervjuade advokaterna är eniga om en sak: man får
aldrig gå emot sin klients uttryckliga vilja. Men samtidigt
finns det naturligtvis ett utrymme för advokaten att resone
ra och ställa frågor som kan locka fram mer information el
ler en annan uppfattning.
I exempelvis vårdnadsmål är Lena Feuk ofta rak och öppen
med sina klienter.
– När min klient är en god förälder med en bra relation till
barnet kan jag tala väldigt öppet. Klienten är ju ofta uppfylld
av många egna motsättningar med motparten, som kan göra
att barnperspektivet kommer bort. Då kan jag sortera och
säga vad jag inte är beredd att ta upp, men att något annat kan
vara bra för rätten att veta. Det brukar gå bra, säger Feuk.
Brottmålsadvokaten Johan Åkermark däremot tar mer säl
lan ställning till klientens utsagor på det viset. Ofta har hans
klienter redan bestämt sig för vad de ska säga när de träffar
sin advokat, förklarar han.
Så kan man säga att Lena Feuk är en typisk vägvisare med
an Johan Åkermark är en vapendragare? Nja, riktigt så enkel
är inte verkligheten. Lena Feuk tycker att båda angrepps
sätten behövs för att nå ett bra resultat.
– Man måste först vara vägvisare för att sedan kunna bli en

»
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Claes Borgström.

bra vapendragare. Jag får jättemycket information från en
– Det är inte säkert att man är en vägvisare heller, bara för
målsägande eller ett barn om jag varit en bra vägvisare från
att man inte är stenhård vapendragare. Det gäller snarare att
början, om vad processen innebär, vad bevisvärde är. Då för
ge klienten ett ordentligt underlag för egna beslut.
står klienten vad som krävs av honom eller henne. Jag måste
Litar på systemet
visa vägen fram för att få bra vapen i min hand, sammanfattar
Oavsett vilken roll advokaten har i rätts
Feuk.
processen – försvarare, målsägandebi
Också Helen Westlund anser sig behö
träde eller offentligt biträde – så får alla
va båda strategierna i sitt arbete.
advokater emellanåt företräda personer
– Jag arbetar framför allt med asyl
som de har svårt att sympatisera med.
ärenden, och är nog snarare en vägvisare
Lena Feuk berättar om ett tillfälle när
än en vapendragare. Min huvuduppgift
hon företrädde en mamma som ville få
är att försöka visa klienten tillrätta i syste
tillbaka sina tvångsvårdade barn. Feuk
met. Men jag skulle aldrig framföra något
själv trodde inte alls på mammans förmå
till Migrationsverket som klienten inte
ga att se till barnens bästa. Ändå drev hon
vill, säger hon.
mammans talan med kraft och engage
Johan Åkermark anser däremot att han
mang.
ligger ganska nära idealtypen vapendra
– I just det ärendet kände jag att det var
gare.
en bra sak att göra. Jag tänkte att det var
– Det är klart att man som en vägvisare
det bästa för barnen att den här mam
kan säga att ”det här ser inget vidare ut”,
Claes Borgström
man fick sin sak ordentligt prövad. Soci
så långt måste man kunna gå. Man kan
altjänsten, som stred för barnens skull,
inte vara helt neutral. Men annars är jag
förstod och respekterade också min roll.
nog ganska neutral, förklarar Åkermark.
Så ibland kan man gå ut med väldig kraft trots att man tänker
Claes Borgström har arbetat längst som advokat av alla in
på annat sätt, säger Lenas Feuk.
tervjupersonerna. Han satt i betygsnämnden när Lena Eber
Men alla förstår inte hennes inställning till advokatrollen.
valls avhandling bedömdes, och vill betona att vapendraga
I kammarrätten, där hon företrädde mamman i ett verkstäl
ren och vägvisaren inte är några verkliga advokater, utan just
lighetsärende, fick Lena Feuk en fråga om hur hon, som känd
två ytterlighetsalternativ. Själv uppger Borgström att hans
barnrättsföreträdare, egentligen kunde företräda den här
förhållningssätt till advokatrollen har förändrats med åren.
mamman och hennes konstiga föreställningar med sådan
– Som de flesta var jag mer av vapendragare när jag var
kraft.
yngre. Jag är det ganska mycket i dag också, men inte på det
– Socialtjänsten och barnpsykologin har ibland svårt att
absoluta renodlade sättet, säger han, och fortsätter:

”Som de flesta
var jag mer av
vapendragare när
jag var yngre.
Jag är det ganska
mycket i dag också,
men inte på det
absoluta renodlade sättet.”

Klassiska dilemman
Alla advokater ställs inför etiska
dilemman. Det finns en rad mer
eller mindre klassiska dilemman
som verkligen ställer advokaten
på prov.
1. Falska erkännanden
En försvarare sitter med sin klient.
Klienten har erkänt sitt brott, berättat om hur allt gick till och vill
ta sitt straff. På ytan är uppdraget
okomplicerat.
Men det är något som inte
stämmer. Klientens berättelse går
inte riktigt ihop med bevisningen.
Under tiden förhören pågår växer
sig en allt starkare känsla hos advokaten att klienten ljuger, kanske
för att skydda någon annan.
Advokat Johan Åkermark har
varit i den här situationen, bland
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annat som försvarare för den
misstänkte i det så kallade Romariomålet 2009.
– Jag kände att händelseförloppet inte riktigt gick ihop. Det är
110 på motorvägen och min klient
skulle ha sprungit kors och tvärs
över den flerfiliga vägen och
huggit folk än på den ena, än på
den andra sidan, samtidigt som
bilarna rusar förbi, och samtidigt
som det var ett helt gäng på motsidan där ingen försöker hindra
eller stoppa honom. Det kändes
lite ologiskt, berättar Åkermark.
En rekonstruktion hade förmodligen avslöjat att berättelsen inte var rimlig, men klienten
motsatte sig en sådan. Johan
Åkermark kände att det inte var
hans sak att driva på mot klientens vilja.

– När vi satt i tingsrätten frågade jag min klient rakt ut: Är
det okej om jag lite försiktigt
ifrågasätter ditt erkännande? Du
får fortsätta att berätta precis
som du vill, men jag kan peka på
konstiga saker som är ologiska,
berättar Åkermark.
Hans klient sa okej.
Hade Johan Åkermark kunnat
gå emot hans vilja och peka på
orimligheterna i berättelsen om
han sagt nej?
– Nej, det tycker jag inte. Det
kan ju ha gått till som han berättade. Jag tyckte att det verkade
konstigt bara. Men det händer
konstiga grejer varje dag, svarar
Åkermark.
För honom är det just detta
som avgör: Han som försvarare
har inte varit där under händel-

sen. Han kan inte veta hur det
gick till.
– Sedan kan man ha en känsla,
men man kan inte låta känslorna
styra för mycket heller, anser Johan Åkermark.
Åkermarks ifrågasättande fick
förmodligen betydelse i Romariofallet.
Hans klient friades helt i tingsrätten. Senare tog han tillbaka sitt
erkännande. I hovrätten fälldes
han senare, efter att åklagaren
justerat åtalet.
Diskussionen om falska erkännanden har varit het under senare
tid, inte minst kopplat till Thomas
Quicks resningsansökningar och
frågan om hur rättssystemet
egentligen fungerat i detta mål.
Claes Borgström var Quicks advokat när han fälldes för morden.
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förstå att jag försvarar en pappa misstänkt för övergrepp. Så
det är enklare och lugnare för klientrekryteringen att hålla sig
på den ena sidan, säger hon.
Lena Feuks resonemang bygger på hur rättssystemet är
tänkt att fungera. Då alla parter får föra fram sina olika argu
ment får rätten ett så fullständigt under
lag som möjligt, och kan fatta ett välgrun
dat beslut.
– Jag svarade att ”jag tycker faktiskt att
det är barnets bästa att jag går ut med
kraft för henne, förutsatt att domstolen
har den barnkunskap och det barnper
spektiv som man tycker att den ska ha.
För om hon fått sin sak framförd med
kraft, då blir det lugnt sedan. Då inser hon
att det inte finns mycket mer att göra”.
Problemet är bara att systemet inte all
tid fungerar perfekt.
– Ibland är systemet bättre än man
vågat tro och ibland är det inte det. Det
är väldigt mycket upp till domarna. Och
just när det gäller barn saknar domare
ofta väldigt mycket kunskap. De kan tol
ka in väldigt tokiga saker, och gå på experter som jag kanske
inte tycker är experter, men som ändå uttalar sig, säger
Feuk.
Bristerna i rättssystemet innebär, enligt Lena Feuk, att det
ofta är svårt att förutsäga utgången i ett barnmål.
– Jag måste informera klienten om att det är ett lotteri,
att det finns domare som har barnperspektiv, men de är i
minoritet om man räknar procentuellt, säger hon något lutt
rat.

Borgström vill inte gärna tala
om Quick-målet. Men han understryker att han vid tiden för sitt
försvararuppdrag inte hade någon känsla av att hans klient ljög.
– Då, och jag måste understryka
det ordet då, hade hans erkännande enligt min uppfattning
tillräckligt mycket stöd av annan
bevisning eller omständigheter
för att jag skulle utgå från att hans
erkännande var riktigt.
2. Förnekar allt
De flesta erfarna försvarare har
förmodligen någon gång upplevt
en situation där klienten tar på sig
brott han inte begått. Betydligt
vanligare är det troligen ändå
med det motsatta: att klienten
förnekar brott trots att bevisningen är överväldigande, eller skyller
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Barn vill berätta

Som särskild företrädare företräder Lena Feuk barn som
misstänks ha utsatts för brott av en förälder eller någon an
nan närstående. Situationen är speciell. Barn är ju oftast
mycket lojala med sina föräldrar och vill inte att det ska hän
da dem något ont.
– Den första frågan barnen ställer är
”vad kommer att hända med pappa? Får
han sitta jättelänge i fängelse?”. Det
känns väldigt hemskt för barnen. Då får
jag berätta att jo, det kan hända att pappa
får sitta i fängelse, men å andra sidan
finns det i de svenska fängelserna goda
förutsättningarna för att få vård och
hjälp. Det blir de lugna av, att det finns en
möjlighet för pappa att få hjälp, berättar
Lena Feuk.
En annan vanlig fråga är om den miss
tänkte anhörige kommer att få veta vad
barnet har sagt.
– Det kan hindra många barn från att
berätta. De blir så rädda då, vad han ska
göra om han får veta att de berättat. Då får
jag resonera med socialtjänsten om vad vi kan göra. Behöver
barnet omhändertas, är det en farlig situation, eller räcker
det att socialtjänsten förklarar för föräldrarna att de inte får
tala med barnet om brottmålet?
Vid vissa tillfällen bedömer Lena Feuk att barnet verkligen
kan råka illa ut om han eller hon berättar om sina erfarenhe
ter och att barnet behöver skyddas. Kan man inte åstadkom
ma det genom att socialtjänsten omhändertar barnet händer
det att hon får säga nej till förhör med barnet, helt enkelt för

på någon annan. För advokat Johan Åkermark är detta dilemma
lättare. Hans uppdrag är att föra
klientens talan på bästa sätt, inte
att övertala någon att erkänna
eller att ta sitt straff.
– Ju allvarligare brottsmisstanken är, desto svårare tycker jag
att det är att sätta sig på klienten,
och jag försöker aldrig övertala
en klient att göra något, säger
Åkermark, och fortsätter:
– Men det är jättesvårt det där,
om man alltid ska följa klientens
önskemål eller gå förbi dem. Det
går inte att svara riktigt på den
frågan generellt. Teoretiskt kan
man tänka sig, om det handlar om
mindre grejer, att man förklarar
för klienten att det finns ganska
bra bevisning och att risken är
stor att han blir dömd. Då kan han

kanske få en fördel av att inte sitta
och dumneka.
Att klienten erkänner för sin advokat men vill förneka gärningen
inför rätten brukar beskrivas som
ett solklart exempel på när advokaten måste lämna sitt uppdrag
för att undvika att ”främja orätt”
som det heter i de vägledande
reglerna. Men verkligheten kan
vara mer komplex än så. Claes
Borgström skriver i sin bok Advokaten i brottmålsprocessen om
ett fall där klienten erkänner ett
stort antal villainbrott. Men berättelsen om ett av de tio inbrotten
stämde inte. Claes Borgström tog
upp det inbrottet med klienten.
– Då förklarade han att han var
oskyldig till just det, det var hans
bror som hade begått det, berättar Borgström, och fortsätter:

Helen Westlund.

»

– Eftersom det var så många
inbrott så spelade just det här
brottet inte någon roll för påföljden. Jag gjorde så, att när vi
kom till just det inbrottet under
huvudförhandlingen sa jag att
”Johansson erkänner”. Sedan sa
jag ingenting mer och ställde inga
frågor.
Just det här fallet brukar diskuteras på kurser i advokatetik. De
flesta deltagare anser då att Claes
Borgström gjorde rätt. Själv konstaterar han att dilemmat blivit
betydligt värre om det bara varit
ett inbrott det handlade om.
3. Klienten agerar mot
sitt eget bästa
Advokat Claes Borgström har
arbetat med brottmål under hela
sin advokatkarriär, i början mest
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Situationer när man kan tvingas
avträda sitt uppdrag är många
gånger besvärliga.

Johan Åkermark.

att det inte är förenligt med barnets bästa att avslöja vad som
hänt.
Som regel går det ändå att komma runt barns ovilja att be
rätta. Nyckelorden är trygghet och tillit.
– Det är ingen människa som vill bli utsatt för övergrepp,
inte barn heller. De vill att övergreppen ska
upphöra, men de har blivit störda i sin vux
entillit eller är hotade, säger Lena Feuk,
och fortsätter:
– Det är min absoluta övertygelse att de
vill berätta, sedan gäller det bara att hitta
läget där de också vågar, och kan känna sig
hyggligt trygga med det.
Dags att avträda?

Själv har han bara avträtt som försvarare en gång. Klienten
var en ung man misstänkt för dataintrång.
– Hans mamma och han kom på besök och sa att ”han har
i och för sig gjort det här, men han vill inte erkänna det”. Då
avträdde jag, berättar Åkermark.
Även Helen Westlund, som främst arbe
tar med asylärenden, tvingas ibland avträ
da som offentligt biträde. Anledningen är
oftast att de makar hon ska företräda har
olika, motstridiga intressen.
– Det finns situationer när man inte kan
företräda båda, för att det finns en kon
flikt, säger hon.
Samtidigt kan blotta faktumet att hon
avträder också skapa problem för den kli
ent, oftast kvinnan, som vill dölja något för
maken.
– Bara den omständigheten att jag från
träder kan göra mannen misstänksam.
Det blir en omöjlig situation, konstaterar
Johan Åkermark
Westlund.

”Det kan komma
något tillfälle
eller något mål
där man känner
att det inte känns
bra. Då får man
ställa sig frågan
om man kanske
ska avträda.”

Oavsett vilken idealtyp man ligger när
mast kan man i många fall komma runt
de lojalitetskonflikter och etiska dilem
man som uppstår genom att skapa förtro
ende och trygghet, och prata med klien
ten. Men det finns ändå tillfällen då det
inte går. Krocken med advokatetiken blir
allt för stor.
Enligt de vägledande reglerna för god advokatsed får en
advokat till exempel inte främja orätt. Enligt den vanligaste
tolkningen innebär det att advokaten inte själv inför rätten
får säga saker som han vet är lögn. Däremot har han ingen
skyldighet att aktivt försöka få fram sanningen.
– Det kan komma något tillfälle eller något mål där man
känner att det inte känns bra. Då får man ställa sig frågan om
man kanske ska avträda, säger Johan Åkermark.

Kolleger kan ge stöd

Situationer när man kan tvingas avträda sitt uppdrag är allt
så många gånger besvärliga. Helen Westlund brukar ibland
vända sig till Advokatsamfundet för att få stöd i dessa lägen.
– Det är inte helt klart när man bör lämna ett uppdrag, sä
ger hon.
Även Johan Åkermark vänder sig då och då till samfundet
med akuta etiska frågeställningar. Han är nöjd med de svar
han brukar få från chefsjuristerna. Men det viktigaste stödet

Klassiska dilemman forts.
som försvarare, men numera allt
oftare som målsägandebiträde. I
båda rollerna händer det att han
ställs inför svåra dilemman. Ofta
kommer de smygande som en
känsla av att något inte stämmer.
Borgström tycker inte att man ska
bortse från den känslan. Den fyller
sin funktion, precis som förnuftet.
– Det kan handla om ungdomar
som säger att de vill ha fängelse
och inte socialtjänst. Då kan jag
känna att det inte är särskilt bra
att ha en frihetsberövande påföljd och sitta i fängelse när du är
ung med alla de risker som det
medför, berättar Borgström.
Det händer också att han som
målsägandebiträde fått företräda en kvinna som anmält sin
man för misshandel eller sexuella
övergrepp, men som under förundersökningen väljer att ta tillbaka
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hela sin berättelse. Claes Borgström säger att han då pratar
med klienten och uppmanar henne att tänka igenom sitt beslut.
– Frågan är vad som är bäst för
henne. Det är svårt att sätta sig
till doms och säga att ”det här är
bäst för dig”. Men jag tycker att
man ska föra ett ordentligt resonemang, så att hon i efterhand
ska känna att hon har fått diskutera frågan på ett djupgående sätt,
säger Claes Borgström, som fastslår att när man väl har diskuterat
frågan så är det upp till klienten
ett fatta beslut.
Det är inte bara brottmålsadvokater som ställs inför svåra dilemman i sina möten med klienterna.
Advokat Lena Feuk arbetar i stor
utsträckning med ärenden som
gäller barn, både som särskild
företrädare i brottmål och som

ombud för föräldrar i vårdnadsmål och som offentligt biträde
för barn i LVU-ärenden. Just
som barnets ombud i LVU-mål,
när barnet fyllt 15 år, tvingas hon
emellanåt att argumentera för
en linje som hon själv är tveksam
till. Det kan handla om barn som
far illa i sin familj, men som för allt
i världen ändå vill bo kvar med
föräldrarna. När barnet är yngre
än 15 år är situationen något lättare. Då fungerar Lena Feuk som
ställföreträdare och har större
utrymme att bilda sig en egen
uppfattning om vad som är barnets bästa.
– Som barnets ombud ska jag
föra fram vad klienten vill, även
om det ibland är det värsta jag
själv kan tänka mig, säger hon.
I dessa lägen får de egna känslorna stryka på foten för klientens

rätt att bli hörd och få sin sak
framförd på bästa sätt. Det är,
menar Lena Feuk, inte hennes sak
som advokat att avgöra vad som
är bäst. Den uppgiften ligger i
stället på domstolen.
4. Klienten vågar inte
berätta
Klienter som ljuger och som
försöker skydda sig själva eller
andra är en sak. Men vad gör man
som advokat om klienten inte
vågar föra fram sina argument?
Situationen är inte ovanlig för
advokat Helen Westlund, som i
stor utsträckning arbetar med
asylärenden.
– Det händer att man känner
att framför allt kvinnor inte vill
berätta om sina riktiga asylskäl.
De skäms av någon anledning,
inför familjen, mig eller Migra-

Advokaten Nr 9 • 2012

»

Fokus Lojalitetetens dilemman

tionsverket, och berättar inte om
de riktiga skälen, utan snarare om
något annat, säger hon.
De verkliga skälen som inte
kommer fram kan vara att kvinnan varit utsatt för sexuella övergrepp, men inte vill att mannen
ska veta det. Även flyktingbarn
kan ha utsatts för saker som de
vill dölja för sina föräldrar.
När Helen Westlund får känslan
av att en klient inte riktigt vågar
berätta allt för henne försöker
hon i första hand skapa en trygg
situation.
– Jag är noga med, om det är
ett par, att prata med makarna en
och en. Jag berättar för dem att
det finns sekretess mellan makar.
Men det händer att jag faktiskt
måste avträda, för att det finns
motsättningar mellan makarna,
förklarar Westlund.
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Ibland får jag en känsla av att
det finns andra asylskäl som personen av någon anledning inte
vågar berätta om. Det kan till exempel vara att en person utsatts
för sexuella övergrepp eller vill
dölja sin sexuella läggning.
– Jag berättar då om hur jag ser
på personens ärende och diskuterar med personen om vilka skäl
som är asylgrundande. Jag kan
till exempel fråga ”har du också
andra skäl, kan det finnas annat”.
Jag försöker borra så mycket jag
kan, utan att gå över gränsen. För
klienten har ju sin integritet, fastslår Helen Westlund.
Samtidigt går det en absolut
gräns vid vad klienten själv kan
tänka sig att lämna ut.
– Vill personen inte berätta så
vill hon inte, det måste jag ha re
spekt för. Jag ger ett antal chan-

ser att berätta och försöker göra
det så bra som möjligt för dem
med en trygg miljö och bra tolkar,
men är de inte mogna för att berätta, så är de inte. Det respekterar jag, säger Westlund.
5. Falska anklagelser
En svår situation som Claes
Borgström ibland upplevt som
målsägandebiträde är när han får
en stark känsla av att klientens
anklagelser är falska.
– Då måste man ha ett ordentligt samtal med klienten. Vidhåller
hon sin berättelse får jag gå på
den linjen. Men finns det ändå
information som gör att jag är
övertygad om att den tilltalade
är oskyldig kan jag inte företräda
den klienten, säger Borgström
och tillägger att man verkligen
måste vara säker på sin sak.

Samtidigt kan han naturligtvis
inte förklara sin begäran om att
bli utbytt med att hans klient
ljuger.
– Då får man säga till rätten att
vi har olika uppfattningar om hur
målet ska drivas. Det verkliga problemet uppstår om rätten säger
nej till byte, fastslår Borgström.
6. Klienten står för
allt annat än vad
advokaten gör
Att företräda osympatiska klienter som gjort sig skyldiga till
hemska handlingar hör till brottmålsadvokatens vardag. Men hur
gör man när klienten betraktas
som ett monster och hatas av
ett helt land? Läs mer om detta
i intervjun med Anders Behring
Breiviks advokat Geir Lippestad
på sidan 48.

49

För dig som är medlem i Advokatsamfundet:

Nya A-klassen.
Pulsen av en ny generation.
Välkommen in till Mercedes-Benz för en provkörning.
Vi finns i Akalla, Danderyd och Kungens Kurva.
Pris inkl. moms från 214 900 kr
Förmånsvärde från 1 495 kr/mån*

Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet. Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 3,8-6,1 l/100km, CO2 98-143g/km. Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.
*Beräknat förmånsvärde för inkomståret 2012 vid 50% marginalskatt.

Mercedes-Benz Stockholm
AKALLA: Kottbygatan 4, Akalla. Telefon 08-477 22 00
DANDERYD: Ryttarvägen 4. Danderyd. Telefon 08-477 25 00

50

Öppet: Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15
www.mercedes-benz.se/stockholm

Smista Allé 42, Kungens Kurva. Tel 08-410 30 400
Månd-fred 9-18, lörd-sönd 11-15
www.vehobil.se
Advokaten Nr 9 • 2012

Fokus Lojalitetetens dilemman

kommer ändå från kollegerna. Etikfrågor diskuteras dagli
digt har gett ett lite bättre underlag för unga jurister och ad
gen på byrån, berättar Johan Åkermark.
vokater att reflektera omkring etiska frågor.
– Men framför allt får man tänka en del själv på hur man ska
Kanske skulle också Advokatsamfundet kunna förbättra
kunna göra detta på bästa sätt och läsa på, säger han.
sitt stöd till advokaterna i etiska frågor. Claes Borgström har
Även advokat Lena Feuk pratar
en idé om hur det skulle kunna göras.
mycket med kolleger om både de advo
– Man kan tänka sig en grupp advoka
katetiska och de rent mänskliga pro
ter som är knutna till samfundet som
blem hon möter.
återkopplar till disciplinnämnden. Be
– Jag har regelbundna träffar med
hovet finns ju, säger han.
några goda kolleger som alla har samma
En essens i livet
typ av ärenden. Vi går ut, fyra stycken,
De olika advokatetiska dilemmana
och det blir som en bikupa där vi alla
ställer helt klart advokaterna på prov
pratar av oss. Då får man mycket tips.
där såväl känsla som förnuft och goda
Sedan har jag dessutom många tvärpro
kunskaper om advokatetiken kommer
fessionella kontakter. Jag åker på kurser
till användning. För advokaterna kan
som huvudsakligen är riktade till social
de ibland vara tunga att bära på, och
arbetare, kuratorer, lärare, barnpsyko
orsaka en hel del grubblerier.
loger och så. Jag lär mig jättemycket av
Samtidigt ligger just de mänskliga
det, förklarar Feuk, som också önskar
och etiska utmaningarna nära advokat
sig ett större nätverk av advokater, spe
yrkets kärna och är en del av det som
cialiserade på barnärenden.
Lena Feuk
gör yrket så intressant.
Också Claes Borgström vänder sig i
Advokat Claes Borgström samman
första hand till advokatkolleger när han
fattar sin syn på det hela:
behöver ventilera etiska frågor. Han fungerar också ofta som
– Jag är intresserad av mänskliga dilemman. Det är en es
bollplank för de yngre kollegerna på byrån.
sens i livet att ställas inför olika problem av olika slag och sti
Och samtalen kan behövas, menar Borgström. Han upple
mulerande att försöka lösa dem på ett moraliskt och etiskt
ver annars att klimatet bland unga brottmålsadvokater hård
riktigt sätt. Det är både känslomässigt och intellektuellt stimu
nat och att tempot ökat.
lerande att ägna sig åt de här frågorna. Jag blir riktigt glad att
– Kravet på snabbhet och konkurrensen motverkar ett för
jag är advokat när vi talar om det här, säger han och tillägger:
djupat advokatetiskt förhållningssätt. Man hinner inte alltid
– Som jag brukar säga på advokatkurserna. Etik är som
sätta sig ned och gå igenom den här problematiken i varje en
jazz. Man måste ha känsla för feeling! n
skilt mål, säger han, men tillägger att advokatexamen samti

”Jag har regelbundna
träffar med några
goda kolleger som
alla har samma typ
av ärenden. Vi går ut,
fyra stycken, och det
blir som en bikupa
där vi alla pratar av
oss. Då får man
mycket tips.”

Lena Feuk.

Geir Lippestad
råkade ut för
svåra advokatdilemman som
försvarare åt
Anders Behring
Breivik.
– vänd!

Vapendragare och vägvisare – två idealtyper
Advokaten och jur. dr Lena Eber-

vall har i sin avhandling studerat
de olika sätt som försvarsadvokater kan lösa olika etiska dilemman
på i sitt arbete. Det kan handla
om att företräda en klient som
man starkt känner ljuger, eller
som har erkänt att han gjort sig
skyldig till förfärliga saker. Enligt
Ebervall kan två advokater handskas med dessa dilemman på
mycket olika, och ibland närmast
motsatta, sätt, trots att båda följer lagen och god advokatsed.
Enligt Ebervall grundar sig de
olika strategierna för att lösa
konflikter av detta slag på skilda
värderingar eller ideologier. Hon
beskriver ideologierna i form av
två olika försvarartyper. Försvarartyperna är vad Max Weber
kallade idealtyper, alltså inga
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verkliga personer utan teoretiska
modeller för att förstå olika sätt
att agera. Ingen advokat kan
förmodligen säga sig passa helt
in på någon av dessa idealtyper.
De båda försvarartyperna kallar
Lena Ebervall för vapendragaren
och vägvisaren.
sig som
ett instrument i klientens hand,
en revolverman som kämpar för
den som betalar.
Vapendragaren är klientneutral och arbetar utan att visa personliga åsikter eller känslor. Han
skiljer mellan sina egna känslor
och värderingar och advokatuppdraget, och har stor respekt
för klientens autonomi. Förhållningssättet bygger på en tilltro
till systemet, och tanken på att

Vapendragaren betraktar

om alla spelar sina roller i systemet fullt ut, så blir slutresultatet
det bästa möjliga.
inte bara
för klienten utan också för att
slutresultatet ska bli det bästa
möjliga och i lagens anda.
En vägvisare är lojal inte bara
med klienten utan också med
rättsordningen. Han gör en egen
tolkning av vad som är i klientens intresse, bortom klientens
egen uppfattning om detta, och
agerar emellanåt som en god
förälder – kanske mot barnets
vilja, men alltid i barnets intresse.
Tillåter sig egna moraliska uppfattningar i ärendena och kan
ibland avstå från att ta en klient
för att han eller hon står för något som advokaten inte kan stå

för. Tanken är att advokaten kan
göra ett bättre jobb för sin klient
om känslorna och den egna moralen är med.

Vägvisaren tar ansvar

Lena Ebervall understryker

i sin
avhandling att både vapendragar- och vägvisarideologin
innehåller viktiga element från
de värden man kopplar samman
med rättssäkerhet. Båda idealen
vilar på idén om den enskildes
rätt till skydd och försvar mot
makten och rätten att få sin sak
rättvist prövad, och båda ryms
inom ramen för lag och god advokatsed.

Läs mer
• Ebervall, Lena: Försvararens
roll. Ideologier och gällande rätt.
Norstedts juridik, 2002.
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geir lippestad

Att försvara en
massmördare
Hur försvarar man en brottsling som lugnt erkänner kallblodiga mord
på 77 personer, de allra flesta barn och ungdomar? Och hur förklarar
man sitt försvararuppdrag för en omvärld som helst vill hänga mördaren
i närmaste lyktstolpe?
Den norske advokaten Geir Lippestad vet. Som försvarare för terroristen
Anders Behring Breivik ställdes han inför flera av advokatyrkets allra
svåraste dilemman.

G

eir Lippestad gästade Stockholm i samband med
Advokatdagarna, där han höll ett mycket uppskattat
föredrag om uppdraget som försvarare för Norges
mest hatade man under efterkrigstiden. Tidskriften Advo
katen fick träffa Lippestad för ett samtal om hur han hante
rat de svåra etiska avvägningar som uppdraget bjöd på, från
den oväntade starten och fram till domen.
Dagarna före terrordåden i Norge hade Geir Lippestad se
mester. Han var på väg tillbaka till Oslo från stugan i Bohuslän
i segelbåt. Med i båten var de fyra egna barnen och fyra bo
nusbarn. Seglatsen var blåsig och regnig och barnen på dåligt
humör. Men kvällen den 21 juli var en vacker kväll. Geir Lip
pestad satt i båten när barnen lagt sig, tänkte på höstens ar
bete och kände sig tillfreds med livet.
Men idyllen förbyttes snabbt i kaos. Ett par hundra meter
utanför Aker brygge i Oslo, där Lippestad har båten, hörde
han en smäll. Åska, tänkte Geir Lippestad. I själva verket var
det den bomb som Anders Behring Breivik placerat ut i reger
ingskvarteret som exploderade, vilket Lippestad fick veta av
en skakad advokatkollega. Advokatbyråns kontor ligger bara
50 meter från regeringskansliet, och hela byggnaden hade
skakat av bomben.
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Under eftermiddagen och kvällen rullades tragedin på Ut
øya upp för hela det norska folket. Geir Lippestad, som är
medlem i Arbeiderpartiet och väl kände till ön, följde skeen
det på tv till klockan tre på natten.
Natten blev kort. Geir Lippestad väcktes av telefonen re
dan klockan sex på morgonen. Det var Oslopolisen som be
rättade att de gripit en misstänkt, och att han önskade Lip
pestad som sin försvarare.
– Min första reaktion när jag fick samtalet på morgonen var
att nej, det här har jag inte någon lust att ge mig in på, säger
Geir Lippestad, som huvudsakligen arbetar med andra typer
av juridik än brottmål.
För att få stöd för sitt nej väckte han hustrun, som arbetar
som sjuksköterska. Men hennes reaktion blev oväntad.
– Hon sa att ”om han hade kommit till Rikshospitalet och
jag hade haft jouren hade jag tagit hand om honom. Om han
hade blivit skottskadad och hamnat på operationsbordet så
hade kirurgerna naturligtvis opererat honom. Han hade inte
fått ligga där och förblöda”. Det var inte det svar jag hade ve
lat ha. Men hon hade en viktig poäng.
Geir Lippestad klädde på sig och gick en promenad för att
samla tankarna.
Advokaten Nr 9 • 2012
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Hatet mot Anders
Behring Breivik
var enormt i Norge
dagarna efter terror
dåden. Som Breiviks
advokat kallades
Geir Lippestad till en
början i medierna för
”Djävulens advokat”.
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”Fram till den tidpunkten hade vi en rapport från två av de främsta experterna som
som nu önskade att betraktas som frisk. Skulle jag som hans

– Jag såg ut över sjön och över Oslo, såg all rök. Jag insåg hur
enormt det här angreppet var. Jag tänkte att om det är någon
gång man måste stå upp för rättssäkerheten och rättsliga
principer så är det nu, berättar Lippestad, som tvärt emot sin
första reaktion beslutade sig för att anta uppdraget.
Avstånd krävdes

➤
Geir Lippestad
närmast trollband
publiken under
sitt anförande på
Advokatdagarna.

➤
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Det första mötet med Anders Behring Breivik blev känslo
laddat. Geir Lippestad fick vänta på sin klient i ett litet rum i
polishuset.
– Jag tänkte: Vad är det för något som jag ska möta nu? Men
som så ofta blir man överraskad. Det var ju en människa som
kom där, säger Lippestad.
Innan Geir Lippestad slutgiltigt kunde säga ja till sin klient
ville han klara ut några saker, inte minst varför Breivik hade
önskat sig just honom som försvarare. Förklaringen var att
Breivik lagt hans namn på minnet redan tio år tidigare, när
Lippestad försvarade en nynazist som dödat en färgad pojke.
– Då frågade jag honom om han trodde att jag hade höger
extrema åsikter. Jag var väldigt tydlig med att säga att det har
jag inte. Jag var även tydlig med att berätta att jag var medlem
av det norska Arbeiderpartiet, alltså det parti han hade angri
pit. ”Det går utmärkt, du tar juridiken och jag tar politiken”,
blev svaret.
Med dessa frågor avklarade tog förhören vid. Under dagen
fick Geir Lippestad höra sin klient lugnt och sakligt berätta
om mord efter mord.
– Efter några timmar kom frågan hur i all världen ska jag
som hans försvarare kommunicera denna förbrytelse ut till
det norska folket och hela världens press, berättar Geir Lip
pestad.
Vid detta tillfälle kokade Norge av hat mot hans klient. Att
gå ut och tala om straffrihet på grund av att Breivik kunde
vara att betrakta som otillräknelig hade knappast fungerat.
I stället beslutade sig Lippestad för en helt annan linje.
– Jag bestämde mig för att argumentera för vilka grundläg
gande värderingar som vi bygger på när han ska ha en försva
rare och köra honom igenom rättssystemet, alltså rättssäker
het, säger han.
Just denna betoning av rättssäkerheten och en stor öppen
het gentemot medierna kom att känneteckna hela Geir Lip
pestads uppdrag. Lippestad valde också medvetet att hela
tiden hålla en tydlig distans till sin klient, något som han pe
riodvis blivit ifrågasatt för. Geir Lippestad ser det dock som
en nödvändig professionalism.
– Det handlade om att vara tydlig med min advokatroll.
Man kan ju identifiera sig väldigt tätt med klienten eller så kan
man välja att ha ett mer professionellt avstånd, säger Lip
pestad och fortsätter:
– I just det här målet var det ett så våldsamt innehåll och en
gärningsman som hade starka politiska motiv och som helt
öppet sa att han hade dödat ettusen till om han kunnat. Jag
hade inte klarat av att agera försvarare om det blivit en iden

tifikation mellan honom och mig. Då hade pressen och all
mänheten och polisen inte haft någon tillit till mig som per
son och jag hade inte kunna ta tillvara hans intresse.
Viktigt se människan

Hatet mot Anders Behring Breivik var enormt i Norge dagar
na efter terrordåden. Som
Breiviks advokat kallades Geir
Lippestad till en början i medi
erna för ”Djävulens advokat”.
Men Lippestad tog direkt av
stånd från epitetet.
– Jag bestämde mig från bör
jan för att aldrig kalla honom
monster eller djävul. Han är en
människa och det var viktigt att
se på honom som en människa.
Annars hade vi inte behövt bry
oss och eller lära oss något av
det som hänt som samhälle för
att kunna gå vidare. Det är inte
en djävul som går runt bland
oss, utan en människa med
goda och dåliga sidor, fastslår
Lippestad.
Samtidigt var det under hela
rättsprocessen viktigt för Lip
pestad och hans försvararkolle
ger att, så länge det bara gick,
undvika att ytterligare skada el
ler kränka offren för terrordå
den.
– Under rättegången var det så att vi satt endast ett fåtal me
ter från mammor och pappor som hade förlorat sina kära.
Och då var det även viktigt att offren hade respekt för min roll
och kände att jag hade behandlat dem med respekt, förklarar
Lippestad, som tillägger att om det uppstått en krock mellan
klientens intressen och respekten för offren så hade klientlo
jaliteten ändå fått gå först.
Från sjuk till frisk

Den medvetna satsningen på att förmedla budskapet om
rättssäkerhet och allas rätt till ett försvar lyckades. Efter någ
ra dagar vände opinionen i de sociala medierna, när tusen
tals unga började skriva och försvara Breiviks rätt till en rätt
vis rättegång.
Geir Lippestad och hans kolleger kunde nu övergå till att
planera sin försvarsstrategi. Den byggde tidigt på att man
skulle arbeta för att få Anders Behring Breivik klassad som
allvarligt psykiskt störd, och att han därmed skulle dömas till
vård i stället för fängelse. Breivik själv hade inget att invända
mot detta, och en rättspsykiatrisk rapport kom fram till sam
ma slutsats.
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sa att han var otillräknelig, alltså en psykotisk person
advokat lägga en psykotisk persons önskan som grund för mitt försvar?”

Men dagen före julafton 2011 vändes hela försvarsstrategin
upp och ned. Anders Behring Breivik förklarade då att han
ville bli förklarad som tillräknelig och dömd till fängelse. Brei
vik hade nämligen fått ta emot brev från politiska sympatisö
rer som förklarade att en dom om vård skulle minska trovär
digheten i hans budskap.
Geir Lippestad och hans kol
leger ställdes inför ett svårt
vägval.
– Det var det största advokat
dilemmat i detta mål. Fram till
den tidpunkten hade vi en rap
port från två av de främsta ex
perterna som sa att han var
otillräknelig, alltså en psyko
tisk person som nu önskade att
betraktas som frisk. Skulle jag
som hans advokat lägga en
psykotisk persons önskan som
grund för mitt försvar? Eller
skulle jag övertala honom?
Geir Lippestad bad att få
tänka över vad han skulle göra.
Därefter vidtog ett intensivt
funderande, diskuterande
och undersökande. Försvarar
na talade bland annat med
medicinska experter och per
soner som kommit i kontakt
med Ander Behring Breivik
under tiden i häktet. Fram
trädde en splittrad bild, där
vissa ansåg Breivik som psykiskt störd, medan andra ansåg
att han kunde svara för sitt handlande.
Slutsatsen blev att man ändå skulle följa klientens önskan.
– Jag är inte en fackman på psykiatri. Så jag måste lyssna till
vad fackpersonerna säger. Här var de splittrade och han hade
en stark vilja att jag skulle arbeta för att han var tillräknelig,
förklarar Geir Lippestad, och fortsätter:
– För att göra en lång historia kort valde vi att svänga om
försvaret i etthundraåttio grader med bara åtta veckor kvar
till Norges största rättegång. Hela det uppbyggda försvaret
var bara att kassera.
Men hur skulle den nya linjen tas emot av medier och all
mänhet? Geir Lippestad berättar att han var orolig för att
hans trovärdighet skulle gå förlorad med kursändringen.
Lösningen blev åter att betona värderingarna och advokat
rollen.
– Pressen frågade naturligtvis hur jag kunde ändra mig. Jag
sa att vad jag tycker är inte det viktiga, jag har ett uppdrag och
det är klientens intresse. Jag betonade att väldigt många psy
kiatriker menade att han var frisk, och att det är en mänsklig
rättighet att bli betraktad som frisk och få ta ansvar för sina
Advokaten Nr 9 • 2012

Geir Lippestad

handlingar om man vill det. Och återigen möttes jag av en för
ståelse att det är min roll att ta tillvara min klients intresse.
Sprida åsikterna

Strax efter kursbytet kom en ny rättspsykiatrisk rapport,
som ansåg Anders Behring Breivik som tillräknelig. Till skill
nad från den tidigare rapporten fokuserade bedömarna
denna gång på Breiviks världsbild och politiska idéer, idéer
som han inte är ensam om.
Och just Breiviks ideologiska motiv var centralt även för
hans försvarare. Vid rättegången vittnade flera experter på
högerextrem politik, men också personer som själva delade
dessa värderingar, något som många debattörer ifrågasatte.
Lippestad håller med om att det inte var helt oproblematiskt
att släppa fram dessa röster.
– Det var svårt att välja ut vittnena. Men vi tyckte att det var
viktigt att ta med högerextrema vittnen med radikala åsikter
som har samma uppfattning som Breivik. De anser att det rå
der ett krig och att Europa håller på att tas över av muslimer,
förklarar han.
Både Lippestad och rätten fick dessutom kritik för att An
ders Behring Breivik fick allt för stort utrymme att tala om
sina åsikter vid rättegången. Geir Lippestad förklarar:
– Vår uppfattning var att Breivik skulle få förklara sig så
länge han kunde, minst en vecka. Orsaken var att här hand
lade det om att bedöma om han var tillräknelig eller inte. Det
var huvudfrågan.
Den 21 augusti 2012 dömdes Anders Behring Breivik i tings
rätten till lagens hårdaste straff, 21 års fängelse. Breivik var
nöjd med domen och valde att inte överklaga den. För Geir
Lippestad blev domen slutet på ett svårt uppdrag fullt av svå
ra etiska och mänskliga dilemman.
När Lippestad ser tillbaka tycker han ändå att han handlat
rätt.
– Jag tror att jag skulle göra på samma sätt igen om det, gud
förbjude, inträffar igen, säger han.

Läs reportaget
om högerextremism
och Anders
Berhring
Breivik på
sidan 14.

Rollen varierar

Hur ser då Geir Lippestad på sin advokatroll i det svåra för
svararuppdraget?
– I det här målet var jag en vägvisare då jag fick fria händer
med juridiken, säger Lippestad.
När Breivik senare ändrade ståndpunkt och satte upp må
let att han skulle dömas till fängelse sattes den rollen på hårda
prov.
– Vi diskuterade mycket, och jag förklarade självklart vad
det innebar med straff respektive behandling. Men han var
väldigt tydlig med att han inte ville ha vård. Eftersom den psy
kologiska bilden var mycket oklar kände jag att det var viktigt
att följa hans vilja, förklarar Geir Lippestad, som fortsätter:
– Men det var i detta mål med denna klient. I ett annat mål
med en annan typ av klient är jag kanske vapendragaren. Det
beror på klienten. n

läs mer
• Borgström,
Claes: Advokaten
i brottmålsprocessen, Norstedts
juridik, 2011.
• Ebervall, Lena:
Försvararens roll.
Ideologier och
gällande rätt.
Norstedts juridik,
2002.
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Vissa fakta om KU:s granskning
Fokus Politik och juridik
Fokus Politik och juridik

Med anledning av Fokus i Advokaten nr 7 som handlade om juridik och politiken
skriver Peder Nielsen, bitr. kanslichef i konstitutionsutskottet, och Bertil Wennberg,
tidigare kanslichef i konstitutionsutskottet, om KU:s granskning och ger en beskrivning
av KU:s verksamhet med allmän granskning av regeringsarbetet.

Po
& litik
juridik

Internationaliseringen,
EU-medlemskapet och ett
ökande fokus på mänskliga
rättigheter har gett juridiken
och domstolarna en viktigare
roll i samhället. I
spåren av denna judikalisering
händer det emellanåt att
domstolar går emot
demokratiskt fattade beslut,
med hänvisning till överordnade
rättsstatliga principer.
normer och

Förändringen innebär enligt
många ett bättre skydd
mot integritetskränkningar och övergrepp från
statens sida. Men samtidigt
har den lett till att fler
politiskt känsliga beslut
fattas av personer som inte
är folkvalda. Politik och
juridik glider in i varandra
i en sällsam dans, och nya
konfliktytor uppstår.
Var går egentligen gränsen
mellan politik och juridik
i dag?
text ulrika brandberg
OCH
tOM knutSOn fOtO

26
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iStOCkpHOtO, tOM

knutSOn Med flera

välfärdsstatens Sverige
var det länge
men måste ständigt tolkas
främmande för jurister
och värderas mot varandra,
att åsidosätta, elen
uppgift som faller på domstolarna,
ler ens ifrågasätta, politiskt
bolags- och myndighetsfattade beslut.
jurister och advokater.
Juristerna betraktades
Förändringarna ger mer
inom den förhärsarbete – och
mer makt – till jurister.
kande skandinaviska rätterealismen
som
Men det finns också andra
tekniker med uppgift att
krafter som driver på den
lojalt tillämpa detilltagande judikaliseringen.
mokratiskt fattade beslut.
Advokat Percy Bratt skriver
i sitt bidrag i Vänbok till Sten Heckscher
Men under de senaste
om hur individers rättighedecennierna har
ter fått en allt mer framträdande
rollfördelningen mellan
plats inom juridiken under
politiker och juhans tid som advokat.
rister förändrats. Internationaliseringen
Förändringen beror, enligt
och EU-medlemskapet
Percy Bratt, delvis på
gör att svenska laatt reglerna om mänskliga rättigheter
gar ska jämkas samman
är, och måste vara, mer
med internaabstrakt och generellt utformade
tionella regler. De olika
än svenska lagregler normalt
regelsysteär. För att ges innehåll
måste rättighetsreglerna
tolkas i det

»
27

N

ummer 7 av Advokaten inne
höll flera intressanta artiklar
på temat juridik och politik. En
artikel tog upp granskningen av reger
ingens och statsrådens beslut.
I artikeln återgavs olika synpunkter
på KU:s granskning. Tommy Möller
menar att KU politiserats allt mer, och
att besluten allt som oftast styrs av par
tipolitiska hänsyn. Mats Melin pekade
särskilt på fall då regeringen och en
skilda statsråd ägnar sig åt myndighets
utövning och beslutar i enskilda ären
den. Som exempel nämndes KU:s
granskning av utvisningen av två egyp
tier, som regeringen fattade beslut om i
december 2001. I sådana fall vore det
enligt Melin bättre med den strikt rätts
liga granskning som kännetecknar JO:s
tillsyn eftersom det då inte ens finns
risk för att det kan tas partipolitiska
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hänsyn. Han menar också att JO:s
granskning oftast skulle kunna genom
föras snabbare än KU:s.
Det kan finnas anledning att påpeka
att det nämnda avvisningsfallet har
granskats av KU vid inte mindre än tre
tillfällen. Den mest omfattande gransk
ningen redovisades hösten 2005. I sitt
ställningstagande kommenterade och
kritiserade KU olika inslag i hur ären
dena hade handlagts. Den allvarligaste
kritiken riktades mot godtagandet av
de så kallade diplomatiska garantierna.
Ställningstagandet var enhälligt.
Dessförinnan hade KU redan våren
2002 genomfört en granskning av av
visningarna. Utskottet utgick då i sitt
ställningstagande från att regeringen
skulle se till att fortsätta följa upp hur
de avvisade männen behandlades av
Egypten. Någon egentlig kritik uttala

des inte. En reservation avgavs av tre
partier från båda sidor av blockgrän
sen (FP, MP, V). Senaste gången KU
granskade avvisningarna var våren
2009. Utskottet konstaterade att vad
som framkommit i granskningen inte
föranledde något nytt ställningstagan
de från utskottet. Ställningstagandet
var enhälligt.
Det framgår inte av artikeln om Ad
vokaten talat direkt med Tommy Möl
ler eller bara återger vad han anfört i
annat sammanhang (se Vänbok till
Sten Heckscher, 2012, s. 199 ff.). Det är
därför svårt att veta vilken som skulle
vara den rätta formen för en kritisk dis
kussion om hans uppfattningar. (Den
intresserade kan i rapporten
2008/09:RFR 14 ta del av vissa resone
mang om granskningens former som
förts inom utskottet.) Även de intresse
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väckande synpunkter som framförts
av Mats Melin skulle vara förtjänta av
en mera utförlig diskussion. Som ett
begränsat bidrag till bilden av KU:s
granskning vill vi här lämna en kort be
skrivning av KU:s verksamhet med all
män granskning av regeringsarbetet.
KU:s granskning omfattar både så
kallade styrelseärenden och förvalt
ningsärenden hos regeringen. Gransk
ningen av hur förvaltningsärenden
hanteras har med tiden dock kommit
att utgöra ett förhållandevis litet inslag
i KU:s verksamhet. Bakom denna ut
veckling ligger att förvaltningsbeslut
numera som regel överklagas till
förvaltningsdomstol och inte till reger
ingen. De anmälningar som inkommer
till KU med begäran om granskning
handlar sällan om regeringens beslut i
förvaltningsärenden. I den medialt
inte så uppmärksammade administra
tivt inriktade granskning, som KU
självt tar initiativ till och som redovisas
i ett granskningsbetänkande varje
höst, görs dock årligen en genomgång
av olika grupper av förvaltningsären
den. Granskningen går ut på att kon
trollera om förvaltningsrättsliga princi
per iakttas vid handläggningen i
Regeringskansliet. De senaste åren har
denna del av granskningen föranlett
följande uttalanden från KU.

Hösten 2010 konstaterade utskottet
att handläggningstiden i flera av de för
valtningsärenden som då granskades
varit mycket lång, vilket inte var till
fredsställande. I flera av ärendena syn
tes lång tid ha gått utan att några hand
läggningsåtgärder över huvud taget
vidtagits. De åtgärder som hade vidta
gits inom Regeringskansliet borde en
ligt utskottet möjligen ha satts in tidi
gare. Ställningstagandet var enhälligt.
KU granskade även särskilt regerings
ärenden om utlämnande av allmänna
handlingar. Granskningen visade enligt
KU på för långa handläggningstider,
vilket talade för att det fanns brister
i handläggningsrutinerna. Enligt KU
fanns anledning för Regeringskansliet
att se över sina rutiner för handlägg
ningen av denna typ av ärenden. Ställ
ningstagandet var enhälligt.
Hösten 2011 konstaterade KU att
handläggningstiden i vissa av de då
granskade förvaltningsärendena var
lång. Utskottet anförde att det givetvis
inte är tillfredsställande med långa
handläggningstider i överklagande
ärenden. Ställningstagandet var enhäl
ligt. Beträffande en viss grupp av för
valtningsärenden som granskats
framhöll utskottet vikten av att rutiner
för kommunikation till part sprids till
berörda tjänstemän och att det finns

anledning att överväga skriftliga rikt
linjer för handläggningen. Ställningsta
gandet var enhälligt.
En översiktlig tillbakablick över de
senaste 15 årens återkommande KUgranskningar av vissa grupper av för
valtningsärenden ger vid handen att
KU:s ställningstaganden genomgående
har varit enhälliga.
Dessa och andra ställningstaganden
från KU kan självfallet bli föremål för
diskussion och ifrågasättande från ju
rister och andra. Har KU uttalat sig för
kritiskt eller för okritiskt? Kanhända
skulle slutsatserna ha blivit annorlunda
om granskningen utförts av någon an
nan. Om KU saknar fog för sina utta
landen, tolkar rättsläget felaktigt eller
drar tveksamma slutsatser från rättslig
synpunkt bör man kunna räkna med
att det uppmärksammas. Det underlag
som KU haft tillgång till undanhålls inte
allmänheten. Det publiceras regelmäs
sigt som bilagor till KU:s betänkanden
och är således lätt åtkomligt för envar
som vill granska KU.
Peder Nielsen
Bitr. kanslichef
i konstitutionsutskottet
Bertil Wennberg
Tidigare kanslichef
i konstitutionsutskottet
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Är Costa del Sol uppköpt
av rysk maffia?
Reportage Organiserad

brottslighet

Reportage Organiserad

brottslighet

Kriminella
nätverk från forna
Sovjetunionen
tar plats i väst

Kriminella nätverk från forna
Sovjetunionen växer
fram i Sverige och Europa.
De arbetar med stor
bredd, anpassar sig snabbt
i samhället och är ett
allvarligt hot mot det demokratiska
samhället.

Advokat Göran Rise kritiserar den bild som Walter Kegö
gav av Spanien i förra numret av tidskriften Advokaten.

TEXT Tom knuTson

foTo scanpiX, Tom

knuTson
Walter Kegös beskrivning
av den grova organiserade
brottsligheten skiljer
sig från den som brukar
ges av
svenska forskare och
andra bedömare.

Advokaten
8/2012.

W

alter Kegö, senior fellow
på
ISDP, Institute for Security
and Development Policy,
beskrev på ett dramatiskt
och närmast
dystopiskt sätt den ryskspråkiga
internationella brottslighetens
framväxt, utbredning och verksamhetsidé
vid ett seminarium som arrangerats
av Folk och
Försvar i Stockholm den
3 oktober 2012.
Kegö, som tidigare varit
bland annat
Säpochef i Uppsala och
chef för Rikskriminalens narkotikarotel,
tecknade
en mörk och hotfull bild.
Han bygger
sin beskrivning framför
allt på samtal
med forskare i Ryssland
och Baltikum.
Den beskrivning som
Kegö presenterade skiljer sig från den som
brukar ges av
14

Walter Kegö.

svenska forskare och
andra bedömare
Vi kan i dag se hur de
av den grova organiserade
kriminellas inbrottsligheflytande växer och växer,
ten (se Advokaten nr 5,
sa Kegö och
2012, samt nr 2,
tillade:
2011).
– Det här är ett av vår tids
Sovjetunionens fall och
största hot.
det öppna EuWalter Kegö beskrev hur
ropa har fört med sig att
stora delar
den ryska orgaav det ryska samhället
niserade brottsligheten
i dag är i händerlämnat Östeurona på den organiserade
pa och etablerat sig i väst,
brottsligheten.
i alla EU-stater,
Den kontrolleras i sin tur
även i Sverige. Till bilden
av politiker, krihör även att det
minella affärsmän och
är färre kontroller vid gränserna
andra kriminella,
och att
samt myndigheter.
nya kommunikationsmedel
har tillkom– Forskare i Ryssland säger
mit. Dessutom ökar inflödet
att polisen
av narkotidelvis är en enda stor
ka till Europa från Sydamerika
brottsorganisaoch Cention, sa Kegö, som menade
tralasien.
att det även
gäller för säkerhetspolisen
– Den så kallade globaliseringen
men också
har
för åklagare och domare.
skapat oerhörda förutsättningar
för
– Många borgmästare
att främja brottsligheten
är helt enkelt
i världen.
kriminella bossar, och
det är inte bara i
Advokaten Nr 8 • 2012

Ryssland, utan i hela gamla
Sovjetunioi branscher som restaurang,
nen är det ungefär samma
städ, bygg
sak.
och så vidare.
Till Sverige kom de ryska
kriminella,
Från Ryssland till Europa
enligt Kegö, redan på
smugglas
1980-talet men
bland annat heroin och
framför allt på 1990-talet.
narkotikakeDet som de
mikalier. ”De smugglar
ryska brottslingarna sysslar
det mesta som
med i Sveridet går att smuggla och
ge är framför allt, enligt
som det går att
Kegö, ”det som
tjäna pengar på.” Till Ryssland
polisen lite raljant har kallat
kommer
för vardagsdet också kokain, syntetiska
brottslighet”. Det är bedrägerier,
droger,
pencannabis, stulna bilar
ningtvätt, smuggling av
och annat stulet
droger, tobak,
gods. Vid sidan av de
vapen, människor och
ryska kriminella
fordon, men det
som sysslar med vardagsbrottslighet
är också ett utnyttjande
exav välfärdssysisterar en farligare grupp,
temet, rot- och rut-avdrag,
enligt Kegös
lönegaranti
mening, nämligen de
etc.
som utnyttjar finanssektorn framför allt.
– De har också blufföretag
De använder
som de anlegala och illegala företag
vänder för att lura myndigheter
för penningoch tvättvätt och för återinvestering.
ta sina pengar. De är starkt
Banker i
involverade
Baltikum, särskilt i Lettland,
används
Advokaten Nr 8 • 2012

”Forskare
i Ryssland
säger att
polisen
delvis är en
enda stor
brottsorganisation”

för penningtvätt av de
kriminella organisationerna.
– De utnyttjar avsaknaden
av ett väl
fungerande samarbete
mellan brottsbekämpande myndigheter
och de utnyttjar
den naiva inställningen
hos de flesta politiker i de flesta europeiska
staterna och
även i det här landet, konstaterade
Kegö.
Kegö ägnade särskild
uppmärksam-

het åt ”eländet i Spanien”
där de ryska
kriminella har köpt upp
nästan hela solkusten med sina kriminella
pengar, som
ofta kommer från Ryssland
och från narkotikasmuggling.
För att försvåra för de ryska
kriminella vill Walter Kegö se en
ny arbetsmetod
där man samlokaliserar
poliser, tullare

»

15

I

senaste numret av Advokaten finns
ett fylligt reportage om ett angeläget
seminarium i regi av Folk och För
svar på temat den internationella orga
niserade brottsligheten.
En av huvudtalarna var Walter Kegö,
som representant för Institute for Se
curity and Development Policy, ISDP,
en helsvensk organisation som i hu
vudsak finansieras via UD.
Walter Kegö redovisade ISDP:s forsk
ning på kriminella nätverk från forna
Sovjetunionen och dess framfart inom
EU. Han uttalade sig bland annat om
”eländet i Spanien” och att ryska krimi
nella köpt upp nästan hela Solkusten
med pengar från narkotikasmuggling.
Walter Kegös beskrivning av det
”spanska eländet” synes ha stått
oemotsagd.

Jag vill ge läsarna en annan verk

lighetsbild av ”eländet” i Spanien.
Under snart 15 år har jag varit verk

sam som advokat på Solkusten. Jag vill
påstå att jag vet vad jag talar om när jag
gör gällande att påståendet inte är
sant.
Det är ett allvarligt övergrepp på
Spanien och på oss som är verksamma
i den finansiella sektorn.
Vi kan inte namnge ett enda objekt
inom avfallshantering, byggindustri,
banker, bevakningsföretag, köpcentra,
hotell med mera som köpts upp av rys
sar.
Borgmästaren Ángeles Muñoz Uriol
och turistrådet José Luis Hernández i
Marbella anser att påståendet är rent
förtal, ¡Es un disparate!, när jag berät
tade om den ryktesspridning som äger
rum med stöd av svenska skattepeng
ar.
Costa Segura är rätt benämning på
Solkusten, säger polischefen Rafael
Mora Cañizares och chefen för säker
hetspolisen Felix Romero när jag visar
dem reportaget.

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
svenska till engelska

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

www.anglia.se
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engelska till svenska

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

Alla finansiella transaktioner måste
idag ske via bank, vilket innebär att kö
pare måste skaffa sig bankkonto i Spa
nien och uppge varifrån pengarna
kommer och visa deklarationer på att
skatt är betald.
Det går inte att gömma sig bakom till
exempel ett Cypernregistrerat bolag,
då bolagets beneficial owner måste
anges.
ISDP:s verksamhet kan säkert

vara av godo och till fromma för be
kämpande av kriminella organisatio
ner. En förutsättning härför är att
ISDP åtnjuter förtroende och inte
klampar runt med fantasifulla rubriker
och ovederhäftiga uttalanden, som
kan skada själva saken och inte minst
ISDP självt.
Göran Rise
Advokat och medlem i Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga

§
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▼ hela denna sida är en annons ▼

Aktuellt
hildary Månadsmöte november

Magkänslan viktig i karriären
Sätt upp mål, men var inte rädd för
göra oväntade val om möjligheten
dyker upp. Det var advokat Åsa Erlandssons budskap till deltagarna
på Hildarys novemberlunch i Stockholm.
– Jag hoppar på allting som dyker upp,
och det har jag alltid gjort. Det är nog
en anledning till att jag står här i dag,
sa advokat Åsa Erlandsson, managing
partner på Setterwalls advokatbyrå, när
hon talade inför en ung publik i Advo
katsamfundets hörsal.
Åsa berättade öppet och konkret om
utmaningar hon mött på vägen mot del
ägarskapet och chefsrollen, men också
om hur hon hanterat dem. Hon betona
de särskilt hur viktigt det är att formulera
mål för vad man vill uppnå, men att ock
så våga lita på sin magkänsla och pröva
det som verkar roligt och lockande.
Att det är viktigt att våga lita på sin
magkänsla lärde sig Åsa Erlandsson när
hon, efter ivriga uppmaningar från om
givningen, sökte domarutbildningen i
Svea hovrätt efter notarietjänsten. Kar
riärmässigt var det helt rätt. Ändå kän
des det hela tiden fel, berättade Åsa.
– Jag var helt enkelt rädd som doma
re, rädd för att vara tvungen att fatta be
slut helt ensam, sa Åsa till Hildarydelta
garna.

Åsa Erlandsson
visste tidigt att
hon ville bli del
ägare i advokatbyrån.

Åsa fortsatte ändå plikttroget i
hovrätten tills det var dags för fiskals
tjänstgöring. Hon placerades då i Da
larna. Flytten dit lockade inte. För att få
en annan placering tog Åsa Erlandsson
tjänstledigt under en period och börja
de i stället på advokatbyrån Setterwalls.
– Jag kände efter bara två dagar att det

var rätt sak för mig, förklarade Åsa, och
fortsatte:
– Jag höll på att komma helsnett. Hade
jag inte hamnat i Dalarna så hade jag sut
tit här nu som deprimerad domare. Så
glöm inte bort magkänslan när ni väljer
inriktning!
Åsa Erlandsson visste tidigt att hon
ville bli delägare i advokatbyrån. Hon
nådde sitt mål för ungefär tre år sedan.
Mer överraskande var det att hon strax
därefter också fick frågan om hon ville
bli managing partner för byråns Stock
holmskontor.
– Min reaktion blev allra först en käns
la av att ”yes, där satt den!”, berättade
Åsa.
I nästa stund kom tvivlen. Skulle hon,
som nybliven delägare, verkligen klara
att leda byrån? Men styrelseordföran
den och dåvarande MP:n försäkrade
henne om att de verkligen ville att hon
skulle ta uppdraget.
– Det var precis vad jag behövde, för
klarade Åsa, som snabbt tackade ja.
Att leda advokater är dock inte lätt.

Åsa Erlandsson tog upp några utma
ningar som hon mött som managing
partner och chef för advokater. En av
dem är, enligt Åsa, att jurister är starka
individualister, som inte gärna under
ordnar sig gemensamma planer och
mål. Åsas råd var bland annat att prata
mycket med sina medarbetare och för
söka förankra besluten så mycket som
möjligt, att omge sig med en bra led
ningsgrupp och att hitta mentorer att
prata av sig hos.
En annan utmaning är, enligt Åsa Er
landsson, att advokater är tränade att
ständigt se problem. Det gör de också
när man som chef stolt presenterar sina
planer och visioner för byrån, konsta
terade hon.
– Man får inse att det är så det är. Det
finns ju också fördelar med det. När det
väl fattas ett beslut är det ordentligt ge
nomgånget, sa Åsa, som samtidigt upp
manade alla blivande chefer att vara en
visa och våga stå för sina beslut, trots
skepsis och kritik.
Åsa Erlandsson har tre barn, som
hon varit hemma med under olika
långa perioder under sin karriär. Åsa
fick många frågor från de unga Hilda
rydeltagarna om hur hon fått tiden att
räcka till för både familj och karriär. Åsa
betonade att alla barn och föräldrar är
olika, men att man kan uppnå mycket
genom att tala om vad man vill för sina
chefer, och att de karriärplanerna inte
ändrats för att man väljer att under en
period satsa på familjen i stället.
– Var inte så oroliga! Var tydliga med
vad ni vill istället. Det finns rätt stor för
ståelse då, sa hon till den unga publiken.
UÖ


Per Anger-priset till dagestansk advokat
Sapijat Magomedova, advokat
i delrepubliken Dagestan i
Ryssland, har tilldelats 2012 års
Per Anger-pris ”för sitt modiga
och riskfyllda arbete som advokat och som orädd försvarare av mänskliga rättigheter i
en våldsam och hotfull miljö”.
Sapijat Magomedova är född
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1979. Hon verkar för mänskliga
rättigheter i Dagestan genom
att representera enskilda individer som har utsatts för övergrepp och brott mot de
mänskliga rättigheterna. Hon
har specialiserat sig på fall av
tortyr, sexuella övergrepp,
bortföranden och justitiemord

och har själv i sitt arbete utsatts för misshandel av polisen.
Sapijat Magomedova och hennes familj har varit med om
systematiska förföljelser och
påtryckningar.
Per Anger-priset är ett internationellt pris som Sveriges regering instiftade 2004 för att

främja humanistiska och demokratifrämjande insatser. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att dela ut
priset varje år. Priset för 2012
delades ut till Sapijat Magomedova vid mänskligarättighetsdagarna i Göteborg den 12
november.
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Aktuellt
Agnes är årets unga
juristalumn
Advokat Agnes Andersson
på Setterwalls Advokatbyrå
har fått Handelshögskolan i
Göteborgs utmärkelse Årets
unga juristalumn 2012.
Juryns motivering lyder:
”Det som gör Agnes till
Årets unga juristalumn 2012
är hennes kompetens och
arbetskapacitet och framförallt hennes engagemang,
inte bara för sin egen karriär
utan också för andra människor, jämlikhet och samhället i stort. Hennes brinnande och genuina intresse
för sitt rättsområde, för sitt
yrke och sin bransch gör
henne till en stor inspirationskälla och förebild för
såväl kvinnliga som manliga
jurister och trots sina relativt
få år inom yrket har hon en
självklar plats bland Göteborgs affärsjurister.”
Agnes har tidigare ingått i
Advokat i framtidens råd.

Advokat blir biträdande
generalsekreterare
Advokat Kristin
Campbell-Wilson
har utsetts till ny
biträdande generalsekreterare vid
Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Kristin
Campbell-Wilson kommer närmast från advokatbyrån DLA
Nordic och började på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut den 1 december.
Hon har tidigare arbetat för advokatfirman af Petersens KB.

Nya ledamöter i Migrationsverkets insynsråd
Regeringen har utsett följande
personer att vara ledamöter i
Migrationsverkets insynsråd
från och med 1 november 2012
till och med 31 december 2014:
Per Hall, president i Hovrätten för Västra Sverige; Kerstin
Brunnberg, journalist och
ordförande i Statens kulturråd;
Maria Ferm, riksdagsledamot;
Fredrick Federley, riksdagsledamot; Fredrik Lundh Sammeli,
riksdagsledamot; Lars Gustafsson, riksdagsledamot samt Monica Werenfels Röttorp, konsult.

Saturnus

- tidrapportering för advokater
Marknadens kraftfullaste program för advokatbyråer.
Integrerat mot SPCS, Hogia och Visma Business.
Mer än 2000 nöjda användare!

Just den du söker
hittar du med annons i
tidningen och på nätet
Lagman bloggar om
juridiken och samhället
Mats Sjösten är inte bara lagman i Varbergs tingsrätt. Han är
också hängiven bloggare och
twittrare. På Lagmansbloggen
skriver Sjösten om sitt och
domstolens arbete och om juridiska frågor i allmänhet, men
också om samhällsfrågor i stort.
Mats Sjösten är inte ensam
bloggare i juristvärlden. Bland
de mest kända juristbloggarna
finns annars Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg och professor Mårten
Schultz.
Läs Mats Sjöstens blogg på
http://hn.se/bloggar/
1.1397272-lagmansbloggen

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

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

2
Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66
Hemsida: www.elt.se
E-post: info@elt.se
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MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE
SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. * MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

Vass teknik
från 329.000 kr.

Audi A4 Avant Sports Edition 2.0 TDI 177 hk
Audi A4 Avant Sports Edition är fulladdad med teknik till ett attraktivt pris.
Under huven ruvar en effektiv dieselmotor på 177 hk som är lika snål
som dynamisk och körglad. Välkommen in för en provkörning och känn
Vorsprung durch Technik.

» Sportsäten med elektriskt svankstöd
» 17" aluminiumfälgar
» Färddator med färgskärm
» Sportchassi (tillval 0 kr)
» Blanka fönsterlister/takreling
» Dekorinlägg i aluminium
» Läderklädd multifunktionssportratt

» Radio Concert
» Xenon plus
» Mittarmstöd
» Stöldlarm
» Farthållare
» Bluetooth
» Förvaringspaket

Pris från ca 329.000 kr (ord. pris 350.300 kr).
Leasing från 2.030 kr/mån. Förmånsvärde från 1.983 kr/mån.
Bränsleförbr. blandad körning 4,8 l/100 km. CO₂ 126 g/km.

Aktuellt
borde engagera oss mer i att hjälpa män
niskor som verkligen behöver det. Det
krävs inte så mycket. Vi har kunskap om
mycket i samhället som det är svårt för
människor att förstå. I jouren på stads
biblioteket hoppas jag kollegerna på
Borgström & Bodström kan medverka.
Vad tror du att ditt utbyte av advokatjouren blir, lärdomar etc.?
– Jag har allt att lära, dels vad gäller
området Tensta, dels kan jag öka kun
skaperna om sådant jag vanligtvis han
terar. Jag arbetar med humanjuridik,
framförallt med brottmål och asylrätt.
Vilken typ av frågor bedömer du
blir vanligast?
– Vad jag förstått från dem som arbe
tar i city handlar det ofta om sambo- och
äktenskapsfrågor, arv och små affärs
tvister. I Tensta tänker jag att det kanske
är likadant, eller så blir det inte alls så,
det återstår att se …

Månadens advokat Emma Persson

”Goda viljan är grunden”
Humanjuristen på Borgström &
Bodström Advokatbyrå i Stockholm, advokat Emma Persson, startar en advokatjour i Tensta. Hon tar
även över jouren vid Stockholms
stadsbibliotek.
– Som humanjurist tror och hoppas jag att den goda viljan utgör
grunden för advokaters yrkesval,
säger Emma Persson.
Varför engagerar du dig i advokatjouren?
– Advokater måste komma ut till män
niskor där de befinner sig, på bibliotek
och andra ställen. Vi ska vara lättillgäng
liga för dem som behöver oss. Jouren är
en möjlighet att hjälpa dem som inte har
råd eller möjlighet att träffa en jurist el
ler advokat. Folk är kanske rädda av nå
gon anledning för att anlita en advokat.
Jag hjälper till med en första genomgång
av problemen och kan sedan lotsa dem
vidare.
Advokaten Nr 9 • 2012

Varför en mottagning i Tensta?
– Jag är engagerad i området. Vi har
många unga klienter därifrån i brottmål
och jag vill inte träffa ungdomar i arres
ten eller domstolen utan tycker det finns
bättre platser för dem. Mitt engagemang
i Västerort är grunden. På byrån har vi
även inlett ett samarbete med förening
arna Tensta Against Crimes och Trygg i
Tensta som ännu är i sin linda. Jag vill
sätta ljus på området och tycker det är fel
att man plockar bort samhällsinstitutio
ner där när man talar om misslyckad in
tegration. Detta är mitt bidrag för att
minska segregationen i Stockholm.
Hur ser du generellt på den goda
viljan bland advokater?
– Som humanjurist tror och hoppas jag
den utgör grunden för yrkesvalet och
finns hos oss alla. Sedan vet jag inte riktigt
hur det blir, man hänger upp sig på att de
bitera och fakturera timmar. Vi i Advo
katsamfundet har en enorm styrka och

”Advokater
måste komma
ut till människor där de befinner sig, på
bibliotek och
andra ställen.
Vi ska vara
lättillgängliga
för dem som
behöver oss.”

Varför ville du bli advokat?
– Jag började på juristlinjen för att kun
na arbeta med mänskliga rättigheter och
folkrätt. Först ville jag bli diplomat och
läste även statskunskap. Juridik och poli
tik verkade vara en spännande kombina
tion. Men efter att ha praktiserat samt vi
karierat på UD fick jag arbete som jurist
på en juristbyrå. Det har bara blivit bättre
och roligare för varje år så jag har fortsatt.
Vad är bäst och sämst med yrket?
– Bäst är kontakten med klienterna
och att kunna hjälpa dem. Träffa män
niskor och lära sig olika saker är intres
sant och stimulerande. Sämst är att det
är ensamt, även om jag har kolleger. Det
kan också vara tungt att jobba med män
niskor. Jag efterlyser någon form av
stöd, debriefing, som Advokatsamfun
det eventuellt skulle kunna erbjuda.
Vårt arbete är lika svårt som andra män
niskovårdande yrken. Alla människor
kan behöva tala om sådant man upple
ver som jobbigt och svårt i arbetet
Vad skulle du vilja arbeta med om
du inte var advokat?
– Det funderade jag på innan jag sökte
till juristutbildningen. På KTH i Stock
holm kan man bli civilingenjör i sam
hällsbyggnad. Att arbeta utomlands
med infrastruktur och vattenförsörj
ning är något jag tycker skulle vara spän
PJ
nande.
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Mördaren i folkhemmet
Författare: Lena Ebervall,
Per E Samuelsson
Förlag: Piratförlaget
1941 dömdes idrottsmannen och handlaren Olle
Möller till tio års straffarbete för att ha strypt den
10-åriga Stockholmsflickan Gerd. 20 år
senare, 1959, dömdes han för ett kvinnomord i Örebro – Fjugestamordet blev ett
av 1900-talets mest uppmärksammade
och omdiskuterade brottmål. Olle Möller
dömdes utan egentlig bevisning i båda
rättegångarna och hävdade till sin död
1983 att han dömts oskyldig. Boken som
bygger på noggrann källforskning beskriver i romanens form hur en enskild individ
blev behandlad och dömd på förhand av
myndigheter, allmänhet och press.
Titel: Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande
och medling
Författare: Bengt Lindell
Förlag: Iustus
En kraftigt omarbetad och
delvis nyskriven tredje upplaga av denna handbok som tar ett samlat
grepp om hela civilprocessen. Boken går
bland annat igenom rättsväsendets organisation, forumreglerna, parterna och deras
talan, processen i tingsrätt och överrätt,
olika slags avgöranden, rättegångskostnader, bevisfrågor samt skiljeförfarande och
medling. Sedan den andra upplagan av boken utgavs år 2003, har stora förändringar

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2012 om inte annat
anges.
Affärsjuridiska uppsatser 2012
(Iustus. 351 s.)
Bank & försäkringsvolymen
2012/2013 (Stockholm : Far
Akademi. 1649 s.)
Bringing a case to the European Court of Human
Rights : a practical guide to
admissibility criteria / with a
foreword by Nicolas Bratza
(2. ed. Strasbourg : Council
of Europe. 124 s.)
Butler, William E.: Russian law
(3. ed. Oxford Univ. Press,
2009. 923 s.)
Börsvolymen 2012/2013
(Stockholm : Far Akademi.
1379 s.)
Dahlberg, Mattias: Internationell beskattning (3. uppl.
Studentlitteratur. 483 s.)
Dahlstrand, Karl: Kränkning
och upprättelse : en rättssociologisk studie av kränk64

skett särskilt med anledning av reformen
”En modernare rättegång” som trädde i
kraft 2008. En total översyn har därmed
gjorts av boken både vad gäller innehåll
och disposition.

BISARR RÄTTSFILOSOFI
I boken Bisarr rättsfilosofi gör Christina
Ramberg, professor och jur. dr, ett lite annorlunda försök att närma sig tunga rättsfilosofiska frågor på ett både kritiskt och
lättsamt sätt. Boken som är kryddad med
en hel del historier och roliga exempel finns
att läsa som e-bok på författarens hemsida
www.christinaramberg.se/.

NYA RAPPORTER
Efteråt är allting för sent : om utredningar
av vissa dödsfall (Statskontoret)
Sedan 2008 utreder Socialstyrelsen de fall
där barn dör på grund av brott, i syfte att
utforma förebyggande åtgärder. Statskontoret konstaterar i sin rapport att det finns
stora brister i myndighetens utredningsarbete. Man menar att uppdraget är otydligt,
att underlaget är för litet och dåligt analyserat och därför inte praktiskt användbart
och att Socialstyrelsen inte gjort tillräckligt
för att sprida kunskapen om analysresultaten.
En ny modell för Migrationsverkets för
ordnanden av offentliga biträden
(Statskontoret)
Statskontoret har granskat hur offentliga
biträden utses i migrationsärenden. Man
har bland annat funnit brister i lämplighets-

ningsersättning till brottsoffer (Lund : Lunds univ. 335 s.
Lund studies in sociology of
law ; 39. Diss. Lund, 2012)
Ebervall, Lena: Mördaren i
folkhemmet : en roman /
Lena Ebervall och Per E
Samuelson (Stockholm :
Piratförlaget. 430 s.)
I immaterialrättens gränsland
/ Malin Forsman, redaktör
; Anna-Karin Abdon m.fl.
(Jure. 113 s.)
Kriminalstatistik 2011 (Brottsförebyggande rådet. 333 s.
Rapport / BRÅ ; 2012:11)
Mannelqvist, Ruth: Arbetsförmåga i sjukförsäkringen :
rätt och tillämpning ( Iustus.
298 s.)
Michanek, Gabriel: Den
svenska miljörätten / Gabriel
Michanek, Charlotta Zetterberg (3. uppl. Iustus. 554 s.)
Nedslag i den nya arbetsrätten
/ Birgitta Nyström, Örjan
Edström, Jonas Malmberg,
red. (Liber. 237 s.)

bedömningen av de jurister som anmäler
sig som offentliga biträden, att Migrationsverkets riktlinjer inte alltid följs och att det
saknas en samlad dokumentation över
övriga juristers kvalifikationer och erfarenheter inom asylområdet. För att förbättra
förordnandeprocessen och göra den mer
enhetlig föreslår Statskontoret att Rättshjälpsmyndigheten får i uppdrag att utföra
den grundläggande lämplighetsbedömningen.
Rättsväsendets informationsförsörjning
och den personliga integriteten
(Datainspektionen, DI)
DI har granskat det elektroniska informationsutbyte (Rättsväsendets informationsförsörjning, RIF) som utvecklas inom
rättsväsendet. DI identifierar stora brister
i skyddet av personuppgifter som skickas
mellan de olika myndigheterna i samband
med brottmål. Granskningen visar att myndigheterna som ingår i RIF-samarbetet inte
har gjort någon gemensam analys av hur
man ska upprätthålla skyddet av personuppgifterna. Kunskapen om de regler som
ska skydda den personliga integriteten varierar också mycket mellan myndigheterna.
Rapporterna går att läsa på respektive myndighets hemsida.

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

Nordh, Robert: Processens
ram i tvistemål : om yrkande
och grunder, ändring av talan m.m (3. uppl. Iustus. 165
s. Praktisk process ; 1)
Norée, Annika: Kriminalrätten
: övningsmaterial (5. uppl.
Norstedts juridik. 218 s.)
Ny skollag i praktiken : lagen
med kommentarer (3. uppl.
Upplands Väsby : Svensk
facklitteratur. 344 s.)
Risvig Hansen, Carina: Contracts not covered, or not
fully covered, by the Public
Sector Directive (Copenhagen : DJØF Publishing.
358 s.)
Sahlin, Richard: Merkostnader för försäkrade genom
vårdbidrag eller handikapp
ersättning : frågan om Försäkringskassans uppdrag
och ansvar (Jure. 305 s.)
Singer, Anna: Barnets bästa :
om barns rättsliga ställning i
familj och samhälle (6. uppl.
Norstedts juridik. 380 s.)

Socialförsäkringsbalken : en
kommentar. Avd. D, Särskilda förmåner vid funktionshinder / Lars-Göran
Hessmark m.fl. (2. uppl.
Norstedts juridik. 82 s.)
Svart, grått, vitt : en lärobok
om ekonomisk brottslighet
/ Herbert Jacobson m.fl.
(Studentlitteratur. 264 s.)
Träskman, Per Ole: Narkotikastraffrätten. (Norstedts
juridik, 2012. 266 s.)
Volgsten, Ulrik: Musiken,
medierna och lagarna :
musikverkets idéhistoria och
etablerandet av en idealistisk upphovsrätt (Möklinta :
Gidlund. 224 s.)
Öman, Sören: Anställningsskyddspraxis (6. uppl. Jure.
512 s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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VILL DU TESTA NYA OMFATTANDE RÄTTSANALYSER
PÅ RB, BRB, ÄKTB, ÄB, FB, SAMBOL, UTLL OCH LVU?
Just nu är det helt gratis och vi har dessutom extra förmånliga erbjudanden både för dig som
jobbar med Karnov idag och för dig som inte gör det.
Nu finns Lexinov-Rättsanalyser på Rättegångsbalken, Brottsbalken, Äktenskapsbalken,
Ärvdabalken, Föräldrabalken, Sambolagen, Utlänningslagen, LVU och många fler.
Med hjälp av dessa kan du spara tid och samtidigt bli säkrare på din sak.
Många jurister i Sverige får redan ut mer av varje arbetsdag tack vare Lexino-Rättsanalyser,
är du inte en av dem får du gärna testa gratis för att se vad tjänsten kan göra för dig.
www.lexino.se 08-587 671 00

Samfundet

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
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Nya ledamöter
den 12 november 2012
Joel Arnell, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Helena Brännvall, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Alexandra Dahlén, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Göteborg
Peter Dahlqvist, JuristhusetLawhouse Advokatfirman
Sjöström AB, Stockholm
Linda Friberger, Advokatfirman NORDIA Göteborg HB,
Göteborg
Mari Hansson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
David Hertzman, Advokatfirman Gärde & Partners AB,
Stockholm
Anna Holm, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Andréas Joersjö, Advokatfirman Hammarskiöld & Co
AB, Stockholm
Thomas Kosmidis, Advokatfirman Glimstedt AB, Göteborg
Madeleine Ljungberg, Ad-

vokatfirman Abersten HB,
Gävle
Sara Malmström, Nord & Co
Advokatbyrå KB, Stockholm
Monika Zytomierska Nisell,
Advokatbyrån Lindwall &
Partners AB, Stockholm
Martina Rifve, Adacta Advokatbyrå AB, Malmö
Anna Siesing, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Linda Skogh, Advokatfirman
Sandberg & Partners KB,
Linköping
Karin Skugge, Advokat Saltin
& Partner HB, Karlskoga
Patrik Ståhl, Hökerberg &
Söderqvist Advokatbyrå KB,
Stockholm
Cecilia Wachtmeister, Advokatbolaget Wiklund Gustavii
KB, Helsingborg
Annika Walin, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm

Utträdda ledamöter
Cecilia Dahlborg, Stockholm,
15 oktober 2012
Susann Vahlenbreder Hecht,
Göteborg, 5 november 2012

Advokatsamfundet
söker jurist
vi söker en jurist som har goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning under ett år,
som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.
Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag
till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets
disciplinnämnd m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet.
Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.
Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing
Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till Sveriges
advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se
Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 20 december 2012.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 200 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt
1 900 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed.
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.
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Samfundet
Hannah Kaber, Malmö,
22 oktober 2012
Martin Mörk, Stockholm,
4 november 2012
Malin Sandquist, Stockholm,
1 oktober 2012
Elin Sjöström, Stockholm,
31 oktober 2012
Eva Kullberg Tideman, Stockholm, 31 oktober 2012
Lucia Trenkler, Stockholm,
1 november 2012

Avlidna ledamöter
Per Erik Erlandsson, Stockholm, 4 september 2012
Åke Gustafsson, Göteborg,
15 oktober 2012
Felix Körling, Stockholm,
17 september 2012
Claes-Göran Ullman, Stockholm, 14 oktober 2012

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2012/0934 Betänkandet
Psykiatrin och lagen –
tvångsvård, straffansvar
och samhällsskydd (SOU
2012:17)

R-2012/1082 Betänkandet
En ny brottsskadelag (SOU
2012:26)
R-2012/1451 Betänkandet
hemliga tvångsmedel
mot allvarliga brott (SOU
2012:44)
R-2012/1500 Betänkandet Nystartszoner (SOU
2012:50)
R-2012/1563 Betänkandet Tydligare regler om
fri rörlighet för EESmedborgare och deras
familjemedlemmar
(SOU 2012:57)
R-2012/1636 Utkast till lagrådsremissen Dataskydd vid
europeiskt polissamarbete
och straffrättsligt samarbete
R-2012/1647 Promemorian
Fordonsrelaterade skulder
(Ds 2012:7)
R-2012/1705 Promemorian
OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Ds 2012:39)
R-2012/1804 Departementspromemorian Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter
(Ds 2012:41)

R-2012/1896 Nya samlade
föreskrifter om rättshjälp
R-2012/1909 Promemorian
Grovt sexuellt övergrepp
mot barn (6 kap. 6 § andra
stycket brottsbalken)

Årets Julklapp.

Ett lagerbolag
från Bolagsrätt.
www.bolagsratt.se

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

B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

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

Juridisk litteratur säljes

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

AD:s domar inb 1976-2005
Ds hft 1974JK-beslut hft 1981-92
JO:s ämbetsberättelse
inb 1899-2005
NJA I inb 1874-2004
NJA II inb 1922-2004
Propositioner inb 1971-

www.hogia.se/advokat

Rättsfall från hovrätterna
inb 1980-2007
SFS inb 1834-57; 1882-1900; 1940SOU hft 1951Svensk Juristtidning inb 1916-2005
Ett flertal längre serier finns av
dessa titlar. Mejla intresse till
varmlands.tingsratt@dom.se
med ”bibliotek” i ämnesraden.

Regeringsrättens årsbok
inb 1928-60

Tidskriften ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 E-post: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Hemsida: www.advokatsamfundet.se
Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
08-459 03 25
tom.knutson@
advokatsamfundet.se
Ulrika Öster (UÖ),
journalist
08-459 03 07
ulrika.oster@
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA),
journalist
08-459 03 03
magnus.andersson@
advokatsamfundet.se
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))) CRITO

Ett väl konstruerat affärsavtal
bygger på kunskap, precision
och framsynthet.

Avtalet ska förstås vara formellt korrekt och fördelaktigt för din klient.
Men det ska också tåla att synas, prövas och rådbråkas. Och ett affärsavtal
måste kunna ticka och gå under lång tid.
Crito är verktyget för dig som konstruerar affärsjuridiska avtal och
dokument. Bakom står våra ledande juridiska experter, som inte bara ger
dig de optimala skrivningarna, utan också bakgrund, djupgående analys och
nyttiga förhandlingsråd.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av
dig till Mathias Gausel, 08-598 191 18

