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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
En känslostyrd finansminister
Efter införande av de så kallade 3:12-reglerna för fåmans-

företagare 1991, har såväl den socialdemokratiska som den
borgerliga regeringen vidtagit lättnader i detta komplicerade
och svårtillämpade regelverk. Efter ändringen som trädde
ikraft den 1 januari 2006 kan delägare som är verksamma i
ett fåmansföretag uppbära utdelning upp till ett visst gränsbelopp och för denna åtnjuta förmånen av en jämförelsevis
låg kapitalbeskattning om 20 procent. Den del som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst med upp
till 57 procent. Denna förändring har varit gynnsam för del
ägarägda fåmansföretag med många anställda och höga lönekostnader. En utveckling som i och för sig kunde förutses
redan i propositionen 2005.
Men, ibland blir effekterna av en lagstiftning ändå inte vad
man har tänkt sig. Då är det naturligt att lagstiftaren ändrar
reglerna. Att en förändring skulle komma att föreslås var
väntat.
Inför vårbudgeten presenterade finansdepartementet

ett nytt förslag om ändringar i den så kallade löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Delägare med en låg ägarandel skulle
inte längre få tillämpa den så kallade löneunderlagsregeln
som innebär att ju högre lönekostnader ett företag har ju
större belopp kan delägarna ta ut som kapitalbeskattad utdelning. Härutöver föreslogs bland annat att kravet på eget
löneuttag skulle öka.
Förslaget skickades ut på remiss med en, i förhållande till
komplexiteten i förslaget och i ljuset av den redan komplexa
lagstiftningen, extremt kort remisstid. Remissutfallet innefattade en förödande kritik från tunga remissinstanser med
undantag för Skatteverket som, föga förvånande, ville skärpa reglerna ytterligare i förhållande till förslaget. Den kraftigaste kritiken mötte förslaget att begränsa möjligheten att
utnyttja den så kallade löneunderlagsregeln till ett femprocentigt innehav av kapitalet. Skatteverket förordade för sin
del krav på ett tioprocentigt kapitalinnehav.
En lagrådsremiss som, med undantag för kosmetiska

ändringar, i alla principiella delar överensstämmer med det
ursprungliga förslaget har nu överlämnats till Lagrådet. Den
innebär att det lönebaserade utrymmet endast ska få tillgodoräknas, om delägaren äger andelar i företaget som mot4

svarar minst fyra procent av kapitalet i företaget. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på
det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2013.
Detta innebär att löneuttagskravet påverkas redan under
2013.
Lagstiftningsprocessen fram till nu påminner om när finansministern för något år sedan skulle slå till mot de så kal�lade räntesnurrorna. Även då fanns det en förståelse för regeringens önskan att få till stånd en ändring. Remissutfallet
blev emellertid då, liksom nu, förödande. Till detta kom Lagrådets yttrande som höggradigt kritiserade såväl innehållet i
förslaget, som att beredningskravet inte uppfyllts. Förslaget
uppfyllde inte ens lågt ställda krav på rättssäkerhet. Det återstår nu att se vad Lagrådet kommer att säga om denna senaste produkt och dess beredning. Det skulle förvåna mig om
inte Lagrådet skulle ha invändningar mot såväl innehåll som
beredning, också i detta fall.
Lika litet som med räntesnurrorna handlar kritiken mot
förändrade 3:12-regler om ett motstånd mot att betala skatt.
Även om regeringen i lagrådsremissen försöker antyda motsatsen. Kritiken tar sin utgångspunkt i att vedertagna berednings– och rättssäkerhetsprinciper ska gälla, också på skatteområdet. Exempel härpå är allas likhet inför lagen,
förutsebarhet, konkurrensneutralitet, bara för att nämna
några exempel. Därtill handlar det om missriktade ändamålsöverväganden och dåliga lagtekniska lösningar.
Förslaget kommer, om det genomförs, att allvarligt skada
företag genom att negativt påverka strukturen inom väl
fungerande branscher. Skattelagstiftning ska inte vara strukturpåverkande. Förslaget leder till att konkurrensen mellan
företag inom samma bransch snedvrids. Det motverkar tillväxt av medarbetarägda företag och rekryteringen försvåras. Det skapar snedvridningseffekter internt mellan delägare eftersom alla inte har samma andelsägande. Någon
riskerar att hamna utanför, medan andra kan åtnjuta en förmånlig skattebelastning. Generationsskiften kommer även
att försvåras eftersom benägenheten att ta upp nya delägare
kommer att påverkas negativt. Förslaget riskerar därför att
leda till splittring av väl fungerande verksamheter. Det är
också skadligt ur ett internationellt konkurrensperspektiv.
Skadeverkningarna gäller alla småföretag med flera deläga-
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re. Inte bara advokater och revisorer som lagrådsremissen
antyder.
Vad den övervägande majoriteten av remissinstanserna
efterfrågar är konkurrensneutralitet. Men, det är ingenting
som regeringen anser relevant. Tvärtom. Regeringen hävdar i stället att det föreligger ett större behov av kompensation i form av den skattelättnad som följer av de nuvarande
3:12-reglerna i företag med ett koncentrerat ägande, än i företag med ett spritt ägande. Enligt regeringen är löneunderlagsregeln en kompensation för risk. I större fåmansföretag
med mer än 25 delägare är enligt regeringens bedömning
risken alltid mindre, oavsett antalet anställda. Regeringen
understryker att behovet av ändrade regler är proportionellt
till den risk ägaren tar. Reglerna ska inte försämras för övriga delägare! Hur regeringen kommit fram till denna analys
kräver en närmare förklaring. Likaså inställer sig en stilla
undran hur det kommer sig att risktagandet upphör vid 25
delägare, allt annat lika. Det är givetvis en svårartad missbedömning. Och det vittnar om bristande insikt i företagens
villkor.
De mycket allvarliga och negativa tröskeleffekter som förslaget skulle få väljer regeringen uttryckligen att bortse ifrån.
I ett retoriskt försök att hävda att rekryteringsproblem och
konkurrensproblem endast drabbar de företag som väljer att
prioritera storlek och organisation efter den mest gynnsamma beskattningen för delägarna, avfärdas den starka och välmotiverade kritiken från ett stort antal tunga remissinstanser. Det är inte en verklighetsförankrad utgångspunkt.
Även om finansministern har mycket att hålla reda på fö-

refaller minnet vara oroväckande kort. I en debattartikel på
SvD Opinion skrev Anders Borg tillsammans med dåvarande
näringsministern och två andra statsråd inför höstbudgeten
2011:
Goda villkor för små och medelstora företag är avgörande
för att jobben ska bli fler. Därför föreslår vi också ytterligare
förenklingar i de så kallade 3:12-reglerna. Schablonbeloppet i
förenklingsregeln höjs till 2,75 inkomstbasbelopp (vilket gör att
143 275 kronor kan tas ut som utdelning, att jämföra med 2006
då motsvarande siffra var 64 950) samtidigt som vi inför ett tak
på 90 inkomstbasbelopp för hur mycket utdelning som behöver beskattas som inkomst av tjänst.
I ljuset av lagrådsremissen och den retorik som där förs
framstår det som om Anders Borg även i denna fråga bytt
fot. Eller hur ska man annars förstå finansministerns argumentation?
Det är något märkligt med skattelagstiftning. Statens rätt
att beskatta sina invånare tenderar allt oftare att styras av
moralism och populism. När det gäller skattelagstiftningen
tar känslorna ofta över. Den enskilde må härvidlag vara förlåten. Men, att finansministern låter sina känslor styra är
mindre lyckat. Skattelagstiftning är en komplicerad historia.
Det förutsätter en saklig analys som bygger på fakta.
Trots att Advokatsamfundet och andra remissinstanser
presenterat underlag som tydligt visar att andelen delägare
inte ökat sedan 2005, utan tvärtom sjunkit, hävdar regeringen att anställda erbjuds delägarskap i syfte att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster. Detta riskerar enligt regeringen att undergräva legitimiteten i skattesystemet. Detta
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är väl magstarkt för att komma från en regering. Jag vågar påstå att det, i vart fall inom advokatkåren, inte förekommer att
enskilda erbjuds delägarskap på den av regeringen anförda
grunden. Att advokater och revisorer i likhet med andra til�lämpat lagstiftningen precis som den var tänkt finns inte någon anledning att kritisera dem för. Regeringen får ensam ta
ansvar för de eventuella ofullkomligheter och icke avsedda
effekter som den lagstiftning man beslutat om må ha inneburit. Det duger inte att skylla ifrån sig och hänvisa till vad man
oprecist uppger vara ett överutnyttjande av reglerna från
främst revisorer och advokater. Det är inte en hederlig argumentation. Det ankommer faktiskt på lagstiftaren att själv ta
ansvar för konsekvenserna av sin lagstiftning. Inte på de
skattskyldiga som tillämpar regelverket.

”Statens rätt att beskatta sina invånare tenderar
allt oftare att styras av moralism och populism.”
Finansministern har i media hävdat att han tagit till sig
av kritiken och backat. Detta är ett inkorrekt påstående vad
gäller förslagets centrala delar. För hade finansministern
lyssnat på den massiva och, med undantag för Skatteverket,
eniga kritik som anförts, får det förmodas att han också
skulle ha förstått. Lagrådsremissen antyder dessvärre motsatsen.
Många remissinstanser har med rätta framfört att ett redan svårtillämpat regelverk blir ännu mer komplicerat. Regeringen vidgår detta, men anser att förändringarna är nödvändiga för att upprätthålla 3:12-reglernas ”legitimitet”. Vad
som menas härmed är oklart. Den inkomstomvandling som
regeringen tillskriver advokater och revisorer leder enligt
regeringen till minskad effektivitet i skattesystemet, samtidigt som 3:12-reglernas effektivitet undergrävs. Därtill ökar
inkomstskillnaderna, samtidigt som den ”horisontella rättvisan” uppges minska. Endast vissa, informerade personer,
har enligt regeringen möjlighet att sänka sin skatt på detta
sätt. Det finns mycket att säga om denna flummiga retorik.
Jag kan inte annat än förvånas över en finansminister som
under de senare åren gjort sig osams med stora delar av de
grupper som utgör motorn i svenskt näringsliv och aktivt bidrar till Sveriges välfärd. Det är egenartat att en finansminister opåkallat tar sig för att läxa upp banker, finansmän, företagare, industriföreträdare och nu senast revisorer och
advokater. Jag tror att herr Borg skulle vinna på att vara något mer saklig och betydligt mindre känslosam.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Sverige ska betala 3 miljoner
euro för att man inte i tid implementerat EU:s datalagringsdirektiv. Det beslutade EU-domstolen i en dom den 30 maj.
Medlemsländerna var skyldiga
att införa lagstiftning om lagring av uppgifter om telekommunikation senast den 15 september 2009. I Sverige trädde
lagstiftning på området i kraft
först den 1 maj 2012. Redan
2010 fälldes Sverige en första
gång i EU-domstolen för att
man inte implementerat direktivet.
Sverige förklarade dröjsmålet
med den omfattande nationella
debatt som datalagringsdirektivet lett till. Men EU-domstolen
godtar inte detta argument. En
medlemsstat kan nämligen inte
åberopa interna svårigheter
som grund för att underlåta att
iaktta skyldigheter som följer
av unionsrätten.

Regeringen backar
inte om 3:12-förslaget

Cecilia Renfors är ny JO
Riksdagen har valt hovrättslagmannen Cecilia Renfors till ny
justitieombudsman efter H-G
Axberger. Cecilia Renfors tog
sin jur. kand.-examen 1986 och
är sedan 2007 hovrättslagman i
Svea hovrätt. Hon har tidigare
haft en rad olika uppdrag vid
Justitiedepartementets processrättsenhet. Hon har även
varit direktör och myndighetschef vid Granskningsnämnden
för radio och tv.
Beslutet om ny JO fattades av
riksdagens kammare den 5 juni
och Cecilia Renfors tillträder
posten den 1 september i år.
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battartikel att regeringen ”noggrant analyserat de synpunkter
som förts fram på det ursprungliga förslaget” och att ”det överutnyttjande som har skett hos bland
annat advokat- och revisionsbyråer begränsas till förmån för
skattesänkningar för små och
växande företag”.
– Detta är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Andelen delägare har sjunkit sedan
den senaste ändringen av
3:12-reglerna. Och det vet Borg. Vi
har ett sedan lång tid väl fungerande utrednings– och beredningsväsende i Sverige. I det ingår
att förslag remitteras. Tanken
med denna beredning är att principiellt relevanta synpunkter ska
beaktas. Statsråden Borg och
Lööf skriver att de lyssnat på den
massiva kritiken för remissinstanserna. Det inger allvarliga farhågor. Då har de intet förstått, säger
Anne Ramberg.

I slutet av maj lade regeringen
fram en lagrådsremiss där man
säger sig ha modifierat de omstridda 3:12-reglerna för fåmansbolag. På en debattsida i Dagens
Industri samma dag presenterar
finansminister Anders Borg och
näringsminister Annie Lööf förändringarna: Kravet på kapitalandel för att få använda löneunderlagsregeln ändras från fem till
fyra procent.
– I realiteten innebär förslaget
heller ingen principiell förändring. Att förändra kravet på ägarandel från fem till fyra procent
är endast ett meningslöst försök
till försköning , säger Anne Ramberg.
Och problemen är många,

Hovrättslagmannen Cecilia Renfors
föreslås som ny justitieombudsman.

Borg och Lööf skriver i sin de-

Det nya 3:12-förslaget innebär
inga principiella förbättringar
när det gäller kravet på kapitalandel, menar Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg.

anser Ramberg. Förslaget motverkar tillväxt inom medarbetarägda företag, och snedvrider
konkurrensen både mellan och
inom advokatbyråer. Dessutom
försvårar det generationsskiften
inom alla småföretag med fler
delägare.
Anne Ramberg fortsätter:

Finansminister Anders Borgs
och näringsminister Annie Lööfs
debattartikel i Dagens Industri får
skarp kritik av Anne Ramberg.

– Att Borg hakat upp sig på advokater och revisorer borde inte
få skymma sikten för landets regering när det gäller så viktiga saker som skattelagstiftning.

Anne Rambergs kritik för be-

redningsprocessen får också stöd
av finansministerns partikamrat,
förre skatteministern Bo Lundgren. I en debattartikel i Dagens
Industri den 7 juni uppmanar
han regeringen att ta till sig kritiken från remissinstanserna och
MP
göra om förslaget.

Advokatdagarna i Stockholm den 17–18 oktober
Den 17–18 oktober är det dags
för Advokatdagarna för tredje
gången. Förra årets upplaga samlade över 500 entusiastiska deltagare.
Advokatdagarna 2013 erbjuder
sex parallella seminariespår och
ett fyrtiotal föreläsningar.
Seminariespåren i år är:
• Process & skiljedom

• Affärsjuridik
• Humanjuridik
• Brottmål
• Rule of law/Offentlig rätt
• Advokatverksamhet

garen av utmärkelsen årets talare
2012, Colin Moon, som talar om
svenskar och kulturella koder.
Torsdag den 17 oktober blir en
helafton med bankett och dans.

Bland talarna vid storföreläs-

Det fullständiga programmet

ningarna märks Percy Barnevik,
som delar med sig av sina råd och
tankar om ledarskap, och motta-

finns på Advokatsamfundets
webbplats. Sista anmälningsdag
är den 17 september.
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Sverige bötfälls
för sent införande

Nyheter

Uthyrning av advokater
och biträdande jurister
Advokatsamfundets styrelse
har fastställt tydliga regler om
secondment.
Advokatsamfundets styrelse har
fastställt en promemoria om så
kallat secondment – uthyrning av
advokater och biträdande jurister. Promemorian förklarar närmare vilka regler som gäller vid
sådan uthyrning.
Secondment innebär att en advokat eller en biträdande jurist på
en advokatbyrå lämnar byrån för
att arbeta hos ett klientföretag,
eller hos någon annan som inte är
advokat. Olika regler gäller för
secondment beroende på om det
är en advokat eller en biträdande
jurist som hyrs ut.
En advokat får inte vara anställd

hos någon annan än en advokat,
om inte Advokatsamfundets styrelse beviljar undantag. Det framgår av rättegångsbalkens regler.
Det saknar som regel betydelse
om advokaten rent fysiskt är placerad hos en klient när uppdraget
utförs. Det avgörande är om advokaten utför uppdraget i advokatbyråns eller klientens namn.
En advokatetisk grundregel är
att en advokat måste ha ansvar
för att den biträdande juristens
arbete övervakas på ett betryggande sätt. Därför måste vissa
krav vara uppfyllda för att secondment ska vara tillåtet, till exempel följande:
• Det ska framgå tydligt att arbetet utförs i advokatbyråns
namn. Byråns brevpapper och

e-post ska användas till externa
handlingar, och den biträdande
juristen ska använda byråns visitkort.
• Den biträdande juristen ska
vara direkt underställd en principal på advokatbyrån, inte en chef
hos klienten.
Om villkoren inte uppfylls,
måste den biträdande juristen i
stället vara tjänstledig från advokatbyrån. Då får juristen inte ha
tillgång till byråns e-post eller intranät eller ha passerkort till advokatkontoret. Advokatbyråns
ansvarsförsäkring omfattar inte
heller en biträdande jurist som är
MA
tjänstledig. 
Läs mer på Advokatsamfundets
hemsida.

Advokatsamfundet
invänder mot spionlag

Foto: tom knutson, magnus andersson

Lagförslaget som ska ge polisen större befogenheter att
använda hemlig avlyssning
och kameraövervakning kritiseras av både Advokatsamfundet och Datainspektionen.
Utredningen Spioneri och annan
olovlig underrättelseverksamhet
föreslår att polisen ska få möjlighet att använda hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning för att förhindra och utreda
nya kategorier av brott som rör
spioneri. Syftet är att stärka skyddet i svensk lag mot främmande
makts underrättelseverksamhet.
Advokatsamfundet har beretts
tillfälle att avge yttrande över betänkandet och har haft samfundets generalsekreterare Anne
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Lagförslaget om ökade möjligheter
till hemlig avlyssning och kamera
övervakning får kritik.

Ramberg som expert i utredningen. Samfundet skriver i sitt remissyttrande att man är medveten om att det finns ett behov av
att ändra lagstiftningen, men att
Advokatsamfundet inte kan ansluta sig till förslaget i alla dess delar. Detta gäller särskilt de före-

slagna begränsningarna i den
grundlagsskyddade yttrande- och
informationsfriheten, samt ändringar i tryckfrihetsförordningen
och i yttrandefrihetsgrundlagen. I
denna del avstyrker Advokatsamfundet förslagen. Detsamma gäller förslagen om utökad användning av tvångsmedel, särskilt när
det gäller ändringar i lagen om
åtgärder för att förhindra allvarliga brott, som också avstyrks.
Även Datainspektionen riktar
kritik mot förslaget i sitt yttrande
och menar att det saknas en analys som belyser vilka konsekvenser lagförslaget har för skyddet av
den personliga integriteten.
Läs mer på Advokatsamfundets
hemsida.

Språkfrågorna viktiga
för Migrationsverket
Migrationsverkets beslut
brister ofta i utformningen av
både språk och struktur. Det
visar en granskning genomförd
av regeringens särskilda ut
redare, före detta lagmannen
Sigurd Heuman. Heuman föreslår därför en rad insatser som
ska förbättra tydligheten, bland
annat ett aktivt arbete med
språkfrågorna, utbildning för
beslutsfattarna, ett ordnat system för mallhanteringen och
återkommande kvalitetskontroller.
Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37)

Maria Billing tillsammans med den
kinesiska delegationen.

Kinas vice justitieminister
besökte samfundet
Den 20 maj besökte en delegation från Folkrepubliken Kina
Advokatsamfundets kansli. I
delegationen ingick bland andra Kinas vice justitieminister
tillsammans med vice ordföranden i det kinesiska advokatsamfundet, som har omkring
110 000 ledamöter.
Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing tog emot delegationen. Hon presenterade
Sveriges advokatsamfund och
dess verksamhet, och berättade om advokatens roll i rättssamhället.

JO-kritik mot åklagare
och polis
Polismyndigheten i Örebro län
samt Åklagarmyndigheten får
kritik av JO för att en 17-åring
misstänkt för misshandel förhörts utan en försvarare närvarande. Åklagarmyndigheten får
dessutom kritik för att förundersökningen inte handlagts
med tillräcklig skyndsamhet.
I domen, som kom den 4 maj
förra året, ogillades åtalet mot
17-åringen.
7

Nyheter
Advokat i framtiden

Tre advokater pratar delägarskap
Rikard Wikström, Jesper Schönbeck och Henrik Fieber var med
när Advokat i framtiden startade
för fem år sedan, men deras karriärer tycks som om fler år än så
har passerat. På lunchseminariet
den 24 april beskrev de sina erfarenheter.
Rikard Wikström blev delägare
på White & Case, där han arbetar i
processgruppen, för drygt ett år
sedan, men har en bakgrund som
både rymmer en bachelor of arts i
litteratur och journalistik och försäljning av sportartiklar vid Central Park i New York innan han
valde juridikstudier i Stockholm.
Han satt ting och arbetade i tre år
på en annan byrå innan han 2006
kom till White & Case.
Jesper Schönbeck har gjort en
Rikard Wikström, Jesper Schönbeck och Henrik Fieber talade i egenskap av nyblivna delägare på Advokat i framti
liten annan typ av karriär och
dens lunchseminarium.
säger skämtsamt att hans bakgrund kanske inte är lika spänHan hade aldrig varit på en
White & Case med att fråga ”hur
nande som Rikards. Efter avsluAtt bli delägare på en byrå går
byrå ens och tänkte sig att han så
ser ni på min framtid på byrån?”
tade studier i juridik och ekonomi
oftast till på ett liknande sätt. Prosmåningom skulle in i ”något deoch att visa mig som någon som
vid Lunds universitet samt efter
cessen dit kan se olika ut, bland
partement”. Men när han under
var jämlik. Det tror jag är viktigt
att ha varit sommarnotarie på
annat beroende på om det är en
sitt sista år på domarutbildningen
för att visa att man tar sig själv på
Vinge började Jesper jobba just
stor eller liten byrå, men i slutänadjungerade i
allvar, säger Rikard Wikström.
på Vinge. Men,
den är det ändå en omröstning
hovrätten träffaHenrik Fieber tycker att del
tillägger han,
som avgör.
Advokat i framtiden
de han en advoägarskapet är en naturlig konseäven om han va– Det är såklart väldigt osäkert
Ett projekt för biträdande
kat
som
tyckte
kvens
av
att
man
varit
ett
tag
på
rit Vinge trogen
och
inget är klart förrän det är
jurister och yngre advokater
att han skulle ge
en byrå och menar att man då
så har arbetet
klart, men det viktiga är att fördet yrket en chans
börjar få starka uppfattningar om
varit väldigt omsöka hålla fokus på ditt långsiktiga
i stället.
hur man tycker att olika saker ska
växlande och dynamiskt och han
mål, vilken plattform du vill ha
Knappt fem år efter att han lämvara. Han gillar verkligen som han
har även tillbringat ett år i London
och hur du vill driva din verksamnat den utstakade vägen mot dosäger ”att få sitta med vid bordet”,
där han arbetade på investmenthet, säger Jesper Schönbeck.
maryrket var Fieber delägare på
men tycker att det är svårt, men
bank och advokatbyrå. Sedan jaViktigt för alla tre har varit
Roschier i Stockholm.
roligt, med personalansvaret.
nuari i år är han delägare i kapitalnätverkandet, både internt och
Gemensamt för dem alla tre,
Alla tre är överens om att det
marknadsgruppen på Vinge.
utanför byrån.
trots så olika vägar in i yrket och
inte går att komma ifrån vissa deHenrik Fieber visar upp ytEtt brett stöd hos kollegerna
delägarskapet, är att just delägarlar av jobbet. Som konsult måste
terligare en möjlig resa mot del
spelar, förutom bedömningen av
skapet aldrig varit det primära
man vara tillgänglig och man måsägarskapet.
din affärspotential, roll för att
eller det som styrt deras val, utan
te gilla rollen som rådgivare.
– Jag har varit väldigt otrogen
kunna bli delägare.
snarare en viktig plattform för att
– Gillar man rådgivarrollen får
i så fall, säger han och menar att
– Man måste synliggöra sig själv
kunna driva den verksamhet de
man väga det mot övriga svänghans inslagna väg egentligen var
och säga: ”det här kan jag!”, poönskar.
ningar i yrket, menar Rikard WikMP
domarbanans.
ängterar Rikard Wikström.
– Jag var tydlig i alla samtal på
ström.
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foto: maria persson

De är alla tre ganska nyblivna
delägare på sina respektive
byråer. Men vägen dit har gått
via olika hållplatser.

Nyheter
Advokatsamfundets journalistpris

Samir Abu Eid prisas för
engagerande rapportering
Årets journalistpristagare
rapporterar från några av jordens farligaste platser.
– Jag är väl medveten om
riskerna. Samtidigt måste vi
journalister vara på plats och
se med egna ögon vad som
händer, säger pristagaren Samir Abu Eid.
Advokatsamfundets journalistpris 2013 utdelas vid fullmäktigemötet till Sveriges televisions korrespondent i Mellanöstern och
Nordafrika, Samir Abu Eid. Enligt
priskommitténs motivering får
han priset för att han ”sakligt, engagerande och skickligt” rapporterar om upproren och de politiska omvälvningarna i norra
Afrika och Mellanöstern. Kommittén skriver vidare att ”Samir
Abu Eids intervjuer med människor vars liv påverkas av de drama-

tiska händelserna engagerar och
Samir Abu Eid har själv palesbidrar till en djupare förståelse av
tinsk bakgrund och talar arabisskeendet. Hans bevakning underka. Det underlättar arbetet.
stryker betydelsen av internatio– Kunskapen om språket, kultunell rätt och mänskren och religionen är
liga rättigheter,
viktig för att kunna ta
liksom vikten av att
de enskilda männisupprätthålla rättskornas perspektiv,
statliga principer.”
säger han.
Samir Abu Eid börAtt priset kommer
jade som korresponjust från Advokatdent i regionen 2010,
samfundet gör Saoch har på nära håll
mir Abu Eid extra
kunnat följa och rapglad.
portera om såväl den
– Jag träffar en hel
växande demokratidel advokater i de
rörelsen i Nordafrika
Samir Abu Eid.
länder jag bevakar.
och Mellanöstern
Många av dem är
som kriget i Syrien.
verkliga hjältar som står upp för
– Det är en tuff miljö att arbeta
mänskliga rättigheter och yttrani, men priset gör att jag känner
defrihet och försvarar fattiga
mig ännu mer motiverad, eftermänniskor som råkar illa ut, säsom det visar hur viktigt mitt arUÖ
ger han. 
bete är, säger pristagaren.

Alla ska kunna göra anmälan hos
föreslagen ny medieombudsman

Foto: Carl-Johan SÖder/SVT, tom knutson

Nils Funcke presenterade sitt
förslag om en ny medieombudsman vid ett seminarium
den 28 maj.
Nils Funcke, journalist och tryckfrihetsexpert, har gjort en utredning på uppdrag av medieföretagsorganisationen Utgivarna. I
den föreslår han att mediernas
självsanerande verksamhet, med
Allmänhetens Pressombudsman
(PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON), ska utvidgas. PO
ersätts med en allmänhetens
medieombudsman och PON med
en mediernas etiska nämnd, enligt förslaget. Den nya medieombudsmannen skulle pröva anmälningar både mot tryckta medier
Advokaten Nr 5 • 2013

och mot etermedier. Det nya systemet skulle gälla området där
tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen är til�lämplig, och omfatta medier anslutna till någon av de medieorganisationer som är huvudmän för
självsaneringssystemet. Enskilda
medier skulle också få ansluta sig.
Nils Funcke föreslår att allmänhetens representanter ska få majoritet i den medieetiska nämnden, till skillnad från PON i dag.
Han vill också att alla ska kunna
göra en anmälan, även företag,
organisationer och anhöriga – enligt dagens regler kan bara en
person som anser sig drabbad
anmäla en publicering. Men den
drabbade måste lämna medgi-

vande för att prövning ska ske,
enligt förslaget.
Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet,
ansåg inte att en fällning av PO
och publicering av kritiken innebär en verklig upprättelse för den
som har kränkts.
Sveriges Radios tidigare vd Kerstin Brunnberg förklarade att hon
tyckte att avvägningen mellan
lagreglering och självreglering är
bra. Hon menade att det innebär
ett aktivt skydd för yttrandefriheten att skapa ett ökat medvetande
om pressetiken.
– Det är ännu mer angeläget i
dag när det finns så mycket förment journalistik och informaMA
tion på webben.

Stockholmshäkten
byggs om
Kronobergshäktet i Stockholm
rustas upp och säkerhetssystemen moderniseras. Inpasseringen, som alla besökare till häktet
går igenom, byggs också om.
Det innebär att inpassering till
Kronobergshäktet sker genom
provisoriska byggnader från
och med början av juni 2013.
Den tillfälliga lösningen beräknas vara i bruk till hösten 2014.
Också häktet i Huddinge ska
byggas om. Där är det promenadavdelningen med rastgårdar för intagna och en säkerhetsavdelning som berörs.
Ombyggnaden medför att 43
av de 86 platserna för intagna
med restriktioner på häktet
stängs när arbetena börjar den
1 juli 2013. Platserna öppnar
igen sent på våren 2014.
Häktade som annars skulle ha
placerats i Huddinge kan komma att placeras på andra häkten, främst i Sollentuna och
Österåker.

Justitieråd inte jäviga
De justitieråd som år 2011 beslutade i ett annat mål om skattebrott och skattetillägg (NJA
2011 s. 444) var inte jäviga när
HD åter prövade frågan om så
kallad dubbelbestraffning. Det
beslutade HD i början av maj.
HD:s plenibeslut i dubbel
bestraffningsfrågan kom den
11 juni.

Domstolarna ska
utbilda fler
Nu skapar Domstolsverket fler
utbildningsplatser för fiskaler
vid hovrätterna och kammarrätterna. Antalet platser ska öka
från 158 till 201, en ökning med
en tredjedel. Samtidigt utökas
också möjligheterna för advokater, åklagare och andra kvalificerade jurister att på prov få
arbeta som domare, så kallad
extern adjunktion. Under 2013
avsätts 23 miljoner kronor för
extern adjunktion i hovrätt och
kammarrätt.
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Nyheter

Hälften av de ensamkommande
flyktingbarn som tagits i förvar
under de senaste fem åren har
inte fått något offentligt biträde, visar en granskning genomförd av SR:s program Kaliber
och UR:s Skolministeriet.
Totalt har 29 ensamkommande flyktingbarn placerats i förvar under den undersökta tidsperioden. 15 av dem fick aldrig
något biträde, trots att offentligt biträde enligt utlänningslagen i princip alltid ska förordnas
för barn som hålls i förvar.

Modernare förvaltningsprocess utreds
Tf. kammarrättspresidenten
Mari Andersson ska på regeringens uppdrag ta fram förslag
för att modernisera och effektivisera förvaltningsprocessen. I
uppdraget ingår att överväga
om rättssäkerheten behöver
stärkas ytterligare när det gäller skattemål genom en ökad
specialisering i domstolarna.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2014.

Film illustrerar konfliktlösning i vårdnadsmål
Sedan några år bedriver några
Stockholmskommuner ett projekt för att förbättra kommunikationen och minska konflikterna mellan föräldrar som
tvistar om vårdnad och boende.
Nu finns en ny film som illustrerar metoden. Filmen skildrar
en fiktiv vårdnadstvist, och hur
tingsrätten och familjerätten
arbetar för att man ska komma
fram till en bra och varaktig lösning av konflikten.
Tanken är att filmen ska användas som information till parter och ombud innan de beslutar sig för att tacka ja till
erbjudandet om att delta i detta
alternativa sätt att handlägga
vårdnadsmål.
Filmen, Konflikt och försoning, kan ses på www.youtube.
se, eller www.sodertornstingsratt.domstol.se/kof.
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Korruptionen hotar
rättsstatens legitimitet
Även i ett lågkorruptionsland
som Sverige innebär korruption samhällsproblem. Inte
minst hotar korruption rättsstatens legitimitet. Det är en
av flera slutsatser i en rapport
från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).
I april presenterade ESO rapporten Allmän nytta eller egen vinning. Rapporten är skriven av
fyra forskare, som sammanfattar
och uppdaterar forskning om
korruption i Sverige och föreslår
strategier för att bekämpa korruption.
Författarna slår fast att korruption är ett problem i Sverige. Traditionellt har korruption i Sverige
definierats i juridiska termer,
med fokus på mutbrott. Men författarna förespråkar en bredare
definition som utgår från maktmissbruk, där politiker och tjänstemän utnyttjar sin offentliga
ställning för att favorisera någon
och får direkt eller indirekt vinning för sig själv eller en närstående. I Sverige handlar det snarare om favorisering som
nepotism, vänskapskorruption
och förtroendemissbruk än om
mutor.
– Man får intressanta reaktioner när man säger att man forskar på korruption i Sverige, sa en
av författarna, docent Andreas
Bergh, vid seminariet där rapporten presenterades. Andreas
Bergh förklarade att det finns ett
glapp mellan vad hans utländska
forskarkolleger tror om läget i
Sverige och vad anställda i svenska kommuner berättar.
Överraskande skiljer sig

Sverige från jämförbara länder
genom att medborgarna i större
utsträckning anser att politiker
och tjänstemän är korrupta och
att de agerar partiskt och oärligt i

Rapportförfattarna Richard Öhrvall och Andreas Bergh på seminariet då
rapporten presenterades.

sina möten med medborgarna.
Däremot är det få svenskar som
själva har erfarenhet av korruption. Enligt forskarna beror uppfattningarna inte på medieuppmärksamheten kring olika
politiska skandaler på senare år.
Svenskarna var mer skeptiska redan tidigare.
Att medborgarna har den upp-

fattningen om korruptionen är i
sig problematiskt, skriver författarna, eftersom det skadar tilltron
till det demokratiska styrelseskicket.
Enligt rapporten finns tecken
som tyder på att korruptionsproblemet är större i kommunerna
än i staten, och det finns anledning att tro att det är så. Det beror
bland annat på att karaktären hos
många kommunala uppgifter gör
dem särskilt sårbara för otillbörlig påverkan och brister i granskningen.
– Vi har fått en ändrad frestelsestruktur från 1980-talet och framåt, som ger ökad sannolikhet för
korrupta beteenden, sa Richard

Öhrvall, en annan av rapportförfattarna.
Det handlar bland annat om att
allt mer offentlig verksamhet
måste upphandlas, att offentlig
verksamhet har bolagiserats och
att användningen av privata utförare i offentligt finansierad verksamhet har ökat. Allt det innebär
att kontaktytorna mellan offentlig
och privat verksamhet har blivit
större. Och verktygen för kontroll
och granskning har inte anpassats till de nya organisationsformerna.
Rapportförfattarna efterly-

ser bland annat följande åtgärder:
• Ökad transparens i offentlig
verksamhet, särskilt på kommunal nivå.
• Hårdare granskning av kommunerna. Författarna vill att staten ska kontrollera kommunerna
slumpvis och belöna medborgare
som avslöjar oegentligheter.
• En mer oberoende kommunal revision med regionalt manMA
dat. 
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foto: IFN

Flyktingbarn i förvar
får ingen advokat

Nyheter

Hélène Hern
marck Olsson
pratade och
inspirerade
advokater
och biträ
dande jurister
på Advokat
i framtidens
lunchsemina
rium i maj.

Advokat i framtiden

Hélène Hernmarck Olsson brinner för mötet
Maj månads Advokat i framtiden handlade om nätverkande
och vikten av det personliga
mötet.
Hélène Hernmarck Olsson är
grundare av och vd för Eyemeetings AB som hjälper företag och
organisationer att arrangera möten som ska leda till långvariga
nätverk. Men den 23 maj pratade
hon och inspirerade advokater
och biträdande jurister på Advokat i framtidens lunchseminarium.
– Jag brinner för det personliga
mötet, det är vår tids bristvara,
sade Hélène Hernmarck Olsson,
men bedyrade samtidigt att hon
inte alls är emot den digitala världen.
Hon har gett ut boken Förför
och berör – nätverk och event
utvecklar människor och affärer
(Ekerlids förlag) där hon bland
annat beskriver hur lätt det är i
dag att tro att mötet på nätet kan
ersätta det personliga mötet när
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det i själva verket är precis tvärten alumniförening som gemenom. Det personliga mötet, menar
sam nämnare.
Hélène Hernmarck Olsson, är vikHélène Hernmarck Olsson gav
tigare än någonsin.
många handfasta tips på hur nät– Det utgör grundstenen för att
verkande går till och egentligen
bygga trovärdighet och förtroensvarade hon på den viktigaste fråde i affärsrelationer. Jag skulle till
gan: varför nätverkande?
exempel aldrig köpa en cykel av
– För att uttrycka det enkelt:
någon jag aldrig har träffat.
Hälsa på alla på vägen upp för ni
Dagens
kan mötas på
ämne, nätverAdvokat i framtiden din väg ner,
kande, intressade Hélène
Ett projekt för biträdande
serade de biträHernmarck Olsjurister och yngre advokater
dande jurister,
son.
blivande advokaNär ska man då
ter och nya advokater som hade
nätverka? Egentligen alltid, men
samlats i Advokatsamfundets loman bör ha radarn på och försöka
kaler för att lyssna. En omistlig del
läsa av sammanhanget. Något
av yrket helt enkelt.
som är viktigt är att man avsätter
– Gå ut, rör på er, träffa mäntid. Hélène Hernmarck Olsson påniskor. Ska man bygga långsiktiga
pekade att nätverkande handlar
relationer måste man träffas, sade
om kvalitet, inte kvantitet. Då är
Hélène Hernmarck Olsson med
det bättre att välja bort några samemfas.
manhang om man känner att man
Ett nätverk kan uppstå i arinte kan ge dem den tid de förtjäbetet, i ett fackförbund eller en
nar. Hon vill också gärna slå ett
branschorganisation, men det
slag för att engagera sig ideellt.
kan också ha utbildningstiden och
Hur gör man för att komma

igång med sitt nätverkande? Ett
bra tips är att ställa frågor.
– Folk älskar att prata om sig
själv! sade Hélène Hernmarck
Olsson som poängterade att nätverkande bygger på dialog, inte
monolog.
Pratar du bara om dig själv
tröttnar folk. Den andra personen
kommer att tänka: Vad ger det
här mig?
Just syftet tryckte Hélène Hernmarck Olsson mycket på. Får man
inget tillbaka är det kanske dags
att sålla bort just det nätverket,
känner man att man inte hinner
med, ja då är det bättre att lämna.
Samma sak när man startar ett
nätverk. Vad är syftet? Vem ska
hålla i nätverket?
– Tänk efter, skulle du själv gå
på eventet om du blev bjuden?
Det måste kittla, det måste vara
aktuellt. Handlar det om något
som har funnits överallt redan
kanske man bör tänka ut något
annat, sade Hélène Hernmarck
MP
Olsson.
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Världen
Stora protester mot
försämrad rättshjälp
En rad olika jurist- och advokatorganisationer i England och
Wales visar nu enad front mot
den brittiska regeringens planer att försämra rättshjälpen i
brottmål. I ett gemensamt uttalande protesterar Law Society, Bar Council och sju andra
organisationer bland annat mot
förslaget att avskaffa rätten för
misstänkta att välja sitt ombud.
Förslaget beskrivs som ett oacceptabelt ingrepp i de misstänktas grundläggande rättigheter. Organisationerna vänder
sig också mot förslagen om att
införa upphandling av offentliga försvarartjänster och om en
fast brottmålstaxa.

Europadomstolens nya webbplats.

Europadomstolen
får ny webbplats
Europeiska domstolen för
mänskliga rättigheter har just
invigt en ny, mer lättillgänglig,
webbplats.
På webbplatsen finns förutom avgöranden och upp
gifter om kommande avgöranden även nyheter från ordföranden och information om
Europadomstolen.
www.echr.coe.int

Finlands advokatförbund

Minna Melender tar över
som generalsekreterare
I september får Finlands
advokatförbund en ny generalsekreterare. Minna Melender tar då över efter Markku
Ylönen.
– Jag är mycket entusiastisk över
min nya uppgift och ser fram
emot att tillträda i september, säger Minna Melender.
Minna Melender har arbetat
som jurist i över 20 år. Hon är enhetschef för Advokatförbundets
tillsynsenhet sedan 2006, med ett
uppehåll under åren 2008–2012,
då hon var sekreterare i Domarförslagsnämnden. Melender har
också tidigare arbetar på Riksåklagarämbetet och på advokatbyrå.
Som generalsekreterare blir
Minna Melender högsta tjänsteman vid Advokatförbundets
kansli. Det finländska förbundet
organiserar omkring 2 000 advokater.
Den europeiska finanskrisen
har hittills inte påverkat den finländska advokatkåren särskilt negativt, uppger Melender. Tvärtom
har advokatbyråerna i stället ökat
sin omsättning för varje år, med
undantag för år 2009.

Minna Melender.

En stor utmaning för kåren är i
stället en lagändring som nyligen
trätt i kraft. Från den första januari måste jurister som inte är advokater eller offentliga rättsbiträden
(en funktion som finns i Finland
men inte i Sverige), ha tillstånd för
att uppträda i domstol. Det nya
tillståndssystemet kan komma att
göra det mindre tydligt varför
man ska anlita just en advokat,
påpekar Minna Melender.
– I framtiden, när antalet licensierade juridiska ombud utanför
kåren växer, behöver vi arbeta
hårdare med att förklara förde-

larna med ett medlemskap i Advokatförbundet, säger hon.
De nordiska advokatsamfunden har ett nära samarbete med
varandra. Bland annat möts generalsekreterarna varje år för att
diskutera gemensamma angelägenheter. Minna Melender ser
fram emot sitt första möte med
de nordiska kollegerna i augusti.
– Det är glädjande att vi har ett
så gott samarbete. De nordiska
länderna har mycket gemensamt,
och förstår varandra väldigt bra.
Det har vi glädje av, inte minst i
CCBE, sammanfattar hon.  UÖ

ADVOKAT/BITRÄDANDE JURIST – Till kontoret i Mora

Box 179, 792 23 Mora.
Telefon: 0250-58 54 30. Fax 0250-133 70
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Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog AB har kontor i Falun, Mora och Ludvika.
Vi är i dag 22 medarbetare varav elva advokater, tre biträdande jurister och åtta
administratörer. Advokatbyrån är verksam inom de flesta juridiska områden, med
inriktning mot affärsjuridik och obeståndsrätt.
Vid kontoret i Mora arbetar i dag tre advokater, en biträdande jurist samt två
administratörer. Då vi står inför en generationsväxling söker vi en advokat eller
biträdande jurist med några års arbetslivserfarenhet. Ett framtida delägarskap
är aktuellt.
Välkommen med dina ansökningshandlingar gärna före den 31 augusti 2013, till
adress Box 179, 792 23 Mora, alternativt till e-post tw@sylwan.se eller fs@sylwan.se.
För ytterligare upplysningar kontakta advokaterna Tomas Wikner eller
Fredrik Sandberg, tel. 0250-58 54 30.
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Världen

Klientmedelskonton öppnas för insyn
Norska regeringen har bestämt att advokaternas klientmedelskonton ska öppnas
upp för insyn.
Regeringen i Norge har valt att ta
upp frågan om advokaternas klientmedelskonton utan dröjsmål.
Detta har gjort att man inte heller
inväntar Advokatlovutvalget (Advokatlagskommittén) som innan
den 2 mars 2015 skulle ha övervägt
olika aspekter av advokaters tystnadsplikt. Regeringen hävdar att
advokaternas klientmedelskonton
i vissa fall används för att dölja
olagliga penningtransaktioner och

det är detta som är anledningen
till att man vill ge avgifts- och skattemyndigheter insyn.
Initiativet har fått olika remissinstanser i Norge att reagera, däribland Datatilsynet, motsvarande
den svenska Datainspektionen,
som skriver att: ”En urholkning
av advokaternas tystnadsplikt
kan innebära att förtroendet mellan klient och advokat försämras,
vilket leder till att medborgarna
inte söker rättshjälp. Det faktum
att utgångspunkten är att advokater har tystnadsplikt är en garanti
för rättssäkerheten och måste behandlas varsamt.”

Norska Advokatforeningen är
oroad och har utarbetat ett eget
alternativt lagförslag som är mindre långtgående. Förslaget innebär att norska regeringen kan
komma åt den nödvändiga informationen, men samtidigt upprätthålls rättssäkerheten. Förslaget går ut på att advokaten ska
öppna ett separat bankkonto för
varje klient med transaktioner
över ett visst belopp. På så sätt
begränsas regeringens tillgång till
information om transaktionen
och det är inte givet att staten får
fria händer att begära ytterligare
upplysningar från advokaten.

Regeringen har gjort tummen
ned för den norska Advokatforeningens förslag och angett som
anledning bland annat att det finns
en risk att flera konton skapas för
varje klient. Advokatforeningen
menar att branschen inte på något
sätt är betjänt av att klientmedelskonton utnyttjas för illegal verksamhet och sker detta är Advokatforeningen först att arbeta emot
detta. Det är inte acceptabelt,
menar man, om tystnadsplikten
äventyras på grund av hastverk
från regeringens sida. Diskussioner om tystnadsplikten, hör hemMP
ma i Advokatlovutvalget. 

Många hot mot pressfriheten i Montenegro
Pressens frihet i Montenegro
begränsas av flera olika faktorer.
Det visar en rapport, Independent
legal mission to study press freedom in Montenegro, från Sveriges
advokatsamfund och New Yorks
advokatsamfund, New York City
Bar. De båda advokatsamfunden
sände i början av februari i år en
delegation till Montenegro för att
granska förhållandena för pressen
i landet. För Sveriges advokatsamfund reste advokaterna Lars Viklund och Christian Åhlund.

– Montenegro är ett land som
lämpade sig väl att granska; det
har halkat ned på Reportrar utan
gränsers lista, det
är ett land som är
behändigt stort
med en omfattande medieindustri
samt är ett EU-ansökningsland, säger Lars Viklund.
Delegationen fann vid sitt besök att lagstiftningen som ska värna mediernas oberoende generellt är tillfredsställande.

– Så är det, men det är ganska
illa ställt med pressfriheten ändå,
säger Lars Viklund.
Förhållandet
mellan den oberoende pressen och
regeringen, liksom
mellan den oberoende pressen och
de regeringskontrollerade medierna, präglas av
polarisering och antagonism,
fastslår rapporten.
– Det är en enorm polarisering
som nästan är oförsonlig skulle
jag säga och som kanske har sina

rötter i Balkans våldsamma historia.
Regeringen gynnar också sina
”egna” medier genom att i stort
sett bara annonsera i dessa. De
oberoende mediernas situation
försvåras ytterligare av att rättsväsendet inte tillräckligt utrett fall
av våld mot journalister och av
bristen på pressetiska riktlinjer.
Delegationen uttrycker flera
slutsatser och rekommendatioMP, UÖ
ner i rapporten.
Läs mer på Advokatsamfundets
hemsida.

Snabbavveckling - nu ännu enklare

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

FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20
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STOCKHOLM 08 - 23 41 15
GÖTEBORG 031 - 17 12 25

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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Referat
Presidenten i Finlands Högsta domstol, Pauliine Koskelo:

”Lagstiftaren
gör i vissa frågor
helst ingenting”
Rättens europeisering och rollfördelningen mellan den lagstiftande
och dömande makten stod i centrum vid ett föredrag av Pauliine Koskelo,
president i Finlands högsta domstol.
TEXT Per Johansson foto tom knutson, Per Johansson

H

on talade vid Föreningen för
lagstiftningsläras välbesökta
sammankomst i Högsta domstolens lokaler i Stockholm i maj. Det
finländska och svenska EU-medlemskapet samt tillämpningen av Europakonventionen om mänskliga rättigheter har
genomgripande påverkat rättsordningen och ställer nya krav på domstolarna.
– Det är inte bara rättskällorna som
förändrats, nu måste även de nationella
domarna kontrollera att normerna som
tillämpas är förenliga med unionsrätten
och konventionen. Dessutom ska vi
medverka till en normprövning på unionsnivå, sa Pauliine Koskelo.
Maktförskjutning mot en mer betydande roll för domstolarna på bekostnad av lagstiftaren i rättssystemen är på
gott och ont; bra och nödvändigt i bemärkelsen att rättighetsskyddet stärkts,
samtidigt pekade hon på debatten i
både Sverige och Finland kring problem
med den nya maktbalansen.
– Detta är också en europeisk debatt,
speciellt häftig är den i Storbritannien
där man talar om ”unelected European
judges” som ett hot mot demokratin.
Men debatten är oundviklig då domstolarna har att utgå från allmänt hållna
regler och de ska inte bara tolka dessa
utan ge dem innehåll.
14

Pauliine Koskelo.

”De politiska
instanserna
vill undvika
att en
europeisk
domstol
säger att de
gjort en felbedömning
– och de blir
allt mer avvaktande.”

Enligt presidenten har det även i Sverige och Finland funnits en rädsla att för
mycket inflytande går till domstolarna
och att dessa ibland velat roffa åt sig sådan makt som tillhör demokratiskt valda institutioner.
Men föredraget fokuserade på
myntets andra sida: hur lagstiftaren undandrar sig från att hantera
samhällsproblem. Denna passivitet
tvingar domstolarna att agera i frågor
som egentligen borde hanterats i andra
forum. Europeiseringen har inneburit en ökad styrning av rättsordningen
genom synnerligen allmänt formulerade rättsliga principer, vilka konkretiseras genom rättspraxis på europeisk
nivå.
– Detta skapar tolkningsrisker på det
nationella planet och ökar oförutsägbarheten. De politiska instanserna vill
undvika att en europeisk domstol säger
att de gjort en felbedömning – och de
blir allt mer avvaktande. Inget händer.
Då allt mer styrning på rättsområdet
sker via europeisk rättspraxis – som växer enormt – blir det svårare att hålla sig
uppdaterad.
Enligt Koskelo är i Finland medvetenheten på detta område dålig bland dem
som borde känna till den. Hon pekade
på den dynamik av styrningen som

Presidenten i Finlands högsta domstol, Pauliine

rättspraxis utgör och snöbollseffekten,
när och hur ska lagstiftaren då reagera
när tåget rör sig hela tiden?
– Vi ser en minimalism på många områden från lagstiftarens sida. Helst gör
man inget, i tvingande fall endast det absolut nödvändiga.
En annan orsak till passiviteten kan
vara ovanan eller oviljan att argumentera utifrån ett rättighetsperspektiv när
frågor inte hanteras i sakdebatter på
samma sätt som tidigare. Resultatet blir
sämre rättssäkerhet och mindre transparens.
Advokaten Nr 5 • 2013

Referat

Koskelo, besökte nyligen Högsta domstolen i Sverige.
Hon belyste några problem med
praktiska exempel på värdekonflikter
där politikerna abdikerat till juristerna.
Den finländska Högsta domstolen hade
2008 att ta ställning till huruvida omskärelse av unga pojkar på religiösa och
icke-medicinska grunder är att betrakta
som misshandel. Åtalet ogillades och
domstolen fick såväl beröm som kritik
för detta.
– Lagstiftaren och inte domstolen borde skapa klarhet i det här fallet. Men inget har hänt på fem år. Politikerna undviker sådant som de oavsett hur de gör får
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kritik för och låter hellre domstolen ta
smällen.
Koskelo betonade också att systemfrågor kräver systemlösningar som endast lagstiftaren kan utforma. Problematiken kring förvaltningssanktioner
som jämställs med straff är ett exempel
på det. Hela påföljdssystemet och processerna påverkas och måste konstrueras om.
Rätten till en mans umgänge med ett
barn som han ensidigt påstår är sitt är en
annan värdekonflikt. Ett avgörande från
Europadomstolen i Strasbourg visar

Jacob W.F.
Sundberg.

detta. Mannen hade ett kärleksförhållande med en gift kvinna som födde ett
barn. Kvinnan och hennes make anser
att barnet är deras och skiljer sig inte.
Mannen vill ha umgängesrätt med barnet som han påstår vara sitt. Alla instanser i det tyska domstolsväsendet stödjer
det äkta paret. Mannen vänder sig till Europadomstolen, som konstaterar en rättighetskränkning för att rätten till hans
”intended family life” (inte faktiska familjeliv) ska skyddas då detta är en del av
hans privatliv. Umgängesfrågan måste
kunna prövas också i ett sådant fall.
15
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Referat
– Det här är exempel på sådant jag anser borde debatteras demokratiskt. Vid
den här typen av värdekonflikter behövs en bredare bedömning.
Ett annat exempel är instrumentet
med stadgar för de grundläggande rättigheterna, artikel 47 som handlar om
rättsskydd. Där kom EU-domstolen tidigt med en tolkning vilken innebär att
rättshjälp från allmänna medel inte kan
begränsas till fysiska personer, sedan
lämnar de över till nationella myndigheter att bedöma på vilka villkor och på vilken nivå detta ska omfatta juridiska personer. Avgörandet har emellertid inte
föranlett något från den finländska lagstiftarens sida.
– Jag väntar bara på den dag när det
dyker upp en firma i domstolen som begär rättshjälp. Då måste vi göra en egen
bedömning, men det är svårt för enskilda domstolar att skapa kriterier för detta.
Pauliine Koskelo avslutade med
att lyssna på synpunkter från några i

Torkel Gregow.

publiken. Bland andra Olof Ruin, professor i statsvetenskap, som påpekade
att lagstiftningen oavsett EU-medlemskap blivit mer generell, att EU-frågor
alltid är politiskt känsliga då de fortfarande splittrar partierna och att problematiken är komplicerad. Koskelo
instämde, men underströk att familjerättsfrågor som umgängesrätt bäst löses
genom lagstiftning där domstolarna får
en mer rättstillämpande roll.
Jacob W.F. Sundberg, juris professor

Stefan Lindskog.

Olof Ruin.

emeritus, undrade hur hon såg på besparingsåtgärder som medför att domar enbart meddelas på franska.
– Det är givetvis ett reellt problem när
rättskällorna inte finns på ett inhemskt
språk, eller den engelska versionen kanske kommer senare efter påstötning,
svarade Koskelo.
Stig von Bahr, bland annat tidigare
domare i EU-domstolen, pekade på den
skepsis som finns inom EU-kommissionen och andra EU-institutioner mot införandet av ett lagråd för att undvika de

värsta misstagen i den unionsrättsliga
lagstiftningsprocessen.
Torkel Gregow, f.d. justitieråd och
ordförande i Högsta domstolen, noterade att det finns oändligt många frågor
som kan uppstå; många av personlig natur – att vissa måste komma upp i domstol och att i praktiken är det omöjligt att
lagstiftaren i fråga om alla sådana fall
skulle kunna ingripa på förhand.
Stefan Lindskog, justitieråd och tidigare ordförande i Sveriges advokatsamfund, frågade vad som händer om någon som krävs på skattetillägg i en
förvaltningsdomstol säger att han vill ha
en försvarare med argumentet att han
enligt Europakonventionen har rätt till
det eftersom skattetillägget har straffrättslig karaktär.
– Jag försöker påpeka för våra tjänstemän och domare att i den här typen av
frågor måste man vakna upp till det faktum att sanktionsprocesser betraktas
som en straffprocess, kommenterade
Koskelo. n

Advokatsamfundet
söker jurist
Vi söker en jurist som har goda juridiska kunskaper för anställning 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, telefon 08-459 03 00.
Intresseanmälan, jämte betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag, skickas med fördel
per e-post till christina.mattsson@advokatsamfundet.se.
Intresseanmälan bör inkomma till Advokatsamfundet så snart som möjligt, dock senast den
9 augusti 2013.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 400 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800
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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Dennis Örnell

08-635 37 86

Johan Bromander

031-771 98 96

Rikard Fellenius

08-635 36 72

Reportage Drönare

Obemannade flygfarkoster
Obemannade flygfarkoster används allt mer i det civila samhället och har blivit
en viktig del av modern krigföring. Inte minst i det som USA kallar kriget mot
terrorismen. Med den nya teknologin ställs flera frågor på sin spets.
TEXT tom knutson foto scanpix, tom knutson

O

bemannade flygfarkoster, drönare eller RPAS (Remotely Piloted Air System) har blivit en del
av den militära vardagen i det som USA
kallar för kriget mot terrorismen. Framför allt har de använts i Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia. Det saknas
säkra siffror över hur många som dödats av RPAS. Men den siffra som brukar
anges är 2 000–3 300 dödade. Av dem är
cirka 400–800 civila. Under USA:s president Barack Obamas ledning har användningen av RPAS ökat kraftigt. Under 2012 utförde USA 7 000 uppdrag
18

läs mer
Gästkrönikan
om drönare
och folkrätten
– s. 22–23

mot terroristmål. Initialt utfördes uppdragen mot vissa identifierade personer, så kallade ”personality strikes”.
Numer är den absolut övervägande delen i stället så kallade ”signature strikes”. Det innebär att man attackerar
personer eller grupper av personer som
visar på ett beteende som sätts i samband med terroristers agerande, dock
utan att det finns någon identifierad individ bland dessa. De uppfyller i stället
vissa kriterier för att få anfallas, till exempel att de transporterar vapen eller
sprängmedel.
Advokaten Nr 5 • 2013
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Reportage Drönare
På Folk och försvars
seminarium i Stockholm
den 14 maj diskuterades
olika aspekter och per
spektiv på användningen
av så kallade drönare.

väcker svåra frågor
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Reportage Drönare
”Drönare ska hanteras enligt samma regelverk som andra vapensystem. Man kan ju göra
samma saker med dem som med andra vapensystem. Det innebär att principer som
nödvändighet, distinktion, proportionalitet och försiktighet är lika tillämpliga.”
130 svenska företag

Dan Jangblad, Saabs koncernledning,
beskrev vad en obemannad flygfarkost är och vad den kan göra militärt
och civilt. Jangblad konstaterade att det
är bättre att låta apparater i stället för
människor göra arbetsuppgifter som är
tråkiga eller farliga, till exempel civila
långflygningar, övervaka områden eller utföra farliga militära spaningsuppdrag.
Begreppet drones betyder robot men
har i sin försvenskning kommit att kal�las drönare, alltså namnet för en stekel utan gadd. Detta är inte ett alldeles
lyckat begrepp, enligt Jangblad. De obemannade flygfarkosterna kallas enligt
Jangblad lämpligast för RPAS (Remotely
Piloted Air System). Det begreppet är på
väg att bli det etablerade namnet, som
bäst beskriver vad det är fråga om: ”ett
fjärrstyrt flygsystem”.
De finns i alla storlekar från farkoster
som kan bära stora bomblaster till mikrosmå. I Sverige finns det idag 130 civila företag som har tillstånd att bedriva
obemannad flygverksamhet, det handlar till exempel om fotografering och
kartering. Svenska militären använder
RPAS i Afghanistan för spaningsuppdrag.
Svenska staten har tillsammans med
näringslivet under lång tid satsat pengar på att utveckla RPAS, såväl för civilt
som för militärt bruk. Sverige är långt
ifrån ensamt om att satsa på RPAS. Det
pågår närmast vad som kan liknas vid
en global kapprustning, enligt flera seminariedeltagare.

Dan Jangblad.

Mark Klamberg.

Hans Corell.

Katarina Tracz.

het är lika tillämpliga, sa Klamberg och
fortsatte:
– Ibland talas det om att man ska ha
speciella regler för drönare men det behövs inte anser jag.
Om man gör en ändring för att anpassa regelverket till terrorism då är Klamberg rädd för att tröskeln riskerar att
sänkas för när det är tillåtet att använda våld.
Enligt Klamberg kan det finnas befogad kritik, överträdelser eller brott då
det gäller användningen av drönare
men det handlar då om att det existerande regelverket inte följs. Det egentliga problemet är alltså att gällande regler
inte följs snarare än att det behövs fler.
– Jag tycker inte heller att drönare ska
förbjudas, sa Klamberg.
Klamberg gick igenom olika problemområden och beskrev vad som folkrättsligt är att betrakta som legitima liksom
illegitima mål. Även frågan om berörda
staters samtycke togs upp.
Den stora frågan när det gäller terroristbekämpning som Klamberg ser rör
det som USA kallar ”kriget mot terrorismen”. Ska det ske enligt reglerna för
väpnad konflikt eller enligt reglerna för
fredstid, alltså vanlig lagföring?
För att avgöra om det är en väpnad
konflikt måste graden av organisation
hos den icke statliga aktören avgöras,
vilken hierarki och vilken struktur har
man, samt vilken intensitet är det i striderna? Om det är en väpnad konflikt
finns två typer av legitima mål. Den ena
är organiserade väpnade grupper. Den
andra är civilpersoner som direkt deltar
i striderna.

Inte speciella regler

Mark Klamberg, doktor i folkrätt, tog
upp RPAS ur ett folkrättsligt perspektiv. Enligt honom behöver användning
av den här typen av farkoster inte vara
oförenlig med folkrätten under förutsättning att de rättsliga regler som redan finns respekteras.
– Drönare ska hanteras enligt samma
regelverk som andra vapensystem. Man
kan ju göra samma saker med dem som
med andra vapensystem. Det innebär
att principer som nödvändighet, distinktion, proportionalitet och försiktig20

Oro för USA:s användning

Hans Corell, f.d. biträdande generalsekreterare och rättschef i FN, uttryckte
stor oro för hur USA agerar i sin användning av RPAS. Corell menar att USA:s resonemang att landet ägnar sig åt självförsvar då man attackerar mål utanför
en regelrätt stridszon med RPAS är väldigt långt ifrån FN-stadgans regler om
självförsvar. Misstänkta terrorister ska
ställas inför rätta, anser Corell.
– Det är viktigt att man riktar blicken
mot horisonten och ser in i framtiden. I

stor utsträckning saknar jag statsmannaskap, personer med förmåga att se
framåt och med insikt om hur mänskligheten ska administreras i framtiden,
sa Corell som menar att de problem som
mänskligheten står inför i framtiden
måste lösas inom ramen för ett regelbaserat internationellt system.
– De västliga demokratierna med USA
i spetsen måste ta ledningen här. Annars skickar de en väldigt otäck signal
till resten av världen. Och det är bara en
tidsfråga innan det geopolitiska centret
på jordklotet ligger någonstans mellan
Kina och Indien, sa Corell med eftertryck.
Relativt få civila dödas

Katarina Tracz, biträdande chef för tankesmedjan Frivärld, har skrivit en rapport om användningen av RPAS. Hon
har granskat baksidan av att använda
RPAS. Hon berättade att även om många
civila dödats av RPAS så har motsvarande siffra i konflikter med konventionell
krigföring i övriga världen under de senaste åren legat på 33–80 procent, vilket
är en betydligt högre siffra.
Påståendet att användningen av RPAS
har varit kontraproduktiv då den skulle
ha lett till ett ökat hat mot USA i länder
de används går, enligt henne, inte att
entydigt slå fast. Till exempel är de antiamerikanska stämningarna utbredda
i länder som Egypten och där har inte
RPAS använts.
– Den stora frågan som terroristbekämpningen aktualiserar är hur kriget
har förändrats. Förr skedde krigen mellan stater, nu ser vi i allt större utsträckning hur de sker mellan stater och icke
statliga grupper. Det verkar som om det
redan håller på och sker en omdefiniering av de här begreppen. Frågan är om
inte det är önskvärt givet hur modern
krigföring ser ut, sa hon.
På seminariet diskuterades även
hur den framtida civila användningen
av RPAS kan påverka den personliga
integriteten. Andra frågor som uppmärksammades var USA:s definition
av självförsvar och hur förenligt det är
med folkrätten att använda RPAS i Jemen. n
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En ovanligt heltäckande
Sjukvårdsförsäkring
Nyheter från 1 januari 2013 i Advokatsamfundets
Sjukvårdsförsäkring – med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal nya webbaserade hälsoprogram som nu ingår i sjukvårdsförsäkringen,
finns möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa.

> Hälsoprofil
Ger svar på om dina livsstils-, motions-, tobaks- och matvanor är sunda.

> Hälsoprogram
Bland annat aktiv hjälp att sluta röka, minska stress, förebygga hjärtsjukdomar och diabetes med
kontinuerlig uppföljning och rådgivning

> Chefsstöd och personligt samtalsstöd
Exempelvis samtalsstöd per telefon vid psykologiska, ekonomiska och juridiska problem

> Behandling av beroende och missbruk
> Arbetslivsinriktad rehabilitering
Från och med nu ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering automatiskt

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com.
Hälsoprogrammen finns på www.lansforsakringar.se/sjukvard.

Gästkrönika

gästkrönikör
Ove Bring

Drönaren och folkrätten
Säga vad man vill om president Obamas tv-tal den 23 maj
om terrorbekämpningen, men han hade lyssnat på den juridiska kritiken om användningen av drönare och han var mån
om att distansera sig från den tidigare administrationens ointresse för ”the rule of law”. Talet hade en vid inriktning, det
rörde den amerikanska antiterrorism-strategin, inklusive avvecklingen av lägret i Guantánamo, men det var hans hantering av drönarfrågan som väckte störst intresse.
Obama adresserade förhållandet mellan rätt och moral,
aviserade nya procedurer för att skydda oskyldiga civila,
men försvarade samtidigt det som skett och den fortsättning
som skulle ske. Drönaren hade kommit för att stanna. ”De
här attackerna har räddat människoliv”, hävdade han. Attackerna hade varit effektiva. Och dessutom – de var lagliga.
Argumentationen följde ett bekant mönster, men det nya
var att presidenten inte bara sa sig erkänna de begränsningar
som uppställdes av inhemsk och internationell rätt, utan
även ville addera en moralisk bedömning för att uppnå
”near-certainty” att inga civila dödas eller kommer till skada.
Den högsta möjliga standarden av säkerhetsåtgärder skulle
införas.
Analysen vilar dock på en grundläggande förenkling av
den juridiska problematiken. Det är två rättsliga regimer som
spelar in, såväl mänskliga rättigheter i fred som humanitär
rätt i krig, och de måste hållas isär och inte buntas ihop till en
enda övergripande rätt till självförsvar mot al-Qaida. Självförsvarsrätten aktualiserar krigets lagar, och med den möjligheten att betrakta terrorister som legitima mål, men tillämpningen av denna legala regim är begränsad till fall av
internationell väpnad konflikt, med andra ord till territorier
där fientligheter av internationell karaktär pågår.
Detta gäller ofta för situationen i Afghanistan/Pakistan,
emellanåt också för den i Somalia/Etiopien, men varje fall får
bedömas ad hoc efter vad som gäller där och då. Ofta har en
regering problem med att kontrollera hela sitt territorium,
terrorister kan gömma sig, som i Jemen. Men Jemen är inte
föremål för en internationell väpnad konflikt. Där har det
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kontinuerligt förekommit amerikanska drönarattacker sedan 2009. Dessutom förekom en isolerad attack 2002.
Mänskliga rättigheter

Dödsoffrens totala antal i Jemen är 381, varav endast en mindre del torde ha varit kopplade till al-Qaida. Många av dem
som avlidit i drönarattacker har varit chaufförer eller passagerare som färdats i samma bil som den utpekade terroristen. Dessa människor har inte varit misstänkta för brott och
de har berövats den ”rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” som garanteras dem under bland annat FN:s universella
deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 3). Av
dem som kan ha varit terrorister torde de flesta ha kunnat
arresteras på vanligt sätt och förts till domstol för en opartisk
rättegång, något som de var berättigade till under de mänskliga rättigheternas regim. Nu blev det i stället fråga om utomrättsliga avrättningar (”extra-judicial killings”), eller statligt
arrangerade mord för att uttrycka det mer drastiskt.
President Obama var i sitt tal medveten om denna ”komplikation”. Han betonade att preferensen i terroristjakten
alltid var ”to detain, interrogate, and prosecute”, men han
klargjorde inte när det är absolut nödvändigt att respektera
de mänskliga rättigheter som utmynnar i kravet på en opartisk rättegång. Presidenten åberopade i stället det mandat att
använda våld som kongressen utfärdade efter den 11 september 2001. Men den utomrättsliga avrättningen som metod
kan inte tolkas in som en option under ett konstitutionellt
mandat, inte i något land. Det strider mot rättsstatens idé
(”the rule of law”).
Suveränitet och samtycke

Däremot var Obama noga med att säga att USA respekterade
andra staters suveränitet vid drönarattacker. Och det är riktigt att Jemen alltid lämnat sitt godkännande till dessa insatser. Så också Pakistan, åtminstone innan bin Ladin sköts ihjäl
på pakistanskt territorium. Drönarattacker över en annan
stats territorium utan den statens samtycke är uppenbara
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folkrättsbrott, i strid med FN-stadgan och folkrättens suveränitetsprincip.
I fallet Jemen finns således samtycke från den jemenitiska
regeringen som på sitt territorium har problem med jihadister inom vad som kallats AQAP (”Al-Qaida in the Arabian Peninsula”). Framför allt ville man åt den jihadistiske predikanten Anwar al-Awlaki, som gömt sig i bergen och spred
propaganda via sin blogg och Youtube och kallats ”Bin Laden of the Internet”. En domstolsprocess in absentia inleddes mot al-Awlaki i november 2010, men samtidigt förklarade domstolen att man önskade den åtalade ”död eller
levande”. Behovet av en rättegång sågs inte som det primära.
Den 30 september 2011 dödades al-Awlaki av en amerikansk drönare. Ett problem för Obama var att al-Awlaki var
medborgare i såväl Jemen som USA. Han var född i New
Mexico, och presidentens republikanska kritiker opponerade sig emot att amerikanska medborgare avrättades på distans, i strid med sina konstitutionella rättigheter.
Obamas försvar var att det rörde sig om en person som
förklarat krig mot USA, al-Awlaki hade sänt iväg terrorister
på bombuppdrag mot amerikanskt territorium, och vidare
att man inte kom åt honom på vanligt sätt. Detta må vara
korrekt, men det berättigar inte till ett åsidosättande av rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter. Inte heller kan
åberopandet av Jemens samtycke ändra bilden. Det visar
bara att de två staterna gemensamt gjort sig skyldiga till ett
rättsstridigt agerande.
Proportionalitet i krig

Undantagsvis kan krigets lagar vara tillämpliga genom att
territoriet ifråga är inblandat i en internationell väpnad konflikt. Afghanistan är föremål för en konflikt där olika parter
agerar – en nationell regering, en upprorsrörelse med internationella tentakler och internationella styrkor under ett FNmandat. Amerikanska styrkor är också närvarande under ett
eget mandat. En sådan typ av konflikt spiller ofta över på anAdvokaten Nr 5 • 2013

Det är två rättsliga regimer som spelar in, såväl
mänskliga rättigheter i fred som humanitär rätt i krig,
och de måste hållas isär och inte buntas ihop till en
enda övergripande rätt till självförsvar mot al-Qaida.

dra staters territorier, i det här fallet är det Pakistans territorium som ofta berörs.
Folkrätten i krig förbjuder inte drönare som stridsmetod
eller stridsmedel. Däremot måste alla militära attacker vara
förenliga med en vag men fundamental proportionalitetsprincip. Den humanitära rätten kräver att militära beslutsfattare gör en avvägning så att de civila förlusterna inte blir
orimligt stora i förhållande till den militära nyttan av attacken ifråga. Denna proportionalitetsbedömning har inte fungerat i praktiken. Civila offer kan inte helt undvikas i krig,
men när antalet drabbade blir orimligt stort har vi att göra
med krigsförbrytelser.
Många frågar sig kanske om det vore möjligt med ett folkrättsligt förbud mot drönare, men det är för sent. Anden har
släppts ur flaskan och alltfler stater överväger att skaffa sig
denna militära kapacitet. Lösningen ligger i en strikt tillämpning av de rättsliga normer som finns, i fred och i krig.

Ove Bring
Professor emeritus i internationell rätt
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Vem har rätt att säga vad till vem och när? Rätten att meddela uppgifter för publicering har en lång tradition i Sverige och är på flera sätt unik. Men det är ett
allt annat än lätt regelverk. Ytterst syftar det till att minimera misshushållning
och rättsövergrepp men samtidigt skydda vitala intressen hos det allmänna
och enskilda. Utöver lagarna är också etiska regler för skilda yrkesgrupper styrande. Här beskrivs ett antal fall och hur offentligt finansierad verksamhet som
drivs i privat regi faller utanför systemet. Vilket många bedömare ser som ett
växande problem.
text nils funcke foto nordicphotos, istockphoto, tom knutson med flera

Justitiekansler Anna Skarhed

”Felaktigheter
och övergrepp måste
komma upp i ljuset”
Justitiekansler. En titel som inger respekt
genom sin kombination av ”kansler”, som för
tankarna till makt och kraft tillräcklig för att
skapa och leda nationer, och ordet ”justitie”
som för tankarna till rättvisa och rättsskipning.

A

nna Skarhed är sedan några månader inne på sitt
fjärde år som justitiekansler ( JK) och därmed som
regeringens särskilda advokat men också som exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. Som JK ska
hon vaka över att yttrandefrihetsgrundlagarnas bestämmelser följs. Inga rättigheter får kränkas och skyldigheterna ska
fullgöras.
– Det är till största delen nya frågor för mig men jag har erfarenheten i huset genom mina medarbetare som varit med
i många år, förklarar hon.
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”Huset” är Birger jarls torn som Gustav Vasa lät bygga på
Riddarholmen bara ett stenkast från Anna Skarheds tidigare
arbetsplats, Högsta domstolen, där hon var justitieråd.
– Yttrandefriheten utgör en grundbult i vår demokrati. Det
är oerhört centralt att värna det öppna samtalet.
Men friheten har sina begränsningar. Hot, uppvigling, hets
mot folkgrupp och ytterligare ett antal brott kan leda till att
JK väcker åtal. Det sker inte särskilt ofta och är heller inte
tänkt att ske ofta eftersom det fria ordet omges av ett starkt
skydd. Vanligare är att JK griper in när det gäller överträdelser som direkt eller indirekt begränsar någons rätt att säga sin
mening.
– De bestämmelser som skyddar rätten att samla in och
meddela uppgifter syftar alla ytterst till att förbättra samhället, förklarar hon.
Pressade chefer glömmer

Meddelarfriheten ger var och en rätt att lämna uppgifter för
publicering i medier. Huvudregeln är att meddelaren inte

Anna Skarhed.

»
25

Fokus Meddelarfrihet

”Det är mediernas ansvar att dra gränsen och inte utnyttja enskildas

kan straffas om publiceringen sker i ett massmedium som
omfattas av yttrandefrihetsgrundlagarna, tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
– Felaktigheter och övergrepp måste komma upp i ljuset.
Därför finns möjligheten för enskilda när intern kritik inte
hjälper eller medarbetarna kanske inte vågar berätta för sina
chefer att de i stället kan vända sig till medierna.
Rätten att meddela uppgifter skyddas på flera sätt. Det är
förbjudet för myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem som lämnat en uppgift, och de får heller inte
vidta repressalier mot den som utnyttjat sin yttrandefrihet
vare sig det skett öppet eller anonymt. För dem som tar emot
uppgifterna gäller tystnadsplikt för uppgifter som gör att
uppgiftslämnaren kan identifieras.
– Jag kan förstå att en chef blir besviken och arg när han eller hon först får läsa om brister i myndighetens verksamhet i
medierna. Men chefen bör då i första hand ställa sig frågan
hur det står till med det egna ledarskapet. Varför medarbetarna inte för fram kritiken internt, menar Anna Skarhed.
Hon har varit verksam som jurist sedan 1977. Hennes intryck är att kravet på effektivitet inom den offentliga förvaltningen skruvats upp. Även om detta enligt Anna Skarhed kan
vara en förklaring till att chefer känner sig pressade och därmed glömmer vikten av att ha det högt i tak inom myndigheterna är det aldrig försvarligt att ge sig på den som lämnat
uppgifter i stället för att angripa problemet.
Tror inte på strängare straff

Under 2012 väcktes
det enda åtalet mot
efterforsknings
förbudet sedan 2008.
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Från 2008 till och med februari i år fick JK in 23 anmälningar
om brott mot repressalieförbudet, 73 anmälningar för brott
mot tystnadsplikten och 52 misstänkta fall av otillåten efterforskning av uppgiftslämnare. Till det kommer 25 anmälningar som katalogiserats som anmälningar för brott mot
meddelarfriheten.
I genomsnitt nära tre fall per månad där någon ansett att
rätten att meddela uppgifter kränkts eller där JK på egen
hand uppmärksammat ett missförhållande och öppnat ett
ärende.
– Många av anmälningarna avskriver vi ganska snabbt. Det
handlar bland annat om fall där JK inte är behörig att utreda
frågan, och därför sänder vi anmälan vidare till till exempel
allmän åklagare. Ett antal anmälningar saknar också substans att gå vidare med, förklarar Anna Skarhed.
Av de 173 anmälningarna har JK inlett förundersökning i 28
fall och av dessa har fyra, omkring 15 procent, lett till att JK
väckt åtal.
– Jag ser det inte som särskilt bekymmersamt att antalet fall
som vi för till domstol är relativt få. Många gånger är bevisläget sådant att vi väljer att inte åtala. I stället försöker vi genom
uttalanden få tillstånd till en förändring och öka förståelsen
för reglerna.
– Det kan tyckas tandlöst. Men personligen tror jag inte så
mycket på strängare straff utan på att försöka förändra myn-

dighetskulturen genom information och samtal, tillägger
hon.
Repressalier kan vara subtila

Även om statistiken inte är nedbruten på olika myndigheter
är det Anna Skarheds intryck att av de statliga myndigheterna är det inom polisen som det förekommer flest anmälningar mot polischefer. I varje fall av det som kommer upp till
ytan. Den andra stora gruppen gäller kommunala chefer, till
exempel rektorer.
– När vi utreder ett fall får vi ofta höra att jodå chefen känner till reglerna och det var inte meningen att bryta mot bestämmelserna utan handlade bara om en strävan att följa
upp ett ärende och förbättra verksamheten.
Ibland kan det givetvis vara fråga om en uppföljning som
inte kan kritiseras men Anna Skarhed har svårt att förstå att
det ska vara så svårt att fånga upp och hantera offentlig kritik
utan att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna.
– Det är ju självklart att chefen inte kan inleda ett samtal
med sin personal genom att säga att hon/han är besviken för
att någon ”har gått till pressen” och att chefen inte som skedde i ett fall på en skola kan kalla samman hela kollegiet och
ställa frågor om vem som lämnat vissa uppgifter till medierna. Och det är givetvis mycket allvarligt om den som använt
sin grundlagsskyddade rätt att lämna meddelande utsätts för
någon form av repressalier, säger Anna Skarhed.
– Chefer måste lära sig att se kritikerna som en tillgång även
om de ibland kan upplevas som jobbiga och faktiskt vara en
”pain-in-the-ass”, säger hon och tillägger:
– När det gäller överträdelser av repressalieförbudet är det
många gånger svårt att säga att en åtgärd vidtagits för att någon meddelat sig med medierna. Repressalier kan vara subtila och svåra att komma åt. Det är också bara vissa uppsåtliga
och konkreta ingripanden, bland annat avskedande och
uppsägning, som är brottsliga och Justitiekanslern har sedan
2008 inte väckt något åtal för brott mot repressalieförbudet.
Mediernas ansvar

Under 2012 väcktes det enda åtalet mot efterforskningsförbudet sedan 2008. Det innebär att endast en av fjorton inledda förundersökningar mot efterforskningsförbudet ledde till
åtal och domstolsprövning. Det riktade sig mot en kommunal chef som tingsrätten fällde för att han ställt frågor om vem
som meddelat uppgifter om ett försenat skolbygge till en
dagstidning.
När det gäller brott mot tystnadsplikten där JK inledde förundersökning i tretton fall väcktes åtal i tre fall. Samtliga gällde brott där den som mottagit uppgifter röjt sin källa. Ett av
målen gäller utgivare för tidningen Norra Skåne som fälldes
av Högsta domstolen för att ha röjt vem som lämnat uppgifter
om ett medborgargarde.
– Sedan har vi ett pågående mål som gäller en publicering
i en dagstidning där Justitiekanslern väckt åtal mot en fotoAdvokaten Nr 5 • 2013
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okunnighet och bristande erfarenheter av vad en publicering kan innebära.

graf, en reporter och en nattchef på en morgontidning. Vi anser att de tre brutit mot sin tystnadsplikt genom att identiteten hos en intervjuperson som lovats anonymitet röjdes i
tidningen, berättar Anna Skarhed.
Såvitt JK kan bedöma vårdar de etablerade medierna sina
källor väl och har också kunskap om gällande regler. I de enstaka fall där åtal väckts har det handlat om bristande kunskaper eller bedömningar.
– Det är mediernas ansvar att dra gränsen och inte utnyttja
enskildas okunnighet och bristande erfarenheter av vad en
publicering kan innebära. Det är medierna som har kunskaperna och erfarenheten och som måste se till att upprätthålla
de medieetiska reglerna, menar Anna Skarhed och tillägger
att det finns inget utrymme eller förståelse för misstag vid publiceringar där en meddelare vill vara anonym.
Brister i tillämpningsområdet

Några skärpningar av bestämmelserna om meddelarfriheten kan Anna Skarhed inte se något behov av i dag. Men när
det gäller tillämpningsområdet finns brister som behöver åtgärdas.
Det handlar om den alltmer omfattande verksamhet som
finansieras med offentliga medel men drivs i privat regi.
Främst gäller det vård, skola och omsorg som sköts av entreprenörer på uppdrag av kommuner och myndigheter.
Anna Skarhed avgjorde nyligen ett ärende där två kvinnor
som deltog i ett fas 3-projekt stängdes av efter att i medierna
ha kritiserat verksamheten.
– Det såg i första skedet ut som ett fall av överträdelse av repressalieförbudet.
Men det slutade som en ”rättslig anka”.
– Visserligen var det arbetsförmedlingen, en myndighet,
som placerat kvinnorna i fas 3-projektet och det var statliga
pengar som finansierade verksamheten. Men eftersom verksamheten drevs av ett privatägt företag var det inte möjligt att
rikta kritik mot arbetsförmedlingen för att kvinnorna stängdes av.
Enligt de regler som gäller för privat verksamhet har arbetsgivaren rätt att förvänta sig att anställda uppträder lojalt
mot företaget. Där gäller inte repressalieförbudet och förbudet mot efterforskning.
– Regeringen har tillsatt en utredning som ser över möjligheterna att ge anställda inom privata företag som finansieras
med offentliga medel meddelarskydd. Det är visserligen inte
lätt rent juridiskt att lösa det men en förändring framstår som
nödvändig, förklarar hon.
Yttrandefriheten måste alltid vägas mot andra starka samhällsintressen. Det kan gälla rikets säkerhet, rättssäkerheten,
den personliga integriteten och intresset av en effektiv brottsbekämpning. Därför finns sekretessbestämmelser som i vissa fall innebär att meddelarfriheten bryts.
Det förekommer att poliser lämnar ut uppgifter till medierna under en pågående förundersökning. I många fall handAdvokaten Nr 5 • 2013

lar det inte om att avslöja svåra missförhållanden eller övergrepp utan kanske bara att en känd person gripits för något
mindre allvarligt brott.
Läckaget från förundersökningar har lett till att röster höjts
för att beröva poliser deras meddelarfrihet och att det borde
vara kriminaliserat att lämna ut uppgifter ur en förundersökning även i de fall de inte omfattas av kvalificerad sekretess.
Anna Skarhed håller inte med.
– När det gäller uppgifter som inte omfattas av kvalificerad
sekretess får vi nog trots allt stå ut med att meddelarfriheten
ibland används på ett sätt som det egentligen inte är tänkt.
Det är det pris vi får betala för att det ska vara möjligt att till
exempel avslöja om tvångsmedel använts på ett felaktigt sätt,
menar hon.
Problemet med läckor bollar hon i stället tillbaka till polisen och medierna.
– Det är polisledningens sak att se till att etiken inom kåren
är hög. Det är deras uppgift att se till att det finns en polisheder som innebär att poliserna känner samhörighet med myndighetens verksamhet och använder meddelarfriheten på ett
omdömesgillt sätt. När det gäller medierna borde etiken säga
dem att de inte ska betala för tips från poliser. Det ligger i deras intresse att vi upprätthåller en god rättsordning, menar
Anna Skarhed.
Rent generellt menar Anna Skarhed att en etik och yrkesstolthet som vårdas inom en yrkeskår och kontrolleras av
dess egna organisationer är lika värdefull och kanske effektivare än att lagstiftaren träder in och stiftar lagar. Hon tar Advokatsamfundets disciplinnämnd som exempel.
– Den står under min tillsyn och även om vi kan ha synpunkter vad gäller detaljer, till exempel att beslut borde motiveras fylligare, fungerar verksamheten väl. På samma sätt
hoppas jag att medierna kan upprätthålla sin självsanerande
verksamhet så att lagstiftaren slipper gripa in. n

Enligt de regler som
gäller för privat
verksamhet har
arbetsgivaren rätt
att förvänta sig att
anställda uppträder
lojalt mot företaget.

Hans-Gunnar
Axberger:
Myndighetskulturen
inger oro
– vänd!
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Att bevara meddelarskyddet för
anställda när verksamheten
läggs ut på entreprenad har
utretts vid flera tillfällen.

Hans-Gunnar Axberger

”Myndighetskulturen
Hans-Gunnar Axberger är en av Sveriges
främsta uttolkare och kännare av yttrandefrihetsgrundlagarna. När det gäller meddelarfriheten och skyddet för uppgiftslämnare ser
han inget påtagligt behov av ändringar i själva bestämmelserna.

extraordinära tillsynsorgan varit drivande när det gäller
rättsbildningen. Fall som gällt repressalier mot uppgiftslämnare och efterforskning av källor som JO prövat har lett till
lagändringar som stärkt yttrandefriheten. Det gäller också
och i än högre grad regleringen av öppenheten, offentlighetsprincipen, förklarar han. Men där har JO fortfarande många
ärenden och beslut.
Flod av anmälningsärenden

D

et som främst inger mig oro är myndighetskulturen.
Det räcker inte med goda och tydliga lagar. Tjänstemännen på myndigheterna måste inte bara kunna
och följa dem utan också inse och känna att de är viktiga,
förklarar han.
Efter fem år och närmare 7 000 beslut lämnar han i vår
uppdraget som en av riksdagens justitieombudsmän ( JO).
Under sina år som JO har han bara i mindre omfattning fått
direkt användning för sina specialkunskaper inom yttrandefrihetsområdet som också var ämnet för hans doktorsavhandling. Besluten kan han räkna på ena handens fingrar.
Inte heller de andra ombudsmännen har särskilt många sådana ärenden.
– Så har det inte sett ut historiskt. JO har som riksdagens

Hans-Gunnar
Axberger.

statistik för åren 2008–2013		
Repressalie
23

Anmälningar
Tystnadsplikt
Efterforskning
73
52

Meddelarfrihet
25

Repressalie
1

Förundersökningar
Tystnadsplikt
13

Efterforskning
14

Repressalie
0

Åtal
Tystnadsplikt
3

Efterforskning
1

Totalt 2008–2013
Anmälningar: 173 Förundersökningar: 28 Väckta åtal: 4
Not 1. Någon straffbestämmelse för brott mot meddelarfriheten finns inte. Det fall
som registerats under denna rubrik hos JK har i de fall anmälningarna lett till förundersökning kategoriserats som brott mot repressalieförbudet, tystnadsplikten respektive
efterforskningsförbudet.
Not 2. Någon statistik över i hur många fall JK uttalat kritik mot myndigheten för att ha
brutit mot något av straffbestämmelserna finns inte.
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I början av 1970-talet och under 1980-talet flyttade prövningen av ärenden som gällde meddelarfriheten, efterforskningsförbudet, tystnadsplikten och repressalieförbudet från JO till
Justitiekanslern ( JK).
– JK blev mer offensiv och gick från en repressiv till en yttrandefrihetsvänlig inställning. Det gällde till exempel den
stränga synen på brott mot efterforskningsförbudet som
bland andra Johan Hirschfeldt visade under sin tid som JK.
Ett annat exempel är Göran Lambertz som såg till att straffen
skärptes för repressalier som vidtas mot anställda som använt sin yttrandefrihet.
JO:s arbete har enligt Hans-Gunnar Axberger mer eller
mindre dränkts i den stora floden av anmälningsärenden.
Funktionen som riktkarl för myndigheterna och att vara drivande i rättsutvecklingen har JO numera svårt att upprätthålla. Det blir många påpekanden om mindre, formella fel och
färre utredningar kring viktiga principer.
Ett och annat fall som berört meddelares rättigheter och
skydd har Hans-Gunnar Axberger under sin JO-tid trots allt
haft. Han nämner ett som gällde Migrationsverket.
– En enhetschef fick i praktiken sparken på grund av att han
på sin blogg uttryckt politiska värderingar som myndigheten
ansåg påverkade allmänhetens och enskildas förtroende för
myndigheten på ett negativt sätt.
I sitt beslut säger Hans-Gunnar Axberger att visserligen kan
man inte kategoriskt säga att det en tjänsteman uttrycker i
egenskap av privatperson inte påverkar myndighetens arbete och förtroende. Men denna intressekonflikt får inte lösas
på ett sätt som innebär att den enskildes yttrandefrihet inskränks.
– Åtgärden får inte gå längre än nödvändigt och det ansåg
jag att den gjorde i detta fall. Det fanns ingen kritik mot tjänstemannens sätt att sköta sitt arbete, och hans politiska ställningstaganden innebar inte att han i sin tjänst åsidosatt kravet på opartiskhet, säger Hans-Gunnar Axberger.
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inger oro”

JO kritiserade Migrationsverkets beslut och enhetschefen
fick så småningom tillbaka jobbet.
Kritik mot policydokument

Det finns snart sagt inte en myndighet som inte håller sig med
en informationspolicy. Dokumenten innehåller ofta råd och
riktlinjer till de anställda vad gäller deras kontakter med
massmedierna.
– Alla sådana regelsamlingar måste inte bara skrivas i
grundlagens anda utan också uttryckligen beskriva de rättigheter alla anställda vid myndigheten har, säger Hans-Gunnar
Axberger.
Även när syftet är det mest vällovliga är det lätt att det blir
fel.
– Stockholms stad sammanfattade ett antal råd till sina anställda på ett visitkort. Korta och kärnfulla råd som till exempel
att aldrig bli upprörd och alltid vara ärlig. Men där fanns också
råd som gick för långt och inskränkte de anställdas rättigheter.
I beslutet kritiserar Hans-Gunnar Axberger anvisningen
på visitkortet att ”Aldrig vid mediekontakter … diskutera sekretessbelagd information”.
– Det kan uppfattas som att myndigheten avråder sina anställda från att utnyttja sin meddelarfrihet. Därför strider anvisningen mot rätten att tjänstemän kan lämna ut även sekretessbelagda uppgifter. Det är en central del av hela
lagstiftningen som är noga övervägd av lagstiftaren, förklarar
han och trycker på kravet att råd och regler måste vara tydliga även om de är kortfattade.
I sitt beslut refererar Hans-Gunnar Axberger till tidigare JObeslut i liknande ärenden. Där har JO mycket starkt kritiserat
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formuleringar i policydokument som att alla anställda måste
anmäla kontakter de haft med medierna till sina chefer samt
skrivningar som förbjuder förtroliga samtal med journalister. Det är råd som direkt står i strid med lagstiftningen.
Problem med entreprenad

Även om han inte ser några direkta behov av ändring i själva
bestämmelserna finns ett problem med deras räckvidd.
– Förbudet mot efterforskning och repressalier gäller inte
inom den privata sektorn. Där väger kravet på lojalitet mot
arbetsgivaren tungt. Men det blir ett problem när allt fler
uppgifter som tidigare utförts av myndigheterna nu finansieras med offentliga medel men utförs av privatägda företag.
De som tidigare haft skydd som meddelare enligt grundlagen
förlorar det när verksamheten övergår i privat regi, förklarar
Hans-Gunnar Axberger.
Att bevara meddelarskyddet för anställda när verksamheten läggs ut på entreprenad har utretts vid flera tillfällen.
– Det finns ingen enkel lösning. Samtidigt kan man säga att
även den allmänna yttrandefriheten enligt regeringsformen
ger ett visst skydd för privatanställda. Vid avvägningen mellan yttrandefrihetsintresset och lojalitetsplikten har Arbetsdomstolen i många fall dömt till yttrandefrihetens fördel när
till exempel någon blivit avskedad för att ha uttalat sig i medierna.
Den allmänna rätten att slå larm – att vara en whistle-blower – ska inte underskattas menar Hans-Gunnar Axberger
som nu närmast ska slutföra en statlig utredning som berör
den fria åsiktsbildningen, nämligen utformningen av det
framtida presstödet. n

Att betala
för tips:
Ekonomisk
ersättning
eller muta?
– vänd!
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Att betala för tips

Ekonomisk ersättning
Professorn i civilrätt Claes Sandgren har återkommande kritiserat medierna för att de betalar för nyheter. Tidningsutgivarnas vd Per
Hultengård tillbakavisar kritiken bestämt.

A
Claes Sandgren.

tt läsare i allmänhet får betalt för ett tips eller en insänd bild är inget att uppröras över. Men att medierna förmår anställda vid myndigheter att lämna ut
sekretessbelagda uppgifter utgör ett samhällsproblem, säger Claes Sandgren.
Enligt honom gör sig den som betalar för sådana uppgifter
skyldig till mutbrott.
– Det finns i många fall inget ädlare motiv bakom att medierna betalar mutor. I regel handlar det om avslöjanden om
kändisar. Det är skvallerjournalistik och har inget med en ambition att avslöja missförhållanden att göra, säger han.
Att journalister och deras branschorganisationer försvarar det här sättet att skaffa information upprör honom.
– Att själva muta och samtidigt skarpt kritisera till exempel
företag som avslöjats för att ha betalat ut mutor i Sverige eller

andra länder kan inte beskrivas som annat än hyckleri, förklarar Claes Sandgren.
Tidningsutgivarnas vd Per Hultengård anser det inte särskilt märkligt att någon ersätts för att ha levererat en tjänst.
Han ställer sig också frågande till vilken grund Claes Sandgren har för sina påståenden.
– Claes Sandgren har ingen aning om i vilken omfattning
eller om det överhuvudtaget förekommer att medierna betalar för nyhetstips mer än i form av enklare ersättning för läsartips, säger Per Hultengård.
Om det finns misstankar om att uppgifter som publicerats
skulle ha tagits fram genom att ett brott begåtts, till exempel
inbrott, dataintrång eller mutbrott, är det som regel inte möjligt att effektivt utreda misstankarna. Förbudet för efterforskning och bestämmelserna om tystnadsplikt innebär att
det inte är tillåtet för en åklagare att till exempel förhöra anställda eller ställa frågor till journalister.
En journalists tystnadsplikt kan bara vika i mycket extrema
fall till exempel vid spioneri eller om en domstol anser att det
är av ”synnerlig vikt” att källans identitet röjs. Rekvisitet ”synnerlig vikt” är strängt och domstolarna ställer därför höga
krav för att bryta tystnadsplikten.
När det gäller efterforskning kan JK starta en förundersök-

Meddelarfriheten i riksdagen

Utvidgat meddelarskydd utreds
”Det finns behov av en utvidgad lagstiftning
om meddelarskydd för anställda i offentligt
finansierad verksamhet i privat regi. ” Det
skriver riksdagens konstitutionsutskott (KU) i
sitt senaste betänkande om tryck- och yttrandefrihetsfrågorna (2011/12:KU13).

I

betänkandet yttrar sig utskottet över 22 motionsyrkanden som berör yttrandefrihetsfrågor. Merparten av yrkandena gäller meddelarfriheten.
I inte mindre än tolv motioner signerade av ledamöter från
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna krävs att
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meddelarskyddet ska omfatta även anställda som arbetar inom
privat verksamhet som finansieras med offentliga medel.
Motionerna som lämnats in år efter år har alltid avslagits.
Regeringspartierna har hävdat att det skulle strida mot den
fria avtalsrätten och att frågan är mycket komplex och att flera utredningar inte lyckats hitta en lösning. Regeringen har
via justitieministern i riksdagen framhållit att Socialdemokraterna under i vart fall tio år sagt nej till en utvidgning av
meddelarfriheten.
Men droppen, motionerna, har urholkat stenen.
Motionärerna har fått ett enigt utskott bakom kravet på en
utredning. Enligt utskottets betänkande ska en meddelarfrihet för dessa grupper så långt möjligt ha samma styrka som
för offentliganställda. För att upprätthålla förtroendet för att
offentliga medel används på ett effektivt sätt behövs det enAdvokaten Nr 5 • 2013
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eller muta?
ning för att efterforska källan endast om de uppgifter som
publicerats faller under kvalificerad sekretess eller om ett dokument med hemliga uppgifter kommit på drift. Det är endast i dessa fall en förundersökning skulle kunna uppdaga
om det också förkommit att någon tagit emot ersättning.
Claes Sandgren, som också är ordförande i Institutet mot
Mutor, hoppas trots allt att medierna själva ska ta itu med det
han betecknar som ett problem. Ett förbud mot att muta borde enligt Claes Sandgren skrivas in i de yrkesetiska reglerna.
Men det kommer inte att ske enligt Per Hultengård.
– Det finns ingen anledning att reglera ett icke-problem.
Det är däremot extremt viktigt att meddelarfriheten upprätthålls för att uppdaga oegentligheter inom det allmänna. Det
finns ett pris för detta, som kan innebära ett illojalt läckande,
men som för att alls kunna äga rum där det verkligen behövs,
måste finnas och – faktiskt – även kunna innefatta en ekonomisk ersättning, säger Hultengård.
Se över lagstiftningen

Om medierna inte själva agerar är Claes Sandgren inte främmande för att lagstiftningen ses över.
– Men jag vill inte avskaffa meddelarfriheten för någon grupp
eller rent generellt. Den väg lagstiftaren i så fall bör välja är att

ligt utskottet regler som gör att förhållanden som det finns
anledning att uppmärksamma blir kända. Regeringen har nu
också tillsatt en utredning som förväntas lämna sitt förslag i
slutet av året.
Motioner om begränsningar

Antalet motioner inom det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga område uppgår varje år till 20–30 stycken. Bland dem
finns även enstaka återkommande motioner om att meddelarfriheten för uppgifter som berör brott bör begränsas.
”Det finns flera exempel på tillfällen då sekretessbelagda
uppgifter från pågående polisiära förundersökningar läckts
och publicerats medialt. När detta sker blir syftet sällan att
informera allmänheten eller att påtala allvarliga missförhållanden i en utredning, utan istället att skapa slagkraftiga och
Advokaten Nr 5 • 2013

låta fler uppgifter falla in under kvalificerad sekretess. Därmed
bryts meddelarskyddet i dessa fall, förklarar han utan att ange
vilka uppgifter som borde ges ett starkare sekretesskydd.
Även om det framkommer att en myndighetsperson tagit
emot ersättning för att lämna ut en uppgift till media inställer
sig frågan om det verkligen begåtts ett mutbrott.
Bestämmelsen i brottsbalken om mutbrott syftar till att
skydda viktiga samhällsfunktioner och komma åt fall där någon genom en förmån låter sig påverkas i sin myndighetsutövning. I lagens förarbeten anges muta som en förmån ”som
ges till anställda hos domstolar och andra myndigheter i syfte
att påverka den dömande verksamheten, annan myndighetsutövning eller offentlig upphandling”. Ytterligare ett
krav är att beslutet står i strid med gällande rätt.
Att lämna ut hemliga uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier strider inte mot gällande rätt. Grundlagen
gör det straffritt att lämna ut sådana uppgifter. Ett sådant utlämnande kan heller inte anses utgöra myndighetsutövning.
Även i de fall uppgifter med kvalificerad sekretess eller dokument med hemliga uppgifter lämnats ut mot ersättning är
det sannolikt inte frågan om ett mutbrott. Sådana överträdelser kan däremot beivras enligt straffbestämmelserna om
meddelarbrott i yttrandefrihetsgrundlagarna. n

lösnummersäljande rubriker, förstasidor och löpsedlar”,
skriver socialdemokraten Susanne Eberstein i sin motion.
Eberstein kräver att undantagen från meddelarfriheten
vidgas till att gälla ”alla uppgifter från pågående brottsutredningar” och vill ha en ”översyn av undantag från meddelarfriheten för polismyndighetens personal vid pågående
brottsutredningar”. Liknande krav framförs i en motion av
kristdemokraten Otto von Arnold som därtill också vill se
över sekretessen vid polisingripanden.
Precis som tidigare år avvisar utskottet motionärernas krav.
Utskottet avslår också vänsterpartisten Josefin Brinks krav på
obligatorisk information om meddelarfrihet och efterforskningsförbudet. Det behövs enligt motionären eftersom det
trots reglerna förekommer att offentliga arbetsgivare ”sätter
munkavle” på anställda med hänvisning till lojalitetsplikten. n

Per Hultengård.

Historisk
tillbakablick:
Ett skydd som
har vårdats
länge
– vänd!
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Historisk tillbakablick

Ett skydd som har
Rätten för författare och andra som har medverkat vid tillkomsten av ett yttrande att vara
anonym har i Sverige en internationellt sett
unikt stark ställning.

D

en har av lagstiftaren värnats och vårdats eftersom
den ses som en av de mest centrala delarna av yttrandefriheten.
I 1912 års betänkande motiveras den med att samhället har
behov av en ”fortgående självrannsakan”. Enligt utredningen behövs ett ”effektivt anonymitetsskydd” med tanke på att
Sverige är ett samhälle med ”begränsade dimensioner” och
att hänsynen till den ”sociala omgivningen: familj, förmän,
kamrater, affärsförbindelser och så vidare, och fruktan för
andligt eller ekonomiskt obehag från dess sida utövar hos oss
ett övermäktigt tryck på den enskildes yttrandefrihet”.
Utredarna menar att ”falsk kåranda” och ”falsk solidaritetskänsla” utgör ”samhällsskadliga faktorer” och att anonymitetsskyddet därför utgör en ”säkerhetsventil” som ”möjliggör, att ord sägas, som böra bliva uttalade, fakta framdragas,
som böra bliva framdragna”.

Skydd redan 1776

En form av anonymitetsskydd fanns redan i den första tryck-

frihetsförordningen från 1776. Där ges författaren en möjlighet
att vara anonym. Tryckaren måste inte sätta ut författarens
namn på titelbladet. Frågan om anonymitet för författaren ansågs vara en fråga mellan författaren och tryckaren.
Boktryckaren uppmanas i de fall författaren ville vara anonym att upprätta en ”namnsedel” där författaren förklarar
att han eller hon författat skriften. Om tryckaren inte kan
uppvisa en namnsedel vid en rättegång eller vägrar att lämna
den för att skydda författaren får tryckaren ta ansvar för innehållet. Någon skyldighet för tryckaren att uppge namnet på
författaren finns alltså inte i lagtexten men inte heller något
förbud att göra det.
Reglerna har sedan dess genomgått ständiga förändringar.
Under 18 år i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet finns
ingen anonymitetsrätt överhuvudtaget. Med den nya TF 1810
återställs ordningen. Då införs också ett förbud för domstolarna att vid lindrigare brott ens ställa frågan om vem som har
författat en skrift. Anonymitetsskyddet för författare ger indirekt även dem som lämnar uppgifter till honom eller henne
anonymitet. Frågan om att i lagtexten uttryckligen ge personer som lämnat uppgifter för publicering diskuteras av 1944
års tryckfrihetssakkunniga.
Ändringar vid flera tillfällen

Enligt utredarna är ett ”verksamt skydd mot efterforskningar” av särskilt stor betydelse för tidningspressens frihet. Men
eftersom meddelarnas identitet indirekt är säkerställd ge-

EXEMPEL PÅ FALL: TYSTNADSPLIKTEN
Fallet Norra Skåne
Tidningen publicerade
2008 tre artiklar om ett
medborgargarde i ett
villaområde i Hässleholm.
I den första artikeln intervjuas ”talesmannen” för
medborgargardet och
de enda uppgifter som
lämnas om honom är att
det är en man boende i
området. I texten heter
det att ”talesmannen vill
vara anonym”.
Av polisförhören och i
en krönika skriven av tidningens utgivare MarieLouise Karlsson-Bernfalk

32

framgår att reportern
som tog emot uppgifterna och utgivaren lovat
den intervjuade anonymitet.
Men dagen efter artikeln har Norra Skåne
som huvudnyhet att
”Högerextrem nationalist
bakom medborgargardet
i Hässleholm”. På tidningens förstasida namnges
Nils-Eric Hennix och inne
i tidningen publiceras
en arkivbild på honom.
I artiklarna uppges att
Hennix var partiledare för
Nationaldemokraterna

2005–2006 men att han
nu inte längre är medlem
i partiet.
Av publiceringen
framgår att det var NilsEric Hennix som var ”den
anonyme mannen bakom
idén att starta medborgargardet” och han
beskrivs som ”en känd
högerextrem politiker”.
Nils-Eric Hennix hävdar
att tidningen brutit sitt
löfte om anonymitet. I
en kolumn publicerad
efter Hennix polisanmälan skriver Marie-Louise
Karlsson-Bernfalk att

när tidningen fick ett tips
om Hennix politiska bakgrund var det självklart
att publicera hans namn.
Att inte göra det hade varit ”oansvarigt” eftersom
Nils-Eric Hennix ”politiska
hemvist är i högsta grad
relevant i sammanhanget” och även om han fört
en relativt anonym tillvaro i Hässleholm är han
”en offentlig person”.
Tidningens försvarslinje
att det rör sig om två från
varandra skilda publiceringar får gehör i tingsrätten. Hovrätten däremot

menar att en ny publicering inte får innebära
att identiteten röjs för en
person som tidigare lovats anonymitet och fäller
utgivaren. Hovrättens fällande dom står sig i Högsta domstolen. Enligt HD
kan tystnadsplikten inte
”efterges bara därför att
det i ett enskilt fall finns
ett motstående intresse
som kan uppfattas vara
starkare”.

Advokaten Nr 5 • 2013

Fokus Meddelarfrihet

vårdats länge
nom ensamansvaret och rätten för författare att vara anonyma föreslår de inte någon ny bestämmelse.
Regeringen tar intryck av remissinstanserna och menar att
det inte kan vara en fråga för utgivarna om en källa ska förbli
anonym eller inte. Riksdagen inför därför ett förbud att röja
meddelare om inte uppgiftslämnaren uttryckligen lämnat
sitt medgivande.
Efter 1949 har det gjorts förändringar av
grundprinciperna för meddelarfriheten
och meddelarskyddet vid ett flertal tillfällen.
Införandet av brottsbalken år 1965
innebar en genomgripande förändring av
meddelarskyddet. Samtidigt med lagens
införande ändrades 7 kap. 3 § TF. I paragrafen, som anger undantagen från
grundlagens skydd för meddelare, görs
ett tillägg som innebär att ”envar” som lämnar meddelanden
för publicering ska kunna åtalas enligt brottsbalkens regler
för bland annat spioneri och andra brott mot rikets säkerhet.
IB-affärens betydelse

Den nya regleringen möjliggör att journalisterna Peter Bratt
och Jan Guillou kan dömas för spioneri för sitt avslöjande av
Informationsbyrån (IB). Bratt och Guillou inkluderades i
gruppen ”envar” och döms såväl för anskaffande som för att
de meddelat uppgifterna.

Taxioffer identifierat i GP
I januari 2012 publicerar
Göteborgs-Posten en
intervju med ett av offren
för en rad taxivåldtäkter.
Kvinnan som intervjuas
kallas Jessica och på
bilden med en taxibil i
bakgrunden döljer hon
delar av ansiktet i en sjal.
Men ögon och näspartiet
är synligt och skärpan i
bilden ligger på hennes
ansikte medan taxiskylten är suddig.
Kvinnan har blivit lovad
anonymitet men gick att
känna igen för hennes
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vänskapskrets. Jessica
ansåg att uppgiften att
hon blivit våldtagen var
något hon inte ville ha
spridd till fler än de som
redan visste om det. Det
var en känslig personlig
uppgift.
JK har åtalat fotografen
som tog bilden, reportern
som gjorde intervjun och
hade kontakten med Jessica samt en nattchef på
tidningen.
De har i polisförhören
uppgett att kvinnan
skulle ha fått se bilderna
i digitalkameran när de

Domen mot Bratt och Guillou leder bland annat till införandet av en ”anskaffarfrihet” som innebär att själva insamlingen av uppgifter för publicering inte kan åtalas. Anskaffarfriheten utesluter däremot inte att brottsliga handlingar som
utförs för att skaffa uppgifter, till exempel inbrott eller hemlig
rumsavlyssning, kan åtalas.
Hans-Gunnar Axberger skriver om följderna av IB-avslöjandet i sin avhandling Tryckfrihetens
gränser. Axbergers slutsats är att den
prövning som gjordes av Högsta domstolen tyder på att domstolarna har en benägenhet att inte tolka TF:s skyddsregler extensivt, efter deras syfte, utan i stället
”paragraf för paragraf tämligen strikt efter
ordalydelsen”.
Orden från 1912 års betänkande har
använts av flera senare utredningar.
Yttrandefrihetsutredningen som lägger grunden till yttrandefrihetsgrundlagen ser meddelarfriheten och anonymitetsskyddet som ”ett yttersta medel mot obehöriga påtryckningar från förmän, kamrater och andra”.
Utredningen avfärdar riskerna med att sekretessskyddade uppgifter skulle komma i allmänt omlopp och instämmer i vad regeringen skriver i sin proposition 1975/76
att man bör i ”framtiden i stor utsträckning kunna förlita sig
på massmediernas och uppgiftslämnarnas omdöme och ansvarskänsla”. n

togs och då inte framfört
några invändningar.
Enligt JK är det en invändning som saknar betydelse. Genom att vara
oförsiktiga och inte tillräckligt ha anonymiserat
kvinnan har de tre brutit
anonymitetslöftet och
därmed begått ett brott
mot tystnadsplikten. Ansvaret för utformningen
av en publicering kan aldrig falla på någon annan
än de som har möjlighet
att påverka den.
Rättegången har när
detta skrivs inte inletts.

Namn på insändar
skribent publicerat
I juni 2012 publicerar Karlskoga Tidning i stället för
en önskad pseudonym
det verkliga namnet på en
insändarskribent.
I en intervju har utgivaren, Katarina Forsberg,
förklarat att publiceringen skedde av misstag
och att hon ser det inträffade som ”allvarligt för
den som fått identiteten
röjd och till skada för tidningen”.
Att insändarskribentens namn publicerades

Bestäm
melserna:
Meddelarfrihet
och ensam
ansvar
– vänd!

berodde på att Katarina
Forsberg när hon digitalt
kopierade in insändaren
i det redaktionella systemet glömde att markera
insändarens signatur vilket fick till följd att det
verkliga namnet skrevs ut.
Eftersom ett röjande av
identiteten hos en person
som vill vara anonym inte
kräver uppsåt för att vara
brottsligt har JK valt att
väcka åtal mot Katarina
Forsberg för brott mot
tystnadsplikten. Rättegången har när detta
skrivs inte inletts.
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Bestämmelserna

Meddelarfrihet och
Meddelarfriheten ger alla rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i medier som skyddas av yttrandefrihetsgrundlagarna utan att
kunna straffas för det.

D

et straffrättsliga ansvaret för innehållet kan bara utkrävas av en person. Detta ensamansvar finns reglerat i detalj i tryckfrihetsförordningen (TF) och
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). När det gäller periodiska
skrifter är det i första hand utgivaren som bär det straffrättsliga ansvaret.
Meddelarfriheten gäller enskilda fysiska personer men
inte myndigheter som till exempel informerar om sin verksamhet.

Mottagarkretsen

En förutsättning för att meddelarfriheten ska gälla är att
uppgifterna lämnas med syfte att de ska nå offentligheten
och att de lämnas till vissa angivna mottagare.
Mottagarkretsen omfattar bland andra utgivare, författare, redaktioner, nyhetsbyråer och företag som till exempel
framställer tekniska upptagningar.
Man kan uttrycka det som att mottagarkretsen omfattar
alla som på ett mer direkt sätt har möjlighet att publicera upp-

gifterna i ett medium som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagarna.
Efterforskningsförbud

Meddelares rätt att vara anonym skyddas bland annat genom förbudet för myndigheter och andra allmänna organ
att uppsåtligen efterforska vem som meddelat en uppgift.
Förbudet gäller även i de fall uppgiften skyddas av sekretess
om utlämnandet sker muntligen.
Stadgandet gäller alltså inte privata företag eller enskilda.
Det innebär att där en myndighet inte får efterforska vem
som ”läckt” får till exempel en journalist göra det. Det är givetvis förbjudet för myndigheter att anlita någon för att bedriva efterforskning.
Repressalieförbud

I såväl TF som YGL finns ett lagfäst förbud för myndigheter
och andra allmänna organ att vidta repressalier mot den som
använt sin yttrandefrihet. Reglerna har skärpts under senare
år och innebär inte bara ett förbud att avskeda en person utan
även andra bestraffningar som till exempel att hindra en persons löneutveckling eller utfärda skriftliga varningar.
Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller för den som mottagit uppgifterna. Det
innebär att en journalist som fått uppgifterna inte har rätt att
utan medgivande från meddelaren ens tala om för sin utgi-

EXEMPEL PÅ FALL: Repressalieförbudet
JK kritiserar lagman
för att ha vidtagit
repressalier
Lagmannen vid Göteborgs tingsrätt, Stefan
Strömberg, blir upprörd
när en domare kritiserar
förhållandena vid tingsrätten i lokalradion. I ett
e-brev till samtliga domare och till generaldirektören för Domstolsverket
går lagmannen till hårt
angrepp mot domaren
som på uppdrag av Domstolverket arbetat med
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att avgöra äldre domar
vid landets tingsrätter.
Enligt Strömberg har
domaren sin fulla rätt att
uttala sig men uttalandena är ”osakliga” och
uppfattas av många som
”kränkande”. Domaren
uppmanas att be om ursäkt. Till detta ”vill jag lägga” skriver Strömberg ”att
jag nås av envisa rykten
om att Du på de utbildningar Du medverkar i på
Domstolsakademin uttalar Dig nedvärderande om

tingsrätten och dess sätt
att arbeta. Det ska Du sluta med!”. JK konstaterar i
sitt beslut att repressalien
mot domaren visserligen
inte faller inom det straffbara området men att
uppmaningen att be om
ursäkt framstår ”som mindre väl övervägd”.
Att uppmana en domare att sluta med att uttala
sig om verksamheten får
enligt JK:s mening ”anses
ha gått över gränsen för
vad som är lämpligt med

hänsyn till grunderna för
den yttrandefrihetsrättsliga regleringen”.
JK, kritik mot rikspolischefens stab
En anställd vid polisen i
Östergötland riktar kritik
mot sina chefer för att
tjänstefordon används
på ett sätt som strider
mot trafiklagstiftningen.
Polismannen uttalar sig
även i massmedierna men
när han inte får gehör
hos den egna ledningen

skriver han också till
rikspolischefen. Från en i
rikspolischefens stab får
han svaret att medierapporteringen skadar ”polisväsendet i stort” och att
rapporteringen även uppfattas som besvärande.
I sitt yttrande till JK tar
rikspolischefen avstånd
från formuleringarna i
brevet till polismannen.
Formuleringarna har
enligt rikspolischefen
använts ”av ren obetänksamhet” och rikspolis-
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ensamansvar
vare vem som är uppgiftslämnaren. Om andra på en redaktion, till exempel en fotograf eller en vaktmästare, av någon
anledning får vetskap om vem en uppgiftslämnare är gäller
tystnadsplikten även för dem.
Det räcker med att den som omfattas av tystnadsplikten
varit ovarsam för att straff ska kunna utmätas.

ting samt en rad organ som står under regeringen, till exempel polisen. För statliga bolag gäller inte offentlighetsprincipen och deras anställda omfattas inte av meddelarskyddet.
För bolag där en kommun eller landsting har ett rättsligt
bestämmande inflytande gäller sedan 1995 offentlighetsprincipen och sedan 2005 meddelarfrihet.

Brott som bryter meddelarskyddet

Särskilt om privata företag som drivs med

Såväl tystnadsplikten som efterforskningsförbudet bryts under vissa förutsättningar.
I TF anges de så kallade meddelarbrotten i 7 kap. Det gäller
till exempel spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Av bestämmelserna framgår att det är straffbart
om en myndighetstjänsteman medvetet lämnar ut dokument som innehåller sekretesskyddade uppgifter eller uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt som gäller enligt lag, främst
offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Den tystnadsplikt som gäller för mottagarkretsen kan bara
hävas om meddelaren medger det. Därutöver kan en domstol om det anses av ”synnerlig vikt” ålägga till exempel en
reporter att berätta vem som lämnat en uppgift.
Definitionen av myndigheter och andra
allmänna organ

Förbudet för efterforskning och repressalier gäller endast
myndigheter och andra allmänna organ.
Till myndigheter räknas till exempel kommuner och lands-

chefen deklarerar att han
vidtagit åtgärder för att
det inte ska upprepas.
Rikspolischefen Bengt
Svenson förklarar också
att meddelarfriheten är ett
viktigt fundament för statlig verksamhet och ”inte
minst i en organsation
som är omgärdad av sekretessregler som Polisen
har meddelarfriheten en
viktig funktion att fylla”.
JK är inte helt tillfreds
med svaret utan noterar
att den som svarade på
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brevet normalt är verksam som polismästare i
södra Sverige. Mot den
bakgrunden och andra
rapporter i massmedierna om bristande öppenhet inom polisen är det
enligt JK angeläget att
rikspolischefen ”inpräntar” i hela organisationen
”vikten av att varje polis
grundlagsfästa rättigheter respekteras”. Det får
enligt JK inte förekomma
att enskilda poliser möts
av ”kritik, repressalier

skattemedel

Under 2000-talet har det blivit allt vanligare att offentligt finansierad verksamhet lagts ut på entreprenad och drivs i privat regi. Därmed faller offentlighetsinsynen och meddelarskyddet bort trots att verksamheten finansieras med
allmänna medel, omkring 100 miljarder kronor per år. Enligt
SCB och Konjunkturinstitutet rör det sig om omkring
200 000 anställda som därmed inte omfattas av meddelarskydd. Regeringen har tillsatt en utredning för att utreda förutsättningarna för att ge dessa samma skydd som övriga offentligt anställda.
Den allmänna yttrandefriheten

I regeringsformen finns en allmän yttrandefrihet och informationsrätt upptagen bland de positiva rättigheterna. Bestämmelserna utgör ett visst skydd för privatanställda genom att en arbetsgivare inte får vidta åtgärder mot anställda
som anses gå för långt och inte står i proportion till den anställdas brott mot lojalitetsplikten. n

eller hot om sådana åtgärder” när han eller hon
utövar sina rättigheter.
Polischef som anmälde
anställd kritiserades
När en polisman i Borlänge uttalar sig kritiskt i
Borlänge Tidning om höjningen av ordningsboten
för vissa trafikbrott får
länspolismästaren Matts
Johansson nog. Polismannen anklagas för tjänstefel
och myndigheten sänder
en anmälan till JK.

JK konstaterar att polismannen utnyttjat sin
yttrandefrihet och att uttalandena i tidningen inte
utgör tjänstefel.
Men därmed är saken
inte avslutad. I stället för
att kritisera polismannen
inleder JK en prövning
om länspolismästaren begått ett brott mot repressalieförbudet och gjort
sig skyldig till tjänstefel.
Enligt JK är det ett brott
mot repressalieförbudet
att överhuvudtaget an-

Advokaten och
tystnadsplikten
– vänd!

mäla polismannen till JK.
Åtgärden utgjorde ”en
enligt TF otillåten repressalie” skriver JK och riktar
kritik mot myndigheten.
Men eftersom anmälan
mot polismannen inte får
några rättverkningar för
honom var den otillåtna
åtgärden inte tillräcklig
för att åtala länspolismästaren för tjänstefel och
heller inte tillräcklig för
att utdela en disciplinåtgärd mot länspolismästaren.
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Advokaten och tystnadsplikten
Advokater har en i lag stadgad tystnadsplikt
och den framgår även av de advokatetiska
reglerna. Man kan säga att advokaters tystnadsplikt är dubbelt reglerad.

O
Peter Althin.

Johan Eriksson.

m en domstol eller åklagare med stöd i rättegångsbalken beslutar om så kallat yppandeförbud står
det över vad som gäller enligt god advokatsed. Ett
yppandeförbud innebär att uppgifter som lämnats bakom
stängda dörrar och för vilka det råder sekretess i domstolen inte får röjas av någon av de närvarande. Sådana beslut
fattas oftast efter begäran från åklagare. Åklagare kan också
besluta om yppandeförbud för uppgifter som förekommer
under en pågående förundersökning. När det gäller meddelarskyddet så gäller inte det då ett ärende belagts med
yppandeförbud. Den som läcker uppgifter kan därför bli
åtalad vid dessa tillfällen.
Advokater liknar ibland yppandeförbudet vid ett gissel.
När Peter Althin ser tillbaka på 39 år som advokat kan han
konstatera att yppandeförbudet var ”inne” bland åklagarna
framför allt några år runt millennieskiftet.
– Jag drabbades själv av det. Det inträffade tillräckligt
många gånger för att det skulle vara motiverat att väcka frågan i riksdagen där jag var ledamot för Kristdemokraterna.
Då gjordes en undersökning som visade att det trots allt inte
var så vanligt förekommande i synnerhet inte utanför Stock-

holm, säger han och har intrycket att yppandeförbud används betydligt mindre i dag än för några år sedan.
Peter Althin förstår upprördheten hos advokater när en
åklagare berättar men advokaten måste hålla tyst.
– Jag har själv känt frustration när jag efter en förhandling
sett hur åklagaren står och berättar för journalisterna medan jag själv inte kunnat säga något. Åklagaren har kunnat berätta eftersom det är han eller hon som avgör vad som kan
sägas utan att det skadar utredningen. Det borde alltid vara
domstolarna som bestämmer vilka uppgifter som ska omfattas av yppandeförbudet, menar han.
Peter Althin tvivlar på att det som regel gagnar klienterna
att processen också förs i medier.
– Det har aldrig varit min linje att använda medierna för att
läcka uppgifter, förklarar han.
HÅLLA TAND FÖR TUNGA

Visserligen omfattas samtliga närvarande vid en domstolsförhandling av yppandeförbudet, även åklagare och poliser.
Men det träffar inte de poliser som har kännedom om ett
fall men som inte var närvarande vid förhandlingen. De har
därmed rätt att i skydd av meddelarfriheten sprida uppgifter
som försämrar klientens ställning hos allmänheten och därmed även under den fortsatta rättsprocessen. Men advokaten måste hålla tand för tunga. Den ende han eller hon kan
tala med om uppgifterna är klienten.
– Vi måste och tjänar i det långa loppet på att följa reglerna, säger Althin.
Peter Althins kollega, advokat Johan Eriksson, instämmer.

Adman 100 Språk
Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar
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EXEMPEL PÅ FALL: Efterforskningsförbudet

– Som advokat ska man givetvis inte bryta mot yppandeförbudet även om det känns hårt att motparten, åklagaren,
uttalar sig. Vid ett tillfälle sade jag till en åklagare att nästa
gång han uttalade sig offentligt skulle jag tolka det som att han
ansåg att yppandeförbudet inte gällde längre, berättar han.
gäller formellt inte advokaten

Den tystnadsplikt som finns för poliser och åklagare under
en förundersökning där yppandeförbud inte gäller omfattar
formellt inte advokaten och klienten.
– En advokats tystnadsplikt gäller i normalfallet enbart för
vad som förevarit mellan klienten och advokaten. Denna
tystnadsplikt kan och får bara brytas om klienten godkänner det. Det är en mycket grannlaga uppgift att avgöra vad
man ska berätta offentligt om klienten anser det. Det är lätt
att offentliggörandet av uppgifter slår tillbaka mot försvaret,
säger Johan Eriksson och fortsätter:
– Frågan är om det finns något värre straff för en person
som är häktad men oskyldig att bli utpekad som brottsling
i medierna. I sådana fall kan det vara motiverat att advokaten offentligt försöker korrigera eller mildra den bild som
åklagaren gett. Men offentliga uttalanden kan aldrig komma
ifråga i de fall det innebär ett brott mot yppandeförbudet eller god advokatsed.
Om uppgifter för vilka det råder sekretess kommer i omlopp i grundlagsskyddade medier gäller huvudregeln att
myndigheterna inte får efterforska vem som lämnat uppgifterna.
Bestämmelserna innebär att den advokat som anser att

Tavelkuppen mot
Nationalmuseum
Den uppseendeväckande kuppen mot Nationalmuseum år 2000
då tre värdefulla tavlor
stjäls bevakas intensivt
av medierna. Inte minst
kvällpressen publicerar
uppgifter som endast
ett fåtal personer kan
känna till.
Åklagaren Nils-Eric
Schultz och förundersökningsledaren uppmanar i kraftiga ord i
ett pressmeddelande
som riktas till läckan:
”Nu börjar jag bli dj-t
trött på Dig som läcker
information till kvällspressen angående tavelrånet …”
Schultz uppmanar
läckan att lägga av
eftersom agerandet saboterar arbetet och ett
fortsatt utlämnande av
uppgifter kan leda till att
läckan blir upptäckt.
Justitiekanslern inleder förundersökning för
brott mot tystnadsplikten eftersom även uppgifter som omfattades
av kvalificerad sekretess
och som därmed bryter

efterforskningsförbudet
publicerats. Förundersökning läggs ned
eftersom brott inte kan
styrkas.
Något åtal mot NilsEric Schultz för brott
mot repressalieförbudet
väcker inte JK. JK uttrycker förståelse för
frustrationen hos förundersökningsledaren
men menar att ordvalet
var mindre väl valt när
det gäller uttalandet om
risken att läckan skulle
avslöjas.
Kommunalchef fälld för
efterforskning
Chefen för en förvaltning i Burlöv fälls av
tingsrätten för brott
mot efterforskningsförbudet.
Den kommunale
chefen får av andra chefer kännedom om att
Sydsvenska Dagbladet
kontaktat flera personer
i kommunen och ställt
frågor om ett försenat
skolbygge.
Enligt den åtalade
chefen har tidningen
under våren 2012 publicerat ett antal ”negativt

vinklade” artiklar om
skolbygget som därtill
innehöll faktafel.
Vid ett ”spontanmöte”
i korridoren resonerar
chefen och några andra
personer med chefsbefattningar om artiklarna.
En av de närvarande uttrycker enligt tingsrättens dom att ”var kan de
få allt skräp ifrån”.
När en administratör
i kommunen kommer
förbi får hon frågan om
det är hon som gått till
tidningen. Den åtalade
chefen ska också ha uttryckt att ”där har vi den
skyldige” när administratören passerar i korridoren. I tingsrätten säger kvinnan att chefen
även uttryckt att ”då får
vi ta reda på vem som
gått till tidningen”.
Genom sitt agerande
anser tingsrätten att
chefen även om hans
”syfte endast varit att få
kontakt med uppgiftslämnaren för att rätta till
felaktiga sakuppgifter
är hans förfarande att
bedöma som brottsligt”
och dömer honom till
60 dagsböter.

en uppgift från åklagarsidan behöver bemötas kan lämna
uppgifter till medierna anonymt och skyddas av förbudet
för myndigheter att efterforska källan.
– Men jag anser inte att det är god advokatsed att i skydd av
rätten att vara anonym läcka uppgifter till medierna, menar
advokat Peter Althin.
Det ska poängteras att meddelarskyddet bryts och efterforskning får ske om det handlar om uppgifter som omfattas
av kvalificerad sekretess eller yppandeförbud. n
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Replik

”Vems intressen försöker Advokatsamfundet
Med förvåning läste jag samt flera bolagsjuristkollegor med mig Anne Rambergs ledarartikel
i Advokaten nr 4. Utan att gå in närmare på Linköpings universitets utbildningskrav anser jag
det beklagligt att Anne Ramberg uttalar sig så svepande om affärsjurister som hon gör i sin
artikel. Det skriver Nina Kinch, jur. kand.

A
Nina Kinch.

nne Ramberg uttalar att ”alldeles oavsett inom vilket rättsområde man som advokat är
verksam ska en advokat vara insatt i
såväl straffrätt som processrätt. Om
man tror att man kan vara en skicklig
affärsadvokat utan dessa kunskaper
saknar man insikt i yrket. För att kunna
skriva ett ändamålsenligt och väl fungerade avtal måste man kunna identifiera och förutse såväl straffrättsliga
som processrättsliga konsekvenser.”
Vad tror Anne Ramberg att affärsjurister gör hela dagarna? Är hon medveten
om att bolagsjurister faktiskt skriver
avtal, dagarna och veckorna i ända,
och således har möjlighet att förfina
sin kompetens inom detta område så
till den grad att de slutligen blir ganska
skickliga på det? Eller tror hon att man
som processjurist automatiskt får denna kunskap när man argumenterar sitt
första mål i tingsrätten, även om man
faktiskt aldrig skrivit ett endaste avtal?
Är hon medveten om att tekniken för
att skriva inlagor vitt skiljer sig från tekniken för att skriva ett “ändamålsenligt

avtal”? Eller anser Ramberg att man
som bolagsjurist automatiskt bryter
mot lagar och förordningar för att man
saknar insikt i vad som är brottsligt?
Det är ledsamt att följa Anne Rambergs
argumentation då den enligt min mening leder till ett föråldrat och verklighetsfrånvänt sätt att se på den viktiga
roll som bolagsjurister har idag. Upplysningsvis vill undertecknad således
härmed klargöra att vi bolagsjurister
rådger våra klienter dagligen om vad
som är lagligt eller ej. Vi är mer än väl
bekanta med det lagliga ramverket för
våra klienters verksamhet och vi ger
ofta råd avseende undvikande av framtida och pågående tvister och rättsprocesser. Vi hjälper även klienter att
skriva avtal som är i högsta grad ”ändamålsenliga” för deras verksamhet med
syfte att ge största möjliga skydd i det
fall det blir tvist. Detta gör vi – oftast
med framgång – oavsett om vi har processbakgrund eller ej.
Förvånande nog bör man ju med
Rambergs logik ej heller kunna bli ad-

vokat om man inte suttit ting eller arbetat med processrättsliga ärenden,
helst på advokatbyrå eller i domstol.
Hur annars skulle man lära sig det hon
påstår är ”kärnan i advokatuppdraget”? Vad krävs för att man skall anses
generellt ”insatt” i dessa områden? Det
är tveksamt hur mycket skickligare
man blir på att skriva affärsrättliga avtal för att man studerat brottsbalkens
tredje kapitel eller hanterat trafikmål i
länsrätten. Kräver advokattiteln nu direkt processerfarenhet? Enligt Ramberg låter det som det. Det faktum att
man arbetar på en affärsjuridisk byrå
innebär dock inte att man automatiskt
blir bevandrad i straff- eller processrättens områden trots att detta uppfyller
kravet på att ”gå allmänheten till handa”, något som undertecknad själv kan
intyga efter mer än tre års arbete på
just sådana byråer. På större byråer
hanterar ofta byråns processgrupp
som är en specialiserad arbetsgrupp
dessa ärenden. Försöker Ramberg i
själva verket skärpa kraven för advokattiteln? Ramberg bör även studera

”Det handlar om att upprätthålla

N

ina Kinch är förvånad, ledsen
och synbarligen mycket arg
över att jag skulle ha uttalat
mig svepande om affärsjurister. En god
egenskap hos en jurist, advokat eller
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inte, är att hålla sig till ämnet. Jag har
inte uttalat mig om bolagsjurister och
deras skicklighet. Jag har beskrivit de
krav som gäller för inträde i Advokatsamfundet. Advokatuppdraget skiljer

sig nämligen i flera hänseenden från
bolagsjuristens, något som synes ha
förbigått Nina Kinch. Advokater är reglerade i lag. Advokatens klienter åtnjuter privilegier som bolagsjuristers och
Advokaten Nr 5 • 2013

Replik

Ledare Generalsekreteraren

egentligen skydda?”

ANNE
RAMBERG
Vad ska krävas för att bli advokat?
det haR på

senaRe tid förekommit en
lätt förvirrad diskussion huruvida kraven för inträde i
Sveriges advokatsamfund
bör ändras. Röster har höjts för att
ta bort kravet på juristexamen. Man har argumenterat för
att också den affärsjuridiska magisterexamen från Linköpings
universitet ska ge behörighet att bli ledamot av Advokatsamfundet.
Skälen härför
har främst uppgetts vara att samhällsutvecklingen
kräver att
det finns advokater med inriktning
på affärsjuridik. Och får
man förmoda att den nuvarande
juristutbildningen inte kan
anses tillgodose dessa behov. Om
detta finns mycket att säga.
villkoRen föR intRäde i advokatsamfunde

t är regle-

rade i 8 kap. rättegångsbalken (RB).
Härav följer att endast
den får antas som ledamot av samfundet
som har genomgått
för advokatverksamhet erforderlig
praktisk och teoretisk utbildning. Härtill krävs att den sökande
kan styrka att han är
lämplig att utöva advokatyrket.

För att bli advokat krävs enligt RB
och stadgarna för Advokatsamfundet bland annat att sökanden
har avlagt de
kunskapsprov som är föreskrivna
för behörighet till domarämbete. Enligt RB förordnar regeringen
bland annat om
kunskapsprov för utövande av domarämbete.
Enligt förordning (2007:386) om kunskapsprov
för behörighet som domare med mera gäller som kunskapsprov
för behörighet att
utöva domartjänst juristexamen enligt
bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande
examen. Med
en sådan utbildning jämställs en fullbordad
juristutbildning
som till övervägande del ägt rum
i Danmark, Finland, Island
eller Norge. Om denna utbildning
är mer än ett år kortare än
den svenska, skall den kompletteras
med en utbildning som
avslutas med ett kunskapsprov.

Advokaten
nr 4/2013.

den affäRsjuRidiska

magisteRexamen från Linköpings
universitet saknar vissa för advokatyrket
centrala ämnesområden jämfört med den traditionella
juristutbildningen,
nämligen straffrätt och processrätt.
Vissa ämnesområden
har dessutom en utpräglad ekonomisk
inriktning. Advokatsamfundet anser därför inte att denna
utbildning ska kunna
ge behörighet till advokatyrket.

Regeringen har också haft att pröva
frågan om den affärsjuridiska magisterexamen från Linköpings
universitet är att
jämställa med en juristexamen. Frågan
besvarades nekande
i regeringsbeslut av den 20 december
2001.
den gRundläggande

bestämmelsen i 8 kap. 2 §
första
stycket p. 4 RB om erforderlig praktisk
och teoretisk utbildning fick sin nuvarande lydelse den
1 juli 1988.
I propositionen anförs att det åligger
samfundets styrelse
att pröva om en sökande uppfyller
lagens krav på erforderlig utbildning. För att uppnå enhetlig
och förutsebar tilllämpning borde Advokatsamfundet,
sägs det, i sina stadgar
kunna precisera vilken utbildning
en sökande ska ha för att
uppfylla detta krav. Enligt propositionen
fick det sedan ankomma på Högsta domstolen att ta
ställning till om de av
samfundet ställda kraven kan anses
stämma överens med
lagens krav på utbildning.
vad betRäffaR möjligheten

att bevilja jurister från andra
länder inträde i Advokatsamfundet
finns följande reglering.
För det första kan den som har en
juridisk utbildning från
Danmark, Finland, Island eller Norge
på samma villkor som
i övrigt gäller den som har en svensk
juristexamen vinna inträde i Sveriges advokatsamfund.
För det andra gäller för den som har
blivit auktoriserad
som advokat i Danmark, Finland,
Island eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser
och som därefter under
minst tre år på ett tillfredsställande
sätt har tjänstgjort som
biträdande jurist på advokatbyrå
i Sverige att vederbörande
skall anses uppfylla kraven enligt
8 kap. 2 § första stycket
p. 2–5 RB, det vill säga kraven i fråga
om för domartjänstgöring erforderliga kunskapsprov, erforderlig
praktisk och teoretisk utbildning, att vara känd för
redbarhet och också i övrigt lämplig att utöva advokatverksamhet.
För det tredje finns i 8 kap. 2 § andra
stycket RB en möjlighet för samfundets styrelse att i enskilda
fall medge undantag från antagningskraven i första
stycket p. 2 och 3 beträffande den som är auktoriserad som
advokat i en annan stat
i enlighet med där gällande bestämmelser.
De punkterna

4
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avser kraven i fråga om för domartjänstgöring
erforderliga
kunskapsprov och erforderlig praktisk
och teoretisk utbildning. Den nämnda bestämmelsen
infördes samtidigt med
bestämmelsen i tredje stycket första
meningen nedan och
har sin grund i ett önskemål från Advokatsamfundets
sida att
öppna möjligheter att genom överenskommelser
med utländska advokatorganisationer möjliggöra
för svenska advokater att bli ledamöter i dessa och
ge deras medlemmar möjligheter att bli ledamöter av Sveriges
advokatsamfund. Några
sådana ömsesidiga avtal som förutsätts
för bestämmelsens
tillämplighet har dock inte träffats.
För det fjärde stadgas i 8 kap. 2 § tredje
stycket första meningen RB att den som har genomgått
en utbildning som
krävs för att bli advokat i en stat inom
Europeiska unionen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och som i
Sverige genomgått ett prov som visar
att han har tillräckliga
kunskaper om den svenska rättsordningen,
skall anses uppfylla kraven enligt första stycket p.
2 och 3. Genom denna
bestämmelse genomfördes i Sverige
för advokaters del det
så kallade utbildningsdirektivet. Bestämmelsen
avser endast
den som är advokat i ett EES-land
eller den som uppfyller
kraven för att bli advokat i ett sådant
land. Denna fråga var
föremål för Högsta domstolens prövning
i NJA 2002 s. 130.
För det femte bör nämnas de bestämmelser
som i Sverige
antagits för att genomföra Europaparlamentets
och rådets
direktiv 98/5/EG av den 16 februari
1998 om underlättande
av stadigvarande utövande av advokatyrket
i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisation
erhölls, det så kallade
etableringsdirektivet (se 8 kap. 2 §
tredje stycket andra meningen, 2 a § och 11 § RB). Det innebär
att den som erhållit
auktorisation som advokat i en EU-stat
efter tre års faktisk
och regelbunden verksamhet som
registrerad EU-advokat i
Sverige ska anses uppfylla kraven
i 8 kap. 2 § första stycket
p. 2 och 3 RB.
RegleRingen avseende

utländska juRisteR tar som
synes i samtliga fall utom ett sikte på
den som är auktoriserad
som advokat i ett annat land. Undantaget
är bestämmelsen
om utbildningsdirektivet, 8 kap. 2
§ tredje stycket första meningen RB, som tar sikte på den som
genomgått den utbildning som krävs för att bli auktoriserad
som advokat inom EU
eller EES eller i Schweiz. Att genomförandet
av direktiven och
de andra möjligheter till inträde i samfundet
som finns för utländska jurister i och för sig innebär
att jurister med en annan
utbildningsbakgrund än den svenska
kan vinna inträde i samfundet är oomtvistat. Värt att notera
är dock dels att flera av
de EU-advokater som kan vinna inträde
i Advokatsamfundet
har längre gående krav än de svenska
för att bli auktoriserade
nationellt, dels att olikheterna i utbildningsbakgrund
och krav
på praktisk erfarenhet från andra länder
gör sig gällande även
i förhållande till sökande till Advokatsamfundet
som gått den
traditionella vägen för att vinna inträde
i samfundet.

rande inte skäl att agera för att få till
stånd några förändringar
beträffande de krav på formell utbildning
som uppställs som
krav för inträde i samfundet. Däremot
finns det all anledning att noga följa den utveckling
som föranleds av de nya
inträdesmöjligheter som anslutningen
till EU skapat. Advokatsamfundet har till exempel redan
2010 tagit initiativ till en
ändring av inträdeskraven när det
gäller praktisk erfarenhet.
Sökanden ska numera under en tid
av tre år efter juristexamen ha utövat praktisk juridisk verksamhet,
varav minst två
ska ha ägnats åt att yrkesmässigt tillhandagå
allmänheten i
rättsliga angelägenheter antingen
som anställd hos advokat
eller för egen räkning. Tidigare krävdes
fem års praktisk juri-

”Den affärsjuridiska magisterexamen
från Linköpings
universitet saknar för advokatyrke
t vissa centrala
ämnesområden jämfört med den traditionella
jurist
utbildningen, nämligen straffrätt och
processrätt.”
disk verksamhet. Skälet för att sänka
kvalifikationstiden var
i huvudsak betingat av internationella
hänsyn då kraven för
att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund
var synnerligen
höga i jämförelse med övriga europeiska
länder. Det innebar
en konkurrensbegränsning för unga
svenska jurister som vill
bli advokater. Till detta kommer den
allmänna strävan att så
långt som möjligt tillmötesgå kommissionens
önskan om att
harmonisera inträdeskraven i syfte
att öppna upp den juridiska tjänstemarknaden och gynna ökad
konkurrens.
advokateR äR RegleRade

i lag. Våra klienter har av lagstiftaren tillförsäkrats en rad privilegier,
som inte andra
tjänsteutövares klienter åtnjuter.
Därför ställs det särskilda
krav på den som vill verka under
titeln advokat. Alldeles oavsett inom vilket rättsområde man
som advokat är verksam
ska en advokat vara insatt i såväl straffrätt
som processrätt.
Om man tror att man kan vara en
skicklig affärsadvokat utan
dessa kunskaper saknar man insikt
i yrket. För att kunna
skriva ett ändamålsenligt och väl
fungerade avtal måste
man kunna identifiera och förutse
såväl straffrättsliga som
processrättsliga konsekvenser. Det
är i själva verket direkt
olämpligt att företräda klienter i affärsjuridiska
sammanhang utan denna kunskap. Straffrätt
och processrätt utgör
själva kärnan i advokatuppdraget.
Den ska alla advokater
kunna förhålla sig till. Det är vad som
skiljer advokaten från
andra konsulter. De röster som på
senare tid förenat sig med
Linköpings universitet i kravet på
ett sänkt utbildningskrav
är således fel på det.

såväl

etableRingsdiRektivet som
utbildningsdirektivet
tar sikte på att underlätta för advokater
(ej biträdande jurister) att etablera sig i annan medlemsstat
inom EU.
Den omständighet att direktiven innebär
att advokater
med annan utbildningsbakgrund
än den traditionella kan
bli ledamöter av Advokatsamfundet
bör därför inte anses ha
någon självständig betydelse. Följaktligen
finns det för närva-

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

Advokaten Nr 4 • 2013

5

andra länder som tillåter en liknande
yrkestitel förutsatt att juristen ifråga
möter vissa grundläggande kunskapskrav. För de som inte känner till det
finns det även en väg till att bli erkänd i
andra EU-länder utan att man besitter
den svenska advokattiteln då EU:s
rättspraxis utvecklats inom detta område. Det krävs dock att man visar sin
kompetens inom vissa områden vilka i
hög grad varierar beroende på landet
ifråga. Det är således inte längre så att
advokattiteln exklusivt ger denna rätt
även om Ramberg vill ge sken av det.
Även vi bolagsjurister som uppfyller
kraven har således möjlighet att arbeta
som erkända jurister i andra EU-länder
eftersom deras system är mer flexibla
än vårt svenska system. Och hur märkligt är det inte att de fokuserar på den
faktiska kompetensen och inte arbetsplatsen eller vad man studerat i skolan? Något för Advokatsamfundet att
fundera på.
Slutligen, om denna kompetens nu
bedöms som central, är detta inte nå-

got som Advokatsamfundet skulle kunna lösa genom advokatprovet? Bör inte
Advokatsamfundet kunna införa ett
delmoment som tar sikte på just de
straffrättsliga och processrättsliga principer som Ramberg anser är ”kärnan i
advokatuppdraget” och således låta
fler visa att de besitter just denna kunskap och således är ”ägnade” att inneha advokattiteln även om de arbetar
som bolagsjurister? Jämförelsevis kan
nämnas att i USA krävs det att man klarar respektive delstats bar exam vilket
kräver en viss grundläggande kompetens inom vissa rättsområden, inklusive straff- och processrätt. Men detta
skulle kräva öppenhet och förändringsvilja, något som verkar saknas i ärendet. Det framstår nämligen som tydligt
att Ramberg inte är intresserad av att
driva modernisering inom Advokatsamfundet, utan istället tolkar hon
dess stadgar i snävaste mening i syfte
att utesluta så många som möjligt från
den exklusiva krets av jurister som får
titulera sig advokat. Men menar hon
verkligen att en bolagsjurist som arbe-

tat i över 20 år är sämre på att ”skriva
ett ändamålsenligt och väl fungerade
avtal” och ”identifiera och förutse såväl straffrättsliga som processrättsliga
konsekvenser” än en nyutexaminerad
jurist som just åtagit sig sitt första mål?
Hennes argumentation tyder på det.
En annan lösning vore att följa Storbritanniens modell där man gör skillnad
på barristers och solicitors beroende
på juristens praktik och inriktning.
Även detta skulle möjliggöra större
flexibilitet samt att flera jurister i sin
praktik är bundna av etiska regler, något som direkt verkar i klienternas intresse. Eller vems intressen försöker
Advokatsamfundet egentligen skydda?
Undertecknad efterlyser en mer nyanserad, modern och verklighetsförankrad debatt i ämnet.
Nina Kinch
Jur. kand. För närvarande bosatt
samt praktiserande bolagsjurist
i Los Angeles, Kalifornien.
Medlem av State Bar of California.
Ej medlem av Advokatsamfundet.

advokatyrkets kärnvärden”
andra konsulters klienter inte har. Detta ställer särskilda krav på advokaten.
Advokaten intar en särställning i rättssamhället med uppgift att tillvarata sin
klients intressen och att värna rättsstaAdvokaten Nr 5 • 2013

ten. Det handlar givetvis inte om att
utestänga skickliga och lämpliga personer att bli ledamöter i samfundet. Det
handlar om att upprätthålla advokatyrkets kärnvärden: oberoende, lojalitet,

tystnadsplikt och skydd mot intressekonflikter.
Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund

Anne Ramberg.
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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

Debatt

”Ett misslyckat försök att dölja den
rätte syndaren: den svenska lagstiftaren”
”Det vi sett är ett misslyckat försök att dölja den rätte syndaren: den svenska lagstiftaren.
Det kommer förhoppningsvis de 17 domarna i Grand Chamber att förstå. Hur det än går kvarstår
det som en rejäl plump i protokollet att Sveriges regering använt ett så uppenbart ohållbart sätt
att argumentera.” Det skriver Madeleine Leijonhufvud, prof. em. i straffrätt, med anledning
av målet som rör en smygfilmad 14-årig flicka.

I

föregående nummer av Advokaten
förklarade advokat Jan Södergren
en del av problematiken i det mål
mot Sverige som prövats i Europadomstolens Grand Chamber och där
dom väntas i höst. Vid det här laget bör
bakgrunden vara välkänd.
En man åtalades för sexuellt ofredande för att han gömt en videokamera i en tvättkorg och låtit den filma när
den 14-åriga styvdottern duschade.
Mannen fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten med motiveringen att
sexuellt ofredande förutsätter uppsåt
att den som ofredas ska märka det som
sker. Högsta domstolen vägrade prövningstillstånd. Sverige stämdes av flickan inför Europadomstolen för att inte
bereda skydd mot det brott mot den
personliga integriteten som en olovlig
fotografering eller filmning av detta
slag innefattar. I Europadomstolen
fann fyra av de sju domarna att Sverige
inte brutit mot Europakonventionen,
vare sig artikel 8 (rätten till privatliv)
eller artikel 13 (rätten till ett effektivt
rättsmedel). En av domarna i majoriteten var svensk, numera chefs-JO Elisabet Fura.
Europadomstolen beslöt emellertid
att pröva målet i Grand Chamber, och
det är alltså dess bedömning vi nu väntar på. Under tiden har den svenska
regeringen lagt ett förslag till riksdagen
om ett straffansvar för kränkande fotografering, prop. 2012/13:69 – trots högljudd kritik både från medias företrädare och från advokathåll. Det skulle
onekligen kunna ses som ett medgivande i sak, men det menar uppenbarAdvokaten Nr 5 • 2013

ligen inte regeringen. I förhandlingen,
som nu kan ses på Europadomstolens
hemsida www.echr.coe under ikonen
Webcast, hörs den svenska regeringens ombud anföra ett antal skäl för att
inte anse att hittillsvarande ordning
har sådana brister att Sverige bör fällas.
En av dessa argumentationslinjer är
att styvfaderns handlande omfattades
av bestämmelsen om försök till barnpornografibrott. Detta påstående är
hämtat ur den friande hovrättsdomen
(Svea hovrätt, 16/10 2007, mål B 183106), där det sägs att styvpappans
”handlande skulle med hänsyn till Elisas ålder – åtminstone teoretiskt sett –
kunna utgöra försök till barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första
stycket 1 brottsbalken. Någon ansvarstalan för sådant brott har dock inte
förts i målet.”
Men detta är inte riktigt. Så förhåller
det sig inte. Filmen i den i tvättkorgen
gömda videokameran skulle inte blivit
pornografisk. Därmed faller möjligheten – både i teori och praktik – att åtala
och få styvfadern fälld för försök till
barnpornografibrott. För att hanteringen av en bild av ett barn ska vara otillåten fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är
pornografisk. Begreppet pornografisk
bild innefattar inte ett foto eller en
filmsekvens som föreställer ett barn
som, helt omedveten om att vara iakttagen, klär av sig och duschar. Att den
som fotograferar/filmar, eller en senare
iakttagare av fotot/filmen, kan ha ett
sexuellt intresse av bilden/filmen gör

inte att denna objektivt sett är pornografisk.
Det var en intensiv debatt om vilka
bilder som skulle omfattas av lagen,
minns vi som var med då. Om ett foto
eller en videofilm av ett helt naturligt
duschande barn skulle inordnas under
de bilder vars innehav var förbjudet
skulle självfallet kriminaliseringen få
absurda konsekvenser. Det visste lagstiftaren, och det var man tydlig med
att markera.
Att, som först hovrätten och sedan
regeringens ombud i målet i Europadomstolen gör, påstå att en miss av
åklagaren kan förklara att styvfadern
gått fri från ansvar är alltså grundlöst.
Och om det förfarande som åklagaren
beskrev i sin stämningsansökan hade
uppfyllt rekvisiten för försök till barnpornografibrott – vilket det alltså inte
gjorde – då skulle domstolen väl kunnat döma för det brottet, trots att åklagaren valt en annan rubricering?

Madeleine
Leijonhufvud.

Felet var inte åklagarens, inte

heller domstolens, som dömde rätt
även om den tycks ha missförstått sin
situation processrättsligt. Det vi sett är
ett misslyckat försök att dölja den rätte
syndaren: den svenska lagstiftaren.
Det kommer förhoppningsvis de 17 domarna i Grand Chamber att förstå. Hur
det än går kvarstår det som en rejäl
plump i protokollet att Sveriges rege
ring använt ett så uppenbart ohållbart
sätt att argumentera.
Madeleine Leijonhufvud
Prof. em. i straffrätt
41

Debatt

Advokat Claes Borgström:
”Advokatsamfundets ledning
Advokat Claes Borgström ger här sin syn på handläggningen av Advokatsamfundets disciplinnämnd i ett disciplinärende mot honom, som har sin bakgrund i Quick-rättegångarna.

A
Claes Borgström.
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dvokatsamfundet inledde, på
initiativ av generalsekreteraren
Anne Ramberg, i oktober 2012
ett disciplinärende mot mig. Bakgrunden var Quick-rättegångarna. Prövningen avsåg om jag i mina kontakter
med Göran Lambertz varit illojal mot
min tidigare klient Thomas Quick, numera Sture Bergwall.
Jag har väntat på att disciplinnämndens avgörande skulle publiceras i tidskriften Advokaten. Så har inte skett.
Eftersom ärendet rymmer flera principiellt intressanta frågor vill jag redogöra för hur handläggningen gått till och
redovisa majoritetens beslut och minoritetens förslag till beslut.
Ärendet inleddes med att jag i september 2012 uppmanades att yttra mig
över tre mail från mig till Lambertz och
över två artiklar i Svenska Dagbladet.
Därefter skulle Advokatsamfundets
styrelse besluta huruvida ett disciplin
ärende skulle upptas.
I de aktuella mailen uttrycker jag att
Lambertz skrivit två utmärkta artiklar
och att han haft bra synpunkter i en
radiointervju.
I den ena SvD-artikeln påstår tidningen att Lambertz ”peppats och fått
hjälp” av bland andra mig när han
skrev sina artiklar. I den andra artikeln
hävdar advokaten Thomas Olsson i en
intervju att jag deltagit i en ”sammansvärjning” mot Bergwall, att det är
upprörande att jag deltar i något som
är direkt skadligt för min tidigare klient
och att jag berömt en artikel där Bergwall påstås vara skyldig, något som
strider mot alla grundläggande värderingar för en advokat.

I mitt svar hävdade jag att Advokatsamfundet inte hade anledning att ha
några synpunkter på vad jag skriver
privat till en annan person. Jag kommenterade likväl mailen med att säga
att det som jag berömde var att Lambertz inlägg motsäger att utredningarna och lagföringen av Bergwall är en
”rättsskandal”. Om jag hade vetat att
mailen skulle bli offentliga skulle jag
särskilt ha anmärkt det.
Vad beträffar artiklarna svarade jag
bland annat att jag inte deltagit i någon
sammansvärjning mot Bergwall och att
jag inte orsakat honom någon skada.
Jag underströk att jag anser att det föreligger ett kvardröjande krav på lojalitet med en tidigare klient och att jag
mot den bakgrunden i själva verket varit återhållsam när det gällt att försvara
mig mot alla befängda och kränkande
angrepp som jag utsatts för.
I brev den 9 oktober uppmanades
jag att yttra mig över ”innehållet i
samtliga bifogade mail”. Det rörde sig
om drygt 230 mail, kopierade på 94
sidor.
Jag ombads också att uppge huruvida det fanns ytterligare mailkorrespondens i samma ämne och, i så fall, inkomma med kopia av den.
Jag skulle också yttra mig över uppgifter som Göran Lambertz lämnat i en
intervju i Aftonbladet.
Den 11 oktober kontaktade jag per
telefon styrelsens ordförande, Claes
Zettermarck, och berättade att jag kän
de mig trakasserad av Advokatsamfun
det, något som han informerade styrelsen om vid sammanträde den 11 okto
ber. Vid sammanträdet beslutade sty-

relsen att ett disciplinärende skulle
upptas mot mig.
Den 23 oktober yttrade jag mig till

Advokatsamfundet enligt följande.
1. Jag hävdade att det är en orimlig
begäran att jag ska yttra mig över drygt
200 mail där jag varken är avsändare
eller mottagare. Jag var avsändare eller
mottagare av 11 mail. Några av dessa
var från 2010 och handlade om att Leif
GW Persson ville få till stånd en lunch
tillsammans med mig och Lambertz.
Två mail hade jag redan kommenterat i
mitt tidigare yttrande till samfundet.
Ytterligare några mail innehöll också
synpunkter på Lambertz artiklar och
jag hänvisade beträffande dessa till
mitt tidigare yttrande. Jag var omnämnd i fem mail mellan Lambertz
och andra.
I yttrandet skrev jag bland annat att
jag utgår från att Advokatsamfundet
inte anser att jag skulle vara förhindrad
att tala med Lambertz om frågor som
rör ”Quick-affären”.
2. ”Jag finner inte anledning att redovisa huruvida det finns ytterligare
mailkorrespondens i samma ämne.”
3. ”Det saknas anledning att jag till
Advokatsamfundet ska yttra mig över
en tidningsintervju i Aftonbladet.” Jag
lämnade likväl den kommentaren att
jag inte, som påstods i artikeln, hade
hjälpt eller på annat sätt haft med Lambertz artikelförfattande att göra.
Disciplinnämnden fattade beslut
den 13 december 2012. Nämnden gör
följande bedömning.
”Nämnden konstaterar att Claes
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Debatt

på villovägar”

Borgström i kontakterna med Göran
Lambertz varit skyldig att iaktta lojalitet med sin tidigare klient Sture Bergwall.
Claes Borgström har uppgivit att
han, när han i sina mail till Göran Lambertz uttryckte sitt gillande över Göran
Lambertz artikel och intervjuer, avsåg
att instämma i Göran Lambertz åsikt
att utredningarna och lagföringen av
Quick (numera Bergwall) inte är någon
rättsskandal. Det saknas anledning att
ifrågasätta detta. Mot denna bakgrund
är det inte visat att Claes Borgström
brustit i sin lojalitetsplikt mot sin tidigare klient. Vad som förekommit i
ärendet föranleder därför inte någon
åtgärd.”
Nämndens ordförande Lena Frånstedt Lofalk och ledamoten Eva Eriksson, liksom Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, var av
skiljaktig mening enligt följande.
”En advokats främsta plikt är att tillvarata klientens intressen på bästa sätt
och efter bästa förmåga. Lojalitetsplikten är långtgående. Claes Borgström
har genom de kontakter som förevarit
med Göran Lambertz allvarligt brustit i
lojalitet mot sin tidigare klient Sture
Bergwall.
Därutöver har Claes Borgström, genom att inte efterkomma Advokatsamfundets begäran om att inkomma med
uppgift huruvida ytterligare mailkorrespondens förekommit i samma ärende, försvårat Advokatsamfundets tillsyn. Även härigenom har Claes
Borgström allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför Claes BorgAdvokaten Nr 5 • 2013

ström varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.”
Ärendets handläggning och minoritetens beslut väcker många frågor och
har i vissa delar ett innehåll som är värt
allvarlig kritik.
Varför ombads jag att yttra mig över
en tidningsintervju med Lambertz?
Varför ombads jag yttra mig över Thomas Olssons i SvD framförda uppfattning, att jag ingick i en sammansvärjning mot Bergwall?
Vem hittade på att jag skulle yttra
mig över innehållet i drygt 200 mail
där jag varken var avsändare eller mottagare?
Hur kan minoriteten föreslå att jag
ska tilldelas en varning med anledning
av ”de kontakter som förevarit med
Göran Lambertz”? Jag har visat beslutsförslaget för en hovrättslagman
som uttryckte att ingen domare skulle
sätta sitt namn under en sådan motivering. Avser minoriteten samtliga kontakter? Betyder det att jag över huvud
taget inte får diskutera ”Quick-affären”
med någon annan människa eller gäller det bara Lambertz? Och om man
inte syftar på alla kontakter, vilka gäller
det då och vad i innehållet i dessa kontakter är i så fall illojalt mot min förre
klient?
Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav att ett för individen negativt
beslut motiveras så hon eller han förstår vad som har bedömts som klandervärt.
Men ännu allvarligare är följande. Att
jag inte inkom med uppgift om huruvida det förekommit ytterligare mailkorrespondens i samma ämne skall enligt

minoriteten föranleda en varning. Mitt
svar till Advokatsamfundet, att jag inte
fann anledning att besvara frågan, var
noga genomtänkt. Det är en grundläggande rättsprincip att ingen under hot
om sanktioner ska förmås att kompromettera sig själv eller avtvingas ”bevisning” som kan användas mot en själv.
I EU-kommissionens Grönbok om
oskuldspresumtion av den 26 april
2006 sägs, med avseende på det straffrättsliga förfarandet, att den tilltalade
kan vägra att svara på frågor eller lägga
fram bevis. Denna rätts existensberättigande består i att den skyddar den
tilltalade från att utsättas för tvång från
myndigheterna för att få fram bevismaterial.
Det disciplinära förfarandet är inte
utformat som det straffrättsliga men
vissa paralleller föreligger.
Enligt stadgarna (43 § andra stycket)
är advokat, mot vilken anmärkning
framställts, pliktig att efter anmaning
avge skriftligt yttrande, att förete de
handlingar som disciplinnämnden eller generalsekreteraren ålägger honom att tillhandahålla. Bestämmelsen
måste emellertid tolkas i ljuset av den
ändring som 2009 gjorts i de etiska
reglerna vad gäller förhållandet till Advokatsamfundet. Till skillnad från tidigare 52 § innehåller bestämmelse nr 8
ingen skyldighet att fullständigt besvara
framställda frågor och lämna begärda
uppgifter till Advokatsamfundet. I kommentaren till bestämmelsen hänvisas
till artikel 6 i Europakonventionen som
bland annat slår fast ”the right not to
contribute to incriminating oneself”.

»
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Debatt
Advokat Claes Borgström: ”Advokatsamfundets ledning på villovägar” forts.

»

I boken ”Advokatetik – En praxis
genomgång” (Sveriges Advokatsamfund 2010) skriver Claes Peyron,
ordförande i disciplinnämnden 1992–
2008, (s. 180) att de uppgifter advokaten lämnar ska vara sanningsenliga och
fortsätter: ”Det finns dock inte längre
– det gjorde det enligt tidigare vägledande regler – ett krav på att lämnade
uppgifter är fullständiga. Ett sådant
krav står knappast i samklang med
grunderna för Europakonventionens
krav på rättvis rättegång. En advokat
skall inte för att uppfylla god advokatsed vara tvungen att yttra sig och lämna uppgifter, som kan läggas honom
till last.”
Advokatsamfundet ska i alla relevanta sammanhang framhålla att förekomsten av principer som är ägnade
att garantera rättssäkerhet utgör en
förutsättning för ett rättssamhälle värt
namnet.
Det är uppseendeväckande att Advokatsamfundets generalsekreterare och
disciplinnämndens ordförande hävdar
en uppfattning som står i strid med
grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Deras inställning väcker frågan om
de är lämpliga att företräda Advokatsamfundet. Men än allvarligare är att
de undergräver förtroendet för Advokatsamfundets förmåga att driva
grundläggande rättssäkerhetsfrågor.

Claes Borgström
Advokat
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Anne Ramberg och Lena Frånstedt Lofalk avstår från att kommentera Claes Borgströms
inlägg och hänvisar till den skiljaktiga meningen i disciplinärendet.
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200 000 tings- och förvaltningsrättsdomar i Karnov
- Sveriges bredaste rättsdatabas
Nu erbjuder vi dig full bevakning av samtliga tings- och förvaltningsrätter som
komplement till Karnov. Över 200 000 nya domar varje år som löpande publiceras
sökbara i Karnov - rättsdatabas.
Innehåller:
> Löpande bevakning av samtliga domstolar
> Över 200 000 domar per år
> Sökbart och integrerat i Karnov
Testa gratis: karnovgroup.se/domar

Kundbesök hos Universum

Universums
enklaste växel.
Universum är specialister på Employer Branding. Det betyder att de hjälper
företag bli attraktivare för potentiella medarbetare. Och ett sätt är faktiskt
att ha en enkel och bra växel. För om man ska trivas på jobbet måste de
självklara sakerna fungera. Vår nya mobila växel är både pålitlig och extremt
enkel att använda. Det kan Frank garantera, han har provat den själv.

Nya Tele2
Växel Mobil

Så enkel att ett får
kan använda den.

Vill du också ha en lösning som passar ditt företag?
Välkommen till närmaste Tele2-butik, tele2.se/business
eller ring oss på 0200-23 23 23.

Aktuellt
säga att det var för att de inte ville, men
jag tror inte det är så enkelt. Poliser vill
naturligtvis att rättvisa skipas, det handlar i stället om att man får något slags
tunnelseende till slut. Den andra anledningen kan vara att man helt enkelt
hade för dålig kompetens och för dåliga
verktyg. Vad är värst? Är det att någon
inom polisen är illvillig mot min klient,
det vore hemskt sett ur ett rättsperspektiv, men det är ännu värre om man inte
har tillräcklig kompetens och resurser.
Det riskerar att slå mot många fler människor.
Har det skett en förändring?
– Nej, det vet jag inte. Jag tycker att polis och åklagarmyndighet gör ett bra
jobb. Däremot tycker jag att domstolarna tar ett litet steg tillbaka och lägger
mer i knäet på oss advokater. Det är inte
riktigt bra. De ska ändå kvalitetsgranska
det som ligger till grund för en friande
eller fällande dom.

Månadens advokat Björn Hurtig

”Så fort en advokat gör en egen
utredning höjs rättssäkerheten”
Björn Hurtig är advokaten som hittade den raderade film polisen missat och fick sin klient frikänd från
våldtäkt.
Berätta om fallet med den raderade filmsekvensen.
– Två unga män dömdes i tingsrätten
för våldtäkt på två unga kvinnor. Jag såg
när fallet skulle upp i hovrätten att en
av killarna i förhör sagt att han hade filmat förloppet på sin mobiltelefon och
att den sexuella samvaron var frivillig,
men sedan raderat sekvensen. Polisens
tekniker hade gått igenom telefonen
och inte funnit några spår. Jag begärde
att få ut telefonen, men fick det först efter domen. Då kontaktade vi ett företag som rekonstruerar kraschade datorer och telefoner och som har hjälpt
polisen mycket. Det dröjde bara någon
vecka innan de hittade den raderade filmen i tumnagelgalleriet. Filmen visade
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sig motsäga allt som tjejen hade sagt och
tala för allt det min kille hade sagt. Fallet
återvisades till hovrätten där jag redovisade filmen med hjälp av min utredare
och det blev en bra utgång.
Fick du ersättning för extra
arbetet?
– Jag tog ersättning för det jag gjorde,
inte för min utredare. Jag tycker att det
ligger i advokatens skyldighet att även
om man inte får betalt för allting gör
man allting ändå. Jag tillhör dem som
tycker, även om vi tjänar sämre än en affärsjurist, att vi tjänar bra med pengar
ändå. Mina mor- och farföräldrar skulle
antagligen ge mig örfilar om jag sa att jag
tjänade dåligt. Lite måste man vara beredd att göra ideellt i det här jobbet.
Varför tror du att polis och åklagare inte gjorde mer?
– Man skulle kunna vara aggressiv och

”Jag har en
egen utredningsenhet:
en före detta polis och
en före detta journalist
som jag har
anställt och
som hjälper
mig att göra
utredningar.”

Hur ofta får du göra egna utredningar?
– Väldigt ofta. Alltifrån att gå ut på
platsen och ta lite foton till att anlita en
tekniker eller en rättsläkare. Jag har en
egen utredningsenhet: en före detta polis och en före detta journalist som jag
har anställt och som hjälper mig att göra
utredningar.
Är det vanligt att jobba så?
– Jag tror att jag är helt ensam om det i
Sverige. I USA och England är det väldigt
vanligt.
Vad betyder det för rättssäker
heten att advokater gör egna utredningar?
– Oerhört mycket! Så fort en advokat
gör en egen utredning så höjs rättssäkerheten för den enskilde misstänkte. Man
skulle kunna tycka att det är ett nederlag
för rättssäkerheten och för rättsstaten
att det behövs, men jag ser det inte så. I
den bästa av världar sköts allting ”by the
book”, men vi är människor. Någonstans har vi alltid en subjektiv uppfattning. Därför tror jag att det alltid kommer att behöva göras egna utredningar.
Vad tror du händer framöver?
– Jag tror att det kommer att explodera. Allt fler advokatbyråer kommer att
ha utredare knutna till sig på något sätt.
MP
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Aktuellt
hildary Månadsmöte maj

Charlotte von Essen lyssnar på medarbetarna
Justitiedepartementets rättschef
Charlotte von Essen har hunnit med
två olika regeringar och tänker
stanna ett tag till.
Charlotte von Essen, som talade på Hildarylunchen i slutet av maj, är rättschef på Justitiedepartementet och har
lång erfarenhet. Hon har varit där i tolv
år trots att hon inte tänkte sig att vara
kvar mer än några år. Om några år är
det ändå dags att lämna departementet,
men hon vet inte riktigt för vad. Det hela
försvåras också av att hon trivs så bra.
– Jag har varit här över flera regeringar. Som opolitisk tjänsteman är man
kvar trots att regeringen skiftar, sade
Charlotte von Essen.
Hon började egentligen sin karriär som socialsekreterare i Rinkeby efter färdiggången socionomutbildning,
men kände att det var juristvägen hon
ville gå. Efter färdig domarutbildning i
kammarrätten funderade hon över vilket jobb som skulle fungera bra ihop
med föräldraskapet till tre små barn. Efter viss övertalning sökte hon sig till Justitiedepartementet, först tyckte hon att
det lät ohyggligt tråkigt. Kanske är det
den egna erfarenheten från att vara yrkesarbetande och småbarnsförälder
som har skapat den stora acceptansen
som finns på departementet för kombinationen barn och jobb?
– Det är många hos oss som har småbarn eller får det kort efter att de börjat
arbeta hos oss. Därför försöker vi att till
exempel inte lägga möten för tidigt eller
för sent på dagen. Vi försöker också vara
flexibla och göra så att det ska gå att jobba hemifrån om det behövs, sade Charlotte von Essen som från början tyckte
att det var ”gräsligt” att vara chef.
Hon valde inledningsvis inte chef-

skapet, utan det var slumpen som styrde. Det jobbigaste i början var att vara
chef över kollegerna, men hon kom mer
och mer in i rollen. Hon tycker att en viktig del av att vara chef är att lyssna in vad
medarbetarna vill. Charlotte von Essen
berättade att hon frågar sina medarbetare vad de helst vill arbeta med och att
andra chefer har reagerat på detta och
48

Charlotte von
Essen besökte
Advokatsamfun
det då hon talade
på Hildarylunchen.

tyckt att det ska den bestämma som är
chef.
– Målet är att få ut så mycket som möjligt ur verksamheten. Det får man bara
om de som befinner sig i den tycker att
det är roligt, sade hon.
Beslutsgången är, precis som på andra departement, viktig på Justitiedepartementet. Det kan kännas begränsande när man kommer dit, menade
Charlotte von Essen. Just därför vill hon
att det ska vara så högt i tak som möjligt när de diskuterar inom de olika enheterna. Charlotte von Essens närmsta
chef är justitieminister Beatrice Ask och
Charlotte ansvarar själv för fyra olika en-

heter, bland annat polisenheten och enheten för allmän ordning och säkerhet.
Hon är, säger hon själv, ett slags buffert
mellan tjänstemännen och den politiska ledningen. De allra flesta på departementet är tjänstemän som Charlotte,
och inte politiskt tillsatta. Men i deras arbete ingår det att skriva till exempel politiska underlag, något som kan vara en
stor omställning när man börjar arbeta
på Justitiedepartementet.
– Vissa trivs inte i den rollen och tycker att ”det är inte mitt jobb som jurist”.
Jag har alltid tyckt om det och det är därför jag har trivts så bra, sade Charlotte
von Essen.
MP
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Avsked för årets Sofior
Den 15 maj, på själva Sofia-dagen,
avslutades 2012/2013 års mentorprojekt Sofia. Ett knappt tjugotal
av de totalt 30 deltagande mentorerna och adepterna samlades
i Advokatsamfundets lokaler i
Stockholm för en sammanfattande
diskussion och trevlig samvaro.

ordningen, finns ett brett register av
verksamhetsgrenar representerade
bland såväl adepterna som mentorerna – advokatkåren, domstolar, åklagarmyndigheten, Justitiedepartementet
och andra myndigheter som Försäkringskassan, Polisen med flera.
Projektet har, liksom tidigare år,

– Entusiasm, engagemang och öppenhet tycks av de avslutande diskussionerna att döma ha präglat årets projekt, säger Anna Fridh Welin, ansvarig
för Hildas olika projekt.
I årets upplaga, som är den sjunde i

utvärderats och utfallet är mycket positivt. Såväl adepter som mentorer är
mycket nöjda med utformningen av
projektet och resultatet av sitt deltagande samt anser att syftet med projektet – att stärka och stödja adepten i

Några av årets
deltagande men
torer och adepter
samlade på trap
pan utanför Ad
vokatsamfundets
hus i Stockholm.

dennes professionella och personliga
utveckling och inspirera till chef- och
ledarskap – i hög grad har uppfyllts.
Vid det avslutande mötet gavs möjlighet till reflektion och diskussion i mindre grupper samt tillsammans med
samtliga deltagande.
– Resultatet av utvärderingen och
den sammanfattande diskussionen visar att deltagarna framför allt satt stort
värde på att på ett förtroligt och öppet
sätt kunna diskutera personliga och
angelägna frågor med en erfaren
kvinnlig jurist och chef, säger Anna
Fridh Welin.

foto maria persson

Nya domare
Regeringen har utnämnt en
rad nya domare. Chefsrådmannen Stefan Nilsson har utsetts
till lagman i Vänersborgs tingsrätt, rådmannen Björn Johansson blir kammarrättsråd tillika
vice ordförande på avdelning i
Kammarrätten i Sundsvall, för-
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valtningsjuristen Gunnel
Wadsen blir kammarrättsråd i
Kammarrätten i Sundsvall och
tf. rådmannen Catharina Laestadius blir rådman i Förvaltningsrätten i Karlstad.
Vidare har bolagsjuristen
Anna Sivlér, jur.kand. Jonas Hä-

gerlind, tf. rådmännen Eva
Westerlund och Anna Hjärtberg Wernqvist samt processföraren Eva Danell Forsberg
utnämnts till rådmän i den växande Förvaltningsrätten i Luleå.
Miljöchefen Yvonne Eklund
har dessutom utnämnts till tek-

niskt råd i Svea hovrätt, miljöskyddshandläggaren Erik
Olauson och miljöansvariga
Camilla Wolf-Watz blir tekniska
råd i tingsrätterna och rådmannen Thomas Hägglöf blir
hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå.
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Beatrice Ask på Juridisk Publikations
releaseparty: Fortsätt utmana!
Den studentdrivna tidskriften Juridisk Publikation (JP)
fick beröm av justitieminister
Beatrice Ask (M) vid sitt releaseparty med anledning av
att man kommit ut med två
nya fullmatade nummer och
har utökat repertoaren till att
inkludera podcasts.
Stämningen var på topp på advokatbyrån Lindahls i centrala
Stockholm när ett 100-tal personer, de flesta yngre blivande jurister, minglade och lyssnade bland
annat på Beatrice Ask som sa:
– Engagemanget, kreativiteten
och glädjen ni visar imponerar, er
närvaro i sociala medier för att
engagera unga jurister och en och

Beatrice Ask och Ju
ridisk Publikations
chefredaktör
Klara Wessman.
Ovan Kian Kiani, en
av grundarna.

annan äldre att delta i diskussionen tycker jag är värd en stor
eloge!
Hon framhöll vikten av att fler
studenter engagerar sig, funderar
och diskuterar frågorna som JP
lyfter fram. Som landets justitieminister anser hon vi har för lite de-

batt kring juridiska sakfrågor. Ask
uppmanade JP att fortsätta vara
en uppstickare och utmana de andra juridiska tidskrifterna.
JP:s målsättning är framför allt
att få studenter att engagera sig i
den juridiska debatten – genom
tidskriften, podcasts, tävlingen

Business Law Challenge i samarbete med Lindahls och andra projekt hoppas publikationen kunna
bidra till detta. Förutom Lindahls
så sponsras JP av Delphi,
Roschier, Vinge, Gernandt & Danielsson och Norstedts Juridik.
Chefredaktören Klara Wessman berättade att allt fler studenter självmant skickar in bidrag,
under året har man publicerat
lika många studenter som verksamma jurister.
– Det har inte varit på grund av
att det är studentmaterial utan vi
strävar efter att publicera det absolut bästa materialet. Vi ser utvecklingen som ett kvitto på att vi
önskas och behövs i jurist-Sverige, sa hon.
PJ

Advokatdagarna
17–18 oktober 2013

Läs mer och anmäl dig på www.advokatsamfundet.se
kursinfo@advokatsamfundet.se | 08-459 03 00
Sista anmälningsdag 17 september
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Uppdaterad information
om familjerätt

Diskussionerna i de olika grupperna kom snabbt igång.

Årets Ruben drog i gång
I maj gick startskottet för
årets upplaga av nätverket
Hildas uppskattade projekt
Ruben – mentorskap i grupp.
Knappt 70 deltagare möttes i Göteborg respektive Stockholm och
Malmö för en kort introduktion
av Anna Fridh Welin, styrelsens
sekreterare och ansvarig för Hildas olika projekt. Därefter gavs
möjlighet för mentorerna och
adepterna att bekanta sig med
varandra och i de olika grupperna diskutera bland annat förväntningarna på projektet.
Totalt deltar 18 mentorer och
drygt 70 adepter i årets upplaga,

Boka in årets
IBA-konferens
IBA:s konferens samlar varje år
tusentals advokater och jurister
från hela världen. Årets konferens går av stapeln den 6–11 oktober i Boston, och erbjuder
bland annat ett inledningsanförande med USA:s förra utrikesminister Madeleine K Albright,
samt en lång rad seminarier och
föreläsningar inom vitt skilda
områden.
Läs mer och anmäl dig på
www.ibanet.org
Advokaten Nr 5 • 2013

den tredje i ordningen, av Ruben.
Grupperna fördelar sig på Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammanlagt kommer nio grupper att
under kommande månader, under ledning av två mentorer per
grupp diskutera alltifrån karriärambitioner, chefs- och ledarskapsfrågor till hur man uppnår
balans i livet.
Nytt för i år är att det för deltagande i projektet krävs några års
juridisk yrkeserfarenhet sedan
examen. Liksom förra året leds
varje grupp av två mentorer, en
kvinnlig och en manlig, det vill
säga en Hilda och en Ruben-man,
en från rättsväsendet/förvaltning-

en och en från advokatkåren.
Även adepterna representerar
olika verksamhetsområden. I år
deltar bland annat personer från
flertalet olika advokatbyråer, stora som mindre, Åklagarmyndigheten, Justitiedepartementet och
olika domstolar och andra myndigheter. Ruben är även öppet
för manliga adepter. Sammanlagt
deltar i år tre yngre manliga jurister i projektet.
Utvärderingarna av projektet
från de tidigare två åren visade
att såväl adepter som mentorer
var mycket nöjda med projektet,
varför Hilda beslutat att projektet
fått en fortsättning även i år.

Unik samling söker nytt hem
Margareta Cöster och hennes make
har under återkommande besök i
London fram till i mitten av 1990-talet inhandlat en unik samling av
engelska juristfigurer. Var och en av
de sexton figurerna har ett eget och
mycket personligt uttryck och de
har alla haft sina verkliga förebilder i engelska rättssalar, berättar
Margareta. Figurerna, som inte tillverkas längre, är gjorda i lera
och är handtillverkade av en okänd konstnär.
Eftersom Margareta ska flytta har hon inte längre plats för
dem. Hon tror att en advokatbyrå skulle vara en utmärkt plats för
samlingen. Där borde juristfigurerna känna sig hemma.
Mer information: tel. 08-644 34 14.

På regeringens
Föräldrar och barn
webb– kort information om gällande lagstiftning
plats
finns nu
nya uppdaterade
versioner
av broschyrerna Familjerätt
och Föräldrar och barn. Broschyren Familjerätt beskriver kortfattat
bland annat bestämmelserna
om giftermål och skilsmässa
och om hur äktenskapet påverkar makarnas ekonomi. Broschyren Föräldrar och barn
innehåller kortfattad information om föräldraskap, vårdnad
och underhåll till barn.
www.regeringen.se

Tennisspelande
advokater möts i Arvika
I samarbete med Arvika tennisklubb arrangerar advokat Stefan Liliebäck Advokat-SM i tennis någon helg under augusti
eller september 2013. Tävlingen
hålls på tennisanläggningen i
Arvika, som inrymmer tre grusbanor för utomhusspel och två
banor för inomhusspel på underlaget Plexipave.
Intresserade advokater uppmanas att höra av sig till Stefan
på e-post stefan.lilieback@telia.
com. Om tillräckligt många hör
av sig med intresseanmälan
återkommer han senare med
inbjudan och närmare besked.
Både advokater och biträdande
jurister (av båda könen) är välkomna med intresseanmälan.
Ange namn, adress, födelseår,
telefon och e-post.
Advokat Stefan Liliebäck, Arvika, stefan.lilieback@telia.com,
tel. 070-562 89 69.
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Argumentation i nordisk straffrätt
Författare: Kerstin Nordlöf
Förlag: Norstedts juridik
Denna antologi samlar 14
artiklar som belyser olika
straffrättsliga och straffprocessrättsliga frågor, skrivna
av nordiska kvinnliga forskare i straffrätt.
Skiftande ämnen berörs. Exempelvis
målsägandebegreppet, barns rättigheter
– bland annat uppmärksammas straffbarhetsåldern, barns utsatthet för övergrepp
och vilka möjligheter straffrätten har att
ingripa och skydda och analyser av sexualbrottslagstiftningen i Sverige och Finland.
Flera av bidragen reflekterar över genusperspektivet på straffrätten. Syftet med
antologin, som har sin grund i Nätverket
för kvinnliga straffrättare, är att bidra till
forskning och debatt inom den nordiska
straffrätten.
Titel: Varumärket : strategi
och juridik
Författare: Rita Mårtenson,
Marcus Ateva, Carl Anders
Svensson
Förlag: Studentlitteratur
Boken behandlar varumärket ur både ett juridiskt
perspektiv och ett marknadsföringsperspektiv och författarna betonar vikten
av att integrera marknads- och juridiska
strategier för att skapa starka och hållbara
varumärken. Första delen presenterar

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2013 om inte annat
anges.
Beckman, Mats: Rådgivning på
värdepappersmarknaden :
licensieringstest för rådgivare / Mats Beckman et al.
(Liber. 459 s.)
Bogdan Michael: Private international law as component
of the law of the forum :
general course (The Hague :
Hague Academy of International Law, 2012. 352 s.
Ail-pocket)
Göransson, Håkan Gabinus:
Arbetsrätten / Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe
(6. uppl. Norstedts juridik.
133 s. En introduktion)
Henriksson, Lars: Konkurrensrättsöverträdelser : ekonomisk analys i den juridiska
processen (Norstedts juridik. 285 s.)
Holstad, Sigvard: Sekretess
i allmän verksamhet : en
introduktion till de grund52

betydelsen av varumärkesstrategier i ett
marknadsföringsperspektiv. Den följs av
en genomgång av varumärkesbyggande i
ett juridiskt perspektiv, hur man med hjälp
av lagstiftning kan skydda sina varumärken. Tredje och sista delen handlar om det
marknadsrättsliga skyddet för varumärken
och det immaterialrättsliga sanktionssystemet.

NYA AVHANDLINGAR
Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld
och övergrepp mot barn av Maria Forsman, Norstedts juridik
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det
våldsutsatta barnets rättigheter och intressen. Den beskriver och analyserar vilka
möjligheter det svenska rättssamhället har
att ingripa när barn utsätts för våld och
övergrepp av föräldrarna. Den kartlägger
straffrättsliga respektive socialrättsliga
grunder för tvångsingripanden, hur den
processuella hanteringen ser ut och barnets möjligheter till skydd mot fortsatta
övergrepp.
The best there is? : an inquiry into best
execution rules av Thomas Ordeberg,
Stockholms universitet
Avhandlingen behandlar den reglering som
omfattar aktörerna på de finansiella marknaderna. Mer specifikt analyseras de regler
som styr utförandet av ordrar, köp- och
säljordrar, på värdepappersmarknaderna.
Avhandlingen är en komparativ studie av
regleringen i USA och EU, England och
Wales, Frankrike och Sverige.

läggande reglerna (5. uppl.
Norstedts juridik. 326 s.)
Insolvensvolymen 2013 (18.
uppl. Far Akademi. 646 s.)
Jönsson, Fredrik: Praktisk
personskaderätt (Jure.
223 s.)
Kronkvist, Ola: Om sanningen
skall fram : polisförhör med
misstänkta för grova brott
(Växjö : Linnaeus University Press. 277 s. Linnaeus
University dissertations ; 117.
Diss. Växjö : Linnéuniversitetet, 2013)
Lundén, Björn: Aktiebolag :
skatt, ekonomi och juridik
/ av Björn Lundén och Ulf
Bokelund Svensson (21.
uppl. – Näsviken : Björn Lundén information. 486 s.)
Lundén, Björn: Handelsbolag
: skatt, ekonomi, juridik, deklaration / av Björn Lundén
och Ulf Bokelund Svensson
(20. uppl. Näsviken : Björn
Lundén information. 325 s.)
Martinger, Sven: Norstedts
juridiska ordbok : juridik från

Impartial legal counsel in real estate
conveyances: The Swedish Broker and the
Latin Notary av Ola Jingryd, KTH
Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt i
de europeiska länderna och med inblandning av olika aktörer. Avhandlingen jämför
den svenska/nordiska modellen med ett
reglerat fastighetsmäklaryrke och den
tysk-latinska där notarius publicus spelar
en central roll. Huvudsakligen undersöks,
jämförs och analyseras den juridiska
rådgivning som ges av den svenska fastighetsmäklaren respektive den latinska
notarius publicus.
Aktiemarknadsbolagens informationsgivning av Elif Härkönen, Jure
Komparativ analys av regleringen av aktiemarknadsbolagens informationsgivning
i svensk och amerikansk rätt med särskild
fokus på selektiv informationsgivning på
sekundärmarknaden för värdepapper.
Avhandlingen behandlar ingående de
sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelser av reglerna om informationsgivning.
Speciellt har de skadeståndsrättsliga reglerna analyserats. Undersökningen utmynnar i vissa förslag till nya regler.

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

A till Ö (7. uppl. Norstedts
juridik. 259 s.)
Den nordiska konventionen
om arv, testamente och boutredning : antagen i Köpenhamn 19.11.1934 : en översyn
av konventionsregleringen
föreslagen av den nordiska
expertgruppen för familjerättsfrågor (Köpenhamn :
Nordiska ministerrådet. 87 s.
TemaNord ; 2013:52)
Norges Lover 1687-2012 / utgitt av Det juridiske fakultet
; red. Inge Lorange Backer,
Henrik Bull (Studentutg. Oslo
: Fagbokforlaget. 3984 s.)
Renman, Hans: Återvinning
enligt 4 kap. konkurslagen :
en process- och insolvensrättslig manual (2. uppl.
Norstedts juridik. 256 s.)
Sandstedt, Johan: Sakrätten,
Norden och europeiseringen
: nordisk funktionalism möter kontinental substantialism (Jure, 2012. 541 s.)
Steinberg, Maria: Skyddsombuds- och arbetsmiljöom-

budsrätt ( Norstedts juridik.
4. uppl. 312 s.)
Warnling-Nerep, Wiweka: En
orientering i tryckfrihet &
yttrandefrihet / Wiweka
Warnling-Nerep, Hedvig
Bernitz (5. uppl. Jure. 183 s.)
Vennebog til Lennart Lynge
Andersen / redigeret
af Henrik Juul, Frederik
Meding, Peer SchaumburgMüller (København : Karnov
Group, 2012. 364 s.)
Wennergren, Bertil: Förvaltningsprocesslagen m.m. : en
kommentar / Bertil Wennergren, Ulrik von Essen
(6. uppl. Norstedts juridik.
606 s.)
Österberg, Tommy: Samfälligheter : handbok för samfällighetsförening ( 11. uppl.
Norstedts juridik. 207 s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Vägledande uttalande angående möjligheten
för boutredningsman att belåna fastighet i dödsbo

F

råga har uppkommit
om en boutredningsman
enligt god advokatsed,
utan dödsbodelägarnas samtycke, kan belåna en fastighet i
dödsboet för att täcka kostnader
för reparationsarbeten på fastigheten och sakkunnigutlåtande i
pågående process samt arvode till
advokaten.
Av 19 kap. 13 § ÄB framgår att
fast egendom inte får överlåtas av
boutredningsmannen utan del
ägarnas skriftliga samtycke. Om
sådant samtycke inte kan erhållas

krävs tillstånd från rätten för att
överlåta fastigheten. Av 19 kap. 11
§ ÄB tredje stycket framgår att
boutredningsman ska inhämta
delägarnas mening, om det lämpligen kan ske, i fråga om rättshandlingar som i avsevärd mån
inverkar på delägarnas behållning i boet samt beträffande vissa
andra angelägenheter av vikt såsom avyttring av egendom som
har särskilt värde för delägarna,
avveckling av rörelse som den
döde idkat eller uppgörelse med
borgenärerna.

Styrelsen för Sveriges
advokatsamfund har vid
sitt möte den 19 april 2013
antagit följande väg
ledande uttalande.

I ett dödsbo bevakas dödsboets
intressen primärt av boutredningsmannen. I den mån ett
dödsbo saknar likvida medel
har boutredningsmannen att
bereda dödsbodelägarna möjlighet att svara för nödvändiga
kostnader.
Om dödsbodelägarna inte tillför boet likvida medel till täckan-

Stockholms enda exklusiva
återförsäljare av Land Rover
Range Rover Evoque TD4 150 hk Pure 5-d med Tech Pack, från 409.300 kr
(ord. 454.600 kr). Unikt erbjudande till Advokatsamfundets medlemmar!
190 hk motoralternativ finns för ett pristillägg på 21.600 kr.

de av nödvändiga kostnader kan
boutredningsmannen uppta lån
och upplåta säkerhet i fast egendom för dödsboets räkning, om
det krävs för att kunna tillvarata
boets intressen. Kostnader för
nödvändiga reparationsarbeten
på en fastighet och sakkunnigutlåtande inom ramen för en process kan finansieras på detta sätt.
Däremot saknar boutredningsmannen möjlighet att uppta lån
och upplåta säkerhet i fastighet
för att täcka kostnader för arvode
till honom. n

Pure med Tech Pack (utrustad med bl.a.)
18” aluminiumfälgar, Style 2, Sparkle Silver
6-stegs automat och Terrain Response®
Pure Grained Läderklädsel
Parkeringsassistans fram/bak och backkamera
Textilmattor

Jaguar Land Rover Stockholm

Interior mood lightning

Årevägen 10, Vällingby

Meridian Sound System 380W, 11 högtalare

Tel. 08 – 445 88 60 www.jaguarlandroverstockholm.se
Range Rover Evoque. Rek. pris från 359.900 kr (Inkl. CO2 kompensation för 7 500 mil från 1.400 kr
beroende på modell). Bränsleförbr. bl. körn 4,9 l/100 km. 3 års vagnskadegaranti samt 3 års Land Rover
assistans inom Europa. Miljöklass: EU5. CO2 129 g/km Bilen på bilden kan vara extra utrustad.
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Bluetooth® och 8” pekskärm
2 första servicetillfällena ingår - 3 års nybilsgaranti
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Nya ledamöter
Den 17 maj 2013

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat
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Isabel Alsterberg, Rosengrens
Advokatbyrå i Göteborg AB,
Göteborg
David Andersson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Marcus Angström, Grönberg
Gunnard Advokatbyrå KB,
Stockholm
Mattias Anjou, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
Kenth Berg, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Cristina Bergner, Advokatfirman NOVA AB, Stockholm
Lise-Lotte Bolin, Hökerberg &
Söderqvist Advokatbyrå KB,
Stockholm
Karin Claesson, Hökerberg &
Söderqvist Advokatbyrå KB,
Stockholm
Louise Danielson, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm

Hanna Danvall, Advokatfirman
Vinge KB, Bryssel, Belgien
Rasmus Fahlén, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Simone Fuchs, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Carolina Gustavsson, Landahl
Advokatbyrå AB, Stockholm
Louise Hjelm, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
Emil Hofbard, Advokatfirman
Nordia KB, Stockholm
Niklas Bergdahl Jonsson,
Advokatbolaget Wiklund
Gustavii KB, Helsingborg
Caroline Karlsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
Maria Nilsson Karnell, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö
Ida Almén Lagerwall, Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Michael Lindqvist, Danowsky
& Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm

Anders Lindström, Foyen Advokatfirma AB, Malmö
Pontus Meilink, Advokatfirman Inter i Stockholm U & B
AB, Stockholm
Sofia Mårtensson, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Jenny Nilsson, Danowsky &
Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm
Minna Okano, Magnusson
Advokatbyrå, Göteborg
Nina Peltola, Advokatfirman
Hancock & Rehn HB, Uppsala
Kristin Persson, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm
Andreas Simon, Advokatfirman Modern Juridik Sverige
AB, Västerås
Gustav Skogö, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Katarina Skrabb, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
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Helena Strandberg, Advokatfirman Hammarskiöld & Co
AB, Stockholm
Madeleine Sundin, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Camilla Swart, Advokatbyrån
Elisabeth Fritz AB, Stockholm
Solveig Sörlien, LEX Advokatbyrå HB, Stockholm
Martin Tesch, Advokatbyrån
Vaziri, Solna
Jerry Trege, Advokatfirman
Juhlin & Partners KB, Helsingborg
Johanna Vehvselius, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm
Ida Kock Wedén, Ramberg
Advokater AB, Stockholm
Peter Wik, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg

Jakob Lundström, Stockholm,
22 april 2013
Peter Olsson, Kungälv,
30 april 2013
Martina Rifve, Malmö, 13 maj
2013
Susanna Sidén, Sundsvall,
1 maj 2013
Christer Thingwall, Bromma,
17 maj 2013

Registrerad
EU-advokat

Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2013/0139 Betänkandena
Ökat bostadsbyggande
och samordnade miljökrav – genom enhetliga och
förutsägbara byggregler
(SOU 2012:86) samt Ett effektivare plangenomförande
(SOU 2012:91)
R-2013/0212 Domstolsverkets
rapport Ansöknings- och
kungörandeavgifter vid
allmän domstol
R-2013/0259 Promemorian
Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens
förslag (Ds 2012:54)
R-2013/0260 Betänkandet
En modernare rättegång
II – en uppföljning (SOU
2012:93)
R-2013/0287 Betänkandet
Spioneri och annan olovlig

Robert Moldén (Rechtsanwalt), Gärde Wesslau Advokatbyrå AB, Göteborg

Utträdda ledamöter
Emilia Colleen, Stockholm,
6 maj 2013
Maria Douglas, Flüelen,
31 december 2012
Josefin Engblom, Göteborg,
8 april 2013
Matilda Friberg, Stockholm,
30 april 2013
Maria Gustafsson, Helsingborg, 30 april 2013
Helen Larsson, Stockholm,
22 april 2013
Lovisa Larsson, Stockholm,
22 april 2013
Jonatan Lundgren, Stockholm, 30 april 2013

Avlidna ledamöter
Carl Ekberg, Malmö,
27 februari 2013
Michael Lindén, Stockholm,
3 april 2013
Leif Arne Lindén, Sollentuna,
11 april 2013

remissärenden

underrättelseverksamhet
(SOU 2012:95)
R-2013/0445 Departementspromemorian Gemensamt
konsumentskydd i EU (Ds
2013:15)
R-2013/0479 Promemorian
Tvingande regler om betalningstider i näringslivet
R-2013/0523 Promemorian
Vissa frågor om förfarandet
avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter
R-2013/0534 EU-kommissionens förslag till ändringar i
EU:s varumärkessystem
R-2013/0569 Promemorian
Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26)
R-2013/0608 Promemorian
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014
R-2013/0646 Promemorian
Avgifter med anledning av
AIFM
R-2013/0648 Promemorian
Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för
koncernbidrag
R-2013/0665 Promemorian
Avgifter för tillsyn och prövning enligt EU-förordningen
om Europeiska riskkapitalfonder och Europeiska fonder för socialt företagande
R-2013/0666 Europeiska
kommissionens förslag till
direktiv om redovisning av
icke-finansiell- och mångfaldsinformation

För klients
räkning förmedlas
följande uppdrag;
kvalificerad jurist söker
advokatrörelse i
Stockholmsområdet,
allt av intresse från
inkråm till övertagande
av verksamhet/
generationsskifte.
Kontakta
lena tryberger
på 070-36 96 500.

KONTOR/BOSTAD
4:A INVID
KUNGSHOLMSTORG
I STOCKHOLM
Representativ
sekelskiftesvåning
överlåtes till företagare.
För visning kontakta:
KENWAS
fastighetsförmedling
0708-79 55 06

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Läs mer
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .
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Email info@bolagsratt.se
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advokatsamfundet.se
Maria Persson (MP),
journalist
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