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Ledare Generalsekreteraren

Om vikten av Snowden
SOMMAREN HAR, utöver strålande väder, innehållit drama-
tiska rapporter om den numera världsberömde Edward 
Snowdens öden och äventyr. Den 30-årige datateknikern av-
slöjade USA:s och även Storbritanniens omfattande massav-
lyssning av egna och andras medborgare. Den bild som nu 
tonar fram är följande.

Redan 2007 startade man i USA det så kallade Prismpro-
grammet. Detta skapar förutsättningar för elektronisk över-
vakning av Microsofts, Yahoos, Googles, Facebooks, Paltalks, 
Skypes, Youtubes och Apples servrar, bara för att nämna någ-
ra av de största leverantörerna av internettjänster. Detta pro-
gram möjliggör för National Security Agency, NSA, (USA:s 
motsvarighet till Försvarets radioanstalt, FRA) att hämta och 
lagra så kallade metadata, såsom tid, datum och plats för 
meddelanden, chats, emails och annan kommunikation. I 
likhet med vad som hävdas när det gäller FRA:s signalspaning 
uppges programmet endast syfta till att inhämta utländsk 
kommunikation, som om nu detta skulle göra övervakningen 
mer godtagbar. Men, i likhet med den svenska signalspaning-
en träffar Prism även inhemsk kommunikation eftersom 
mycket av trafiken går via nationella servrar.

Prismprogrammet godkändes ursprungligen av den ame-
rikanska kongressen genom Patriot Act 2007 och Foreign 
Surveillance Act (FISA) Amendments Act 2008. Programmet 
förlängdes nyligen av kongressen för en ytterligare femårs-
period. Det är, som historien lär oss, ingalunda ovanligt att 
förment tidsbegränsade lagar förlängs för att efter viss tid 
permanentas. Detta gäller inte bara företeelser som värn-
skatten. Ett annat och mer närliggande exempel är 1952 års 
tvångsmedelslag, den så kallade Enbomslagen, som innan 
den permanentades 2008 förlängdes ett fyrtiotal gånger! 
Den politiska praktikaliteten tar över den principiella grun-
den för lagstiftningen. Ändamålsförskjutning utgör ett prak-
tiskt politiskt instrument.

UTÖVER DE AMERIKANSKA kongressbesluten har Prism-
övervakningen godkänts av den särskilt inrättade special-
domstolen Foreign Intelligence Surveillance Court. Också i 
Sverige har vi inrättat en liknande ”specialdomstol” be-
nämnd Försvarsunderrättelsedomstolen. Dess uppgift är att 
ge tillstånd till inriktningen av den svenska signalspaningen. 
Till skillnad från vad som är fallet i USA finns hos oss bland 

annat insyn genom så kallade integritetsskyddsombud med 
uppgift att bevaka enskildas integritetsintresse.

Också Storbritannien har de senaste två åren introducerat 
ett avlyssningsprogram liknande Prism med fokus på kabel-
trafiken under vatten. Systemet kallas Tempora. Ingen vet av 
naturliga skäl hur omfattande dessa program är. Klart är att 
de inte bara utgör ett oacceptabelt intrång i människors inte-
gritet utan också allvarliga ingrepp i de privilegier som advo-
katernas klienter har rätt till.

EU-KOMMISSIONENS VICE ORDFÖRANDE, tillika kommissio-
när för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och med-
borgarskap, Viviane Reding reagerade föredömligt skarpt så 
snart det kom fram information om det engelska spionpro-
grammet. Hon tillskrev Storbritanniens utrikesminister och 
uttryckte stor oro med begäran om närmare förklaring rö-
rande Temporaprogrammets innehåll och omfattning.

EU fördömde också tydligt USA:s Prismprogram. Den 
svenska kommissionären för inrikes frågor, Cecilia Malm-
ström, reagerade också med föredömlig tydlighet. Hon ho-
tade i ett brev till USA:s säkerhetsminister att stoppa utläm-
ningen av finansiell information om banköverföringar och 
flygpassagerardata. Hon föreslog bland annat tillsättandet av 
en transatlantisk expertgrupp för att utreda problem relate-
rade till Prismprogrammet.

EU-parlamentet sköt dessutom upp omröstningen av det 
europeiska dataskyddsdirektivet. Omfattande ändringar dis-
kuteras nu inom EU i syfte att åter introducera nödvändiga 
skyddsmekanismer för den personliga integriteten. Det kan i 
sammanhanget noteras att sådana skyddsmekanismer var 
införda i det tidigare förslaget till dataskyddsregler. Man 
hade där föreslagit att myndigheter i tredje land skulle kun-
na få tillgång till EU-data bara om detta var täckt av en juri-
diskt bindande överenskommelse. Men, denna bestämmel-
se ströks ur den text som publicerades i januari 2012. Föga 
överraskande föregicks den strykningen av påtryckningar 
från USA:s regering.

UTÖVER DE ALLVARLIGA INTEGRITETS- och rättssäkerhets-
aspekter som avlyssningen innebär på ett generellt plan, inne-
bär avlyssningen ett allvarligt hot mot advokaters tystnads-
plikt, något som Rådet för de europeiska advokatsamfunden, 

ANNE
RAMBERG
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CCBE, uttryckt sin djupa oro över genom ett uttalande från i 
somras. CCBE hänvisar till Europadomstolens avgörande i 
målet AM & S ( C-155/79). I den domen sägs: ”that confidentia-
lity serves the requirements, the importance of which is re-
cognized in all of the member states, that any person must be 
able, without constraint, to consult a lawyer whose profession 
entails the giving of independent legal advice to all those in 
need of it”. Man tillade att ”the principle of the protection 
against disclosure afforded to written communications bet-
ween lawyer and client is based principally on a recognition 
of the very nature of the legal profession, inasmuch as it con-
tributes towards the maintenance of the rule of law and that 
the rights of the defence must be respected”.

Advokater är vid utövande av sin profession hänvisade till 
att använda sig av modern kommunikationsteknik. På sikt är 
därför USA:s och Storbritanniens missbruk av teknikutveck-
lingen bekymmersam. Det är inte bara tilltron till det konfi-
dentiella samtalet som undergrävs. Värre är att tilltron till 
rättsstaten riskerar att allvarligt skadas. Inte bara som ett re-
sultat av statens maktmissbruk, utan också på grund av det 
ovärdiga sätt på vilket man behandlar individer som avslöjar 
staters lagstridiga handlande.

I LJUSET AV DE MYCKET STARKA REAKTIONERNA från EU är 
den svenska regeringens hållning i Snowden-frågan anmärk-
ningsvärt avvaktande. På en punkt var man från svensk sida 
dock aktiv. Man hindrade i samverkan med den brittiska re-
geringen att frågan om frihandelsförhandlingarna mellan EU 
och USA stoppades i avvaktan på att det olagliga spionaget 
på europeiska medborgare upphört och att Prismprogram-
met togs upp vid de förhandlingar som inleddes i anslutning 
till Snowdens avslöjanden. Enligt uppgift i media skulle skä-
let till att Sverige och Storbritannien inte ville att kommissio-
nen skulle behandla frågan om spioneri och avlyssning vara 
att dessa frågor inte omfattas av EU-samarbetet. Argumenta-
tionen kan få den känslige att häpna.

DET KRÄVS OFTA VISS STYRKA att sätta sig över politiska och 
ekonomiska intressen. Den amerikanska ”cloud computing”-
industrin riskerar enligt en nyligen presenterad rapport från 
Information Technology and Innovation Foundation att för-
lora mellan 21 och 35 miljarder dollar som en direkt följd av att 
industrins bindningar till NSA nu blivit offentliga. Så tråkigt.

Det är av flera skäl anmärkningsvärt att giganter som Mi-
crosoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Skype, Youtube 
och Apple inte överväger att stänga ner sina tjänster. Så gjor-
de i början av augusti de betydligt mindre amerikanska in-
ternetföretagen Lavabit och Silent Circle. Dessa företag öns-
kade inte bli en del av det amerikanska spionprogrammet. 
De ville inte bli partners med staten i dess olagliga massöver-
vakning. Dessa internetföretag har med bortseende från 
egenintresset stått upp för demokratiska rättsstatliga princi-
per. Det kan man kalla mod och integritet. Man hade önskat 
att också den svenska regeringen skulle ha visat prov på så-
dan integritet.

DET ÄR SVÅRT ATT INTE FÖRUNDRAS över den totala anings-
löshet med vilken inte bara vanliga medborgare, utan även 
journalister, jurister och politiker förhåller sig till det Kafka-
samhälle som internet numera erbjuder stater att använda 

och missbruka. I dag kräver inte staten att vi skall lämna 
uppgift om vilka vänner vi har, vilka böcker vi läser, med 
vem vi talar eller korresponderar, vart vi reser, vilka religiösa 
eller politiska sympatier vi hyser. Det hade vi nämligen inte 
accepterat. Men tekniken har på olika sätt gjort det möjligt 
för staten att ändå få sådan information. Staten gör sig till 
kompanjon med internetleverantörerna. Kompanjonskapet 
kan ingås frivilligt eller, om leverantörerna blir uppstudsiga, 
genom lagstiftning, allt under åberopande av nationens in-
tresse. Staten inför hemliga tvångsmedel som gör det möjligt 
att avläsa varje steg vi tar. Vi är genom våra mobiltelefoner 
vandrade GPS-sändare. Kontrollmöjligheterna är goda.

 Att påpeka dessa för rättssamhället så fundamentala bris-
ter är alltid förenat med  risker. Men likväl – journalister, ad-
vokater, politiker och allmänheten får inte låta sig passivise-
ras av de hotbilder som målas upp. Inte heller får vi låta oss 
invaggas i falsk trygghet när det gäller föreställningen om det 
goda samhället. Ty dess polityr är tunn när det gäller. 

Det ger därför en stark känsla av obehag när den i många 
avseenden förträfflige presidenten i världens mäktigaste 
land både annonserar föregivet nödvändiga lagstiftningsåt-
gärder i syfte att stärka rättssäkerheten i USA:s övervak-
ningsprogram och samtidigt kraftigt fördömer den person 
som identifierat de uppenbara bristerna. Denna otäcka 
känsla förstärks av att inget demokratiskt land erbjudit Ed-
vard Snowden asyl. Och som ryssen fått veta: Hin Onde tage 
den som försöker. 

REAKTIONEN PÅ DEN INFORMATION som vi fick del av tack 
vare Snowdens avslöjanden borde inte vara fördömanden. 
Förhållningssättet borde på samma sätt som vid andra för 
rättssamhället viktiga avslöjanden om skattefusk, korruption 
eller enskilda tjänstemäns felsteg, vara det motsatta. Upp-
skattning och beröm. Men, uppenbart är att demokratiska 
rättsstatsprinciper endast åtnjuter skydd av makthavarna så 
länge de inte hindrar självaste maktutövningen. När staten 
själv gör sig skyldig till principvidrigt beteende saknas skydd 
för whistleblowers. Det har behandlingen av Manning och 
Snowden tydligt visat. Men, invänder någon, vad dessa her-
rar gjort innefattar ju lagbrott. Förvisso. Men ibland är även 
sådana försvarliga. Rättssamhällets bevarande kräver stun-
dom civil olydnad. Var den kritiska balanspunkten ligger kan 
vi alltid diskutera. I Snowdens fall borde rättssamhällets för-
kämpar förhålla sig positiva till att vi alla har fått ny och vik-
tig kunskap.

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Reaktionen på den information som vi fick del av tack vare 
Snowdens avslöjanden borde inte vara fördömanden”
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Lagrådet sågar regeringens 
förslag om nya 3:12-regler.

Regeringen vill ändra i 3:12-reg-
lerna, de regler som reglerar be-
skattningen av ägare i fåmansfö-
retag. Den 19 juni lämnade 
Lagrådet sitt yttrande som i det 
närmaste är unikt vad gäller den 
grava kritik man riktar mot försla-
gen och beredningen.

Lagrådet skriver att det ”inte 
kan tillstyrka att de föreliggande 
förslagen läggs till grund för lag-
stiftning”. Lagrådet anser att de 
olika delförslagen sedda för sig är 
av relativt enkel beskaffenhet, 
men att när man ser till helheten 
är det ”mycket svårt – för att inte 
säga närmast omöjligt – att över-
blicka konsekvenserna av försla-
gen”.

Anledningen till detta är att för-
ändringar av olika parametrar i 
regelsystemet får verkningar som 
slår åt olika håll. Liknande svårig-
heter finns, enligt Lagrådets ytt-
rande, när det gäller att över-
blicka vilka konsekvenser de 
justeringar av parametrar som 
gjorts i det föreliggande förslaget 
jämfört med det som remissbe-
handlades.

Kritiken mot regeringens för-
slag om nya 3:12-regler växer 
från flera håll. Och än mer ef-
ter Lagrådets massiva kritik.

Den 20 juni kommenterade fi-
nansminister Anders Borg Lagrå-
dets yttrande. Borg inledde med 
att säga att Lagrådets yttrande 
”visar på de svårigheter som är 
förknippade med att motverka 
det överutnyttjande som sker 
idag”. Han stod fast vid att reger-
ingen ska gå vidare med ett kapi-
talandelskrav. Vid den fortsatta 
beredningen kommer regeringen 
dock att pröva om det ”alls är 
lämpligt att gå vidare med försla-
get om det höjda löneuttagskra-
vet, eller om det kan behöva för-
ändras, för att möta Lagrådets 
synpunkter”.

När det gäller kritiken av be-
redningen av lagstiftningsären-
det skrev Anders Borg att det 
normala för vissa skatteförslag 
inför budgetpropositionen varit 
att avisering skett i samband med 
vårpropositionen. Så, menar 
han, har skett även i detta lagstift-
ningsärende och att det i nuläget 
inte finns anledning att frångå 
denna rutin. 

ADVOKATSAMFUNDETS general-
sekreterare Anne Ramberg var i 

sin tur starkt kritisk mot Anders 
Borg och kommenterade på Twit-
ter hans uttalande:

 ”Ett uttryck för maktens arro-
gans när den är som värst.”

Det har riktats omfattande kri-
tik från både allmänhet och vik-
tiga delar av näringslivet, från 
bland annat revisorer, läkare, 
tandläkare samt IT-entreprenö-
rer. En debatt pågår på tidningar-
nas debattsidor, olika nätforum 
och inte minst i sociala medier.

FAR, BRANSCHORGANISATION 
för redovisningskonsulter, reviso-
rer och rådgivare, har startat en 
hemsida där man låter företag 
som berörs komma till tals och 
där man också kan ta del av re-
geringens förslag och partiernas 
åsikter om 3:12.

”I processen har det inte fun-
nits tid för konsekvensanalys 
samtidigt som förslaget riskerar 
att kasta in fler än 300 000 före-
tagare i en osäker skattesitua-
tion”, skriver FAR på hemsidan 
och fortsätter:

”Det är inte för sent för reger-
ingen att backa. Det är bra att reg-
lerna ses över. De är väl generösa 
idag. Men översynen måste ske i 
nära dialog med näringslivet. Och 
det finns ingen anledning att has-
ta fram något som i praktiken blir 
en ny entreprenörsskatt.” 

Den 20:e augusti presenterade 
FAR ett eget förslag med nya 
3:12-regler.

EN ANNAN HEMSIDA i samma 
ämne är ”Backa bandet, Borg!” 
som tillhandahålls av Svenskt 
Näringsliv. Det finns även en 
Facebooksida med samma 
namn. På hemsidan skriver man: 
”Anders Borgs förslag innebär 
kraftiga försämringar om de ge-
nomförs och reglerna blir om 
möjligt ännu krångligare än de är 
idag. Konsekvenserna är dessut-
om dåligt utredda: remissbe-
handlingen, när olika aktörer i 
samhället fick tycka till om försla-
gen, hastades över på tre veckor 
– istället för normala tre måna-
der.” 

En ökad möjlighet för kontaktför-
bud föreslås nu.

Svidande kritik    från Lagrådet

Tilltagande kritik mot förslaget           om nya 3:12-regler

NYA 3:12-REGLER

• Lagrådets yttrande, http://www.lagradet.se/yttranden/
• FAR:s hemsida, http://www.nyaentreprenorsskatten.se/
• Backa bandet Borg, http://backabandetborg.se/
•  Anders Borgs svar i riksdagen, Svar på skriftlig fråga 2012/13:618, 

3:12-reglerna, http://www.riksdagen.se

LÄNKAR

Anmäld grooming 
leder sällan till åtal
Lagregeln om kontakt med 
barn i sexuellt syfte, grooming, 
fungerar inte, menar Brottsfö-
rebyggande rådet, Brå. Mellan 
den 1 juli 2009, då straffbe-
stämmelsen om kontakt med 
barn i sexuellt syfte infördes, 
och fram till slutet av 2012 re-
gistrerades 617 anmälda brott 
av polisen. Av dessa lagfördes 
endast fem fall. Det konstaterar 
Brå, som på regeringens upp-
drag utvärderat den nya lagre-
geln.

Det stora problemet med la-
gens utformning är att anmälan 
måste göras vid rätt tidpunkt 
för att någon ska kunna fällas 
för brott. Gärningsmannen 
måste ha kommit överens med 
ett barn om att träffas, i syfte 
att begå sexualbrott mot bar-
net. Men det krävs också att 
gärningsmannen konkret för-
berett mötet, till exempel ge-
nom att köpa biljett åt barnet 
eller lämna en vägbeskrivning. 
För att lagen ska fylla sin funk-
tion att skydda barn från brott 
bör gärningsmannens möte 
med barnet inte heller ha ägt 
rum än. 

Läs på www.bra.se

Ökad möjlighet  
för kontaktförbud
Regeringen har överlämnat en 
remiss till Lagrådet med förslag 
till ändringar i lagen om kon-
taktförbud. Förslaget innebär 
att den risk för brott som krävs 
för att ett kontaktförbud ska få 
meddelas inte längre behöver 
vara påtaglig. Följden blir att 
risken för brott inte längre be-
höver vara akut. Möjligheten att 
använda ett sådant förbud 
kommer därmed att öka.

 Lagändringen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2014.



7

Nyheter

Advokaten Nr 6 • 2013

När det gäller kapitalkravet i de 
nya 3:12-reglerna kan detta kom-
ma att påverka syftet att stimule-
ra anställningar på ett negativt 
sätt. 

Dessutom kan syftet att stimu-
lera mindre fåmansföretag att ny-
anställa motverkas av den före-
slagna höjningen av kravet på ut-
tag av lön för att få använda löne-
underlagsregeln.

Lagrådet är även kritiskt till be-
redningen av ärendet: 

”Det framgår inte av remissen 
i vad mån lagstiftningsärendet 
har bedömts vara särskilt bråd-
skande eller varför inte en fördju-
pad översyn av fåmansbolagsreg-
lerna bedömts vara behövlig. Den 
bild som ges av remissen av hur 
företag organiseras och de aktu-
ella skattereglerna utnyttjas ger 

inte intryck av att vara väl grun-
dad, något som också påvisas i ett 
betydande antal remissyttran-
den. Att döma av det material 
som står till Lagrådets förfogande 
synes det ha varit fullt möjligt att 
bereda ärendet på ett mer nor-
malt sätt och därmed säkrare 
förankra förslagets grunder och 
öka träffsäkerheten i reglering-
en.” TK/MP

PÅ SVENSKA DAGBLADETS de-
battsida skrev Fredrik Johansson, 
policychef vid Stockholms Han-
delskammare, den 12 augusti att 
Stockholm är hem för många av 
Sveriges verkligt stora multinatio-
nella företag, men också för ut-
ländska företags regionala verk-
samheter i Skandinavien eller 
Nordeuropa. Men denna styrke-
position är naturligtvis inte given. 
”Den del av tjänstesektorn som 
riskerar att drabbas hårdast av de 
nya 3:12- reglerna utgör en viktig 
del av den ekologi i vilken avance-
rade och ledande företagsfunk-

tioner kan förläggas. Advokater, 
revisorer, managementkonsulter, 
kommunikatörer, reklambyråer, 
rekryteringsföretag etc är alla de-
lar av detta. Det finns en dynamik 
mellan tjänstenäringen och dess 
kunder. Ju bättre tjänstenäringen 
är, desto tryggare är det att förläg-
ga verksamhet i Stockholm. Och 
ju fler funktioner som placeras 
eller utvecklas här, desto starkare 
kan tjänstenäringen utvecklas.”

PÅ DI DEBATT skrev företrädare 
för organisationen Företagarna 
den 15 augusti att småföretagen 

drabbas hårt av de nya fåmansbo-
lagsregler som regeringen lagt 
fram; det är alltså inte bara part-
nerägda konsultbolag som träffas 
av skärpningarna.

SÅ SENT SOM DEN 6 AUGUSTI sva-
rade Anders Borg på en skriftlig 
fråga i riksdagen, om regeringens 
förslag om förändringar av 
3:12-reglerna, från Leif Jakobsson, 
S, och han sa sig då vara inställd 
på att gå vidare med arbetet att ta 
fram nya 3:12-regler.

”Förslagen i lagrådsremissen 
innebär samtidigt att det löneba-
serade utrymmet utökas, vilket 
gör att de delägare som får tilläm-
pa löneunderlagsregeln kommer 
att kunna ta ut en större andel 
utdelning till 20 procents beskatt-
ning. Den förbättringen gynnar 
givetvis även delägare i mindre 
vård- och it-företag. 

Syftet med förändringarna i 
3:12-regelverket har hela tiden 
varit att motverka överutnyttjan-
de genom att anställda med 
mycket litet ägande kan tillämpa 
regler som är avsedda för perso-
ner som genom sitt ägande tar 
risker. Jag avser därför att gå vi-
dare med ett kapitalandelskrav.”

Debatten om regeringens nya 
3:12-förslag ser med andra ord ut 
att fortsätta under hösten. TK/MP

Anders Borg.

Högsta domstolen har fastslagit 
att avsikten med den aktuella hand-
lingen saknar betydelse. En hand-
ling av det aktuella slaget är ägnad 
att kränka den sexuella integriteten 
om samtycke saknas.

Svidande kritik    från Lagrådet

Tilltagande kritik mot förslaget           om nya 3:12-regler
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”Otrohetskontrollen” 
var en våldtäkt
Oavsett vilket syfte mannen 
hade med handlingen bedömer 
Högsta domstolen att det var 
våldtäkt när han med våld eller 
hot om våld förde upp fingrarna 
i sin sambos underliv.

Det finner HD i sin dom i ett 
uppmärksammat mål. 

Tingsrätten dömde mannen 
för våldtäkt sedan han hade 
åtalats för att han efter våld och 
hot hade fört upp fingrarna i sin 
sambos underliv för att kontrol-
lera om hon hade varit otrogen. 
Men hovrätten bedömde gär-
ningen som olaga tvång på den 
grunden att mannen inte hade 
haft något sexuellt syfte med 
sin handling.

Nu har Högsta domstolen för-
klarat att mannen ska dömas 
för våldtäkt. Om en man tvingar 
en kvinna att tåla att han för in 
sina fingrar i hennes underliv, så 
har handlingen en påtaglig sex-
uell prägel som är ägnad att 
kränka hennes sexuella integri-
tet.

Avsikten med handlingen 
saknar betydelse. En handling 
av det aktuella slaget är alltid 
ägnad att kränka den sexuella 
integriteten om den utförs utan 
ett giltigt samtycke, skriver HD.

Därför är det fråga om en 
straffbar sexuell handling. Om-
ständigheterna i fallet är såda-
na att handlingen ska bedömas 
som våldtäkt, inte mindre grov 
våldtäkt.

HD:s dom den 13 juni 2013 i 
mål nr B 1195-13
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Åklagarna dokumenterar inte 
tvångsmedelsanvändning tydligt
Det är vanligt att det inte 
framgår tydligt av förunder-
sökningsprotokollet att hem-
liga tvångsmedel har använts 
i brottsutredningen. Det visar 
Säkerhets- och integritets-
skyddsnämndens granskning.

Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden har granskat hur 20 § 
förundersökningskungörelsen 
(1947:948) tillämpas. I bestäm-
melsen föreskrivs att beslut om 
uppgifter som rör användning av 
tvångsmedel ska antecknas i för-
undersökningsprotokollet. Enligt 
nämnden innebär bestämmelsen 
en skyldighet att tydligt anteckna 
i förundersökningsprotokollet vil-
ka tvångsmedel som har använts. 
Det är inte tillräckligt att det indi-
rekt framgår av det material som 
tas in i protokollet.

I sin undersökning har Säker-
hets- och integritetsskyddsnämn-
den granskat 65 ärenden från 38 
olika åklagarkammare, där till-
stånd till hemliga tvångsmedel 
meddelades under år 2011, och 
där åtal har väckts.

VID GRANSKNINGEN framgick det 
i många fall att tvångsmedel hade 
använts först när nämnden gick 
igenom förhörsprotokoll, sam-

talslistor i bilagor, tjänsteanteck-
ningar och utskrifter av samtal.

Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden framhåller att 
ett viktigt syfte med bestämmel-
sen i förundersökningskungörel-
sen är att den misstänkte och för-
svararen enkelt ska kunna utläsa 
av förundersökningsprotokollet 

om hemliga tvångsmedel har fö-
rekommit, oavsett om informa-
tionen endast finns i sidomateria-
let. Det är inte rimligt att de ska 
behöva läsa igenom hela utred-
ningen för att få informationen. 
”Hemliga tvångsmedel innebär 
ett intrång i den personliga inte-
griteten och kan generera infor-

mation som är av intresse för den 
misstänktes försvar. Det är därför 
centralt ur ett rättssäkerhetsper-
spektiv att den misstänkte och 
hans eller hennes försvarare på 
ett enkelt sätt kan utläsa av pro-
tokollet om hemliga tvångsmedel 
har använts”, skriver nämnden.

Därför uppmanar nämnden i 
ett uttalande Åklagarmyndighe-
ten att ta fram enhetliga rutiner 
för hur det tydligare ska framgå 
av förundersökningsprotokollet 
att hemliga tvångsmedel  har fö-
rekommit.

Riksåklagare Anders Perklev 
säger att arbetet med att skapa 
tydligare rutiner redan pågår:

– I vår rätts-pm om hemliga 
tvångsmedel finns redan en an-
visning om att det ska anges i 
förundersökningsprotokollet 
om hemliga tvångsmedel har 
använts. Mycket talar för att an-
visningarna behöver förtydligas. 
Det kommer att ske inom ramen 
för två projekt som redan pågår 
vid Åklagarmyndighetens utveck-
lingscentrum i Malmö, där våra 
rätts-pm om hemliga tvångsme-
del och om partsinsyn utvärderas 
och utvidgas.  MA

Säkerhets- och integritets-

skyddsnämndens uttalande 

den 18 juni 2013, dnr 80-2012

Arbetsgrupp ska se över restriktioner och häktningstider
Riksåklagaren tillsätter grupp 
med representanter för bland 
annat advokatkåren. 

Riksåklagaren har beslutat att till-
sätta en arbetsgrupp med uppgift 
att se över om dels användningen 
av restriktioner för häktade per-
soner kan minskas, dels opropor-
tionerligt långa häktningstider 
kan undvikas. Gruppen ska redo-
visa hur olika tänkbara föränd-

ringar kan tänkas påverka möjlig-
heterna att klara upp brott. 

Ett vanligt skäl till att misstänk-
ta personer häktas i Sverige är att 
man bedömer att det finns risk 
för att den misstänkte ska förstö-
ra bevis eller på annat sätt försvå-
ra brottsutredningen. Vid dessa 
tillfällen kan åklagaren med dom-
stolens tillstånd besluta att den 
häktade får begränsade möjlighe-
ter till kontakt med omvärlden, 

till exempel att inte läsa tidningar 
eller ta emot besök – så kallade 
restriktioner.

Både häktning och restriktio-
ner vid häktning innebär som re-
gel en stor påfrestning för den 
misstänkte och ska givetvis inte 
användas i större utsträckning än 
vad som kan motiveras utifrån 
syftet med åtgärden. Sverige har 
vid flera tillfällen kritiserats av 
internationella kommittéer från 

ett människorättsperspektiv för 
användningen av häktning och 
restriktioner.  

ARBETSGRUPPEN SKA redovisa 
sitt uppdrag senast den 31 januari 
2014. För att få ett brett perspek-
tiv på frågan kommer, förutom 
åklagare, också representanter 
för advokatkåren, kriminalvår-
den och polisen att ingå i grup-
pen.

I många brottsutredningar är det bara i sidomaterialet man kan se att tele-
avlyssning och andra hemliga tvångsmedel har använts.
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EBM kritiseras för 
avlyssnat advokatsamtal
Ekobrottsmyndigheten borde 
omedelbart ha förstört ett 
avlyssnat telefonsamtal, där 
en misstänkt talade med sin 
tidigare försvarare. Det anser 
Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden. 

Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden har, 
på eget initiativ, gått ige-
nom tio avslutade ären-
den där Ekobrottsmyn-
digheten i Stockholm 
använt hemliga tvångs-
medel, bland annat tele-
fonavlyssning. 

Nämnden konstaterar i sitt 
uttalande att Ekobrottsmyndig-
hetens hantering av hemliga 
tvångsmedel för det mesta är till-
fredsställande, men pekar också 
på ett par brister. Bland annat 
har EBM vid ett tillfälle avlyssnat 

ett telefonsamtal mellan en miss-
tänkt och en advokat. Advokaten 
visade sig vid en kontroll tidigare 
ha varit förordnad som offentlig 
försvarare för den misstänkte. 
EBM:s åklagare noterade detta, 
men ansåg att advokaten inte 

kunde anses vara försva-
rare för den misstänkte, 
och att materialet därför 
kunde användas. 

Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden gör 
en annan bedömning. 
Åklagaren kunde inte sä-
kert veta att advokaten 
inte agerade som privat 

försvarare. Den misstänktes rätt 
att tala i enrum med sin försvara-
re är dessutom så viktig att åkla-
garen av ren försiktighet borde ha 
fattat beslut om att förstöra mate-
rialet.

Säkerhets- och integritets-

skyddsnämnden rekommende-
rar därför att myndigheten utar-
betar fasta rutiner för när 
material från hemliga tvångsme-
del ska förstöras.

Ekobrottsmyndighetens gene-
raldirektör Eva Fröjelin konstate-
rar användning av hemliga 
tvångsmedel kan innebära ett 
stort ingrepp i den enskildes inte-
gritet, och att det därför är myck-
et viktigt att hanteringen av hem-
liga tvångsmedel sker på ett 
korrekt sätt. 

– Under våren tillsatte Eko-
brottsmyndigheten, oberoende 
av SIN:s granskning, en utveck-
lingsgrupp med uppdrag att ver-
ka för en hantering av hemliga 
tvångsmedel som uppfyller kra-
ven på rättssäkerhet, enhetlighet 
och ändamålsenlighet. Gruppen 
kommer särskilt att beakta SIN:s 
uttalande, säger Eva Fröjelin. UÖ

Spännande föreläsare på Advokatdagarna
Den 17–18 oktober är det dags 
för Advokatdagarna för tredje 
gången. Advokatdagarna 
2013 erbjuder sex parallella 
seminariespår och ett fyrtiotal 
föreläsningar.

Här är ett axplock ur årets pro-
gram:

• Percy Barnevik är inlednings-
talare på Advokatdagarna. Han 
talar under rubriken ”Mina råd 
och tankar om ledarskap” och ger 
sin syn på vad som utmärker bra 
ledarskap. Percy Barneviks kar-
riär är ett stycke svensk industri-
historia. Han har varit vd eller 
ordförande i ABB, Astra Zeneca, 
Skanska, Sandvik, Investor samt 
styrelsemedlem i amerikanska 
General Motors och DuPont. Se-
dan 12 år ägnar han huvuddelen 
av sin tid och sina pengar åt filan-
tropi, särskilt uppbyggnaden av 
Hand in Hand, som mobiliserar 

och tränar fattiga till entreprenör-
skap. 

• Seminariet ”Trender inom 
riskkapitalmarknaden” samlar en 
namnkunnig panel bestå-
ende av Altors vd Harald 
Mix, Stockholmsbörsens 
vd Magnus Billing samt 
Christian Sievert, partner 
på Segulah AB. De disku-
terar ämnet under led-
ning av moderatorn Per-
nilla Ström, företagare 
och styrelseproffs och 
med bakgrund som eko-
nom och journalist.

• Ett synnerligen aktu-
ellt seminarium handlar 
om ”Ne bis in idem” med 
bland andra advokat 
Hans Strandberg och riks-
åklagare Anders Perklev.

• Årets program på Advokatda-
garna erbjuder ett särskilt spår 
för humanjuridiken. Med semina-

rierna Familjerätt och förmögen-
hetsrätt, En ny modell vid vård-
nadstvister och Asylprocess 
under förändring vänder vi oss 

med kvalificerade förelä-
sare och aktuella ämnen 
till humanjurister.

• På banketten den 17 
oktober i Vinterträdgår-
den underhåller Andreas 
Lundstedt, som slog ige-
nom med gruppen Alca-
zar. Andreas Lundstedt 
har deltagit tre gånger i 
Melodifestivalen och 
medverkat i bland annat 
musikalerna Chicago, Sa-
turday Night Fever och 
den engelska uppsätt-
ningen av Grease. 

DET FULLSTÄNDIGA programmet 
finns på Advokatsamfundets 
webbplats. Sista anmälningsdag 
är den 17 september.  

Eva Fröjelin.

Bland årets 
intressanta 
föreläsare på 
Advokatdagar-
na finns bland 
andra Percy 
Barnevik som 
är inlednings-
talare.

Utredare vill att skyndsamhetsreg-
lerna i ungdomsmålen förtydligas.
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Miljarddom 
i Prosolviamålet 
Hovrätten för västra Sverige 
ändrar tingsrättens tidigare fri-
ande dom och slår fast att revi-
sionsfirman Öhrlings PWC ska 
betala 890 miljoner kronor i 
skadestånd till konkursboet ef-
ter IT-företaget Prosolvia plus 
rättegångskostnaderna som 
uppgår till omkring 112 miljoner 
kronor.

Det är 14 år sedan Prosolvia 
gick i konkurs. Efter konkursen 
åtalades företagets ledning för 
bland annat bokföringsbrott, 
men något brott kunde inte be-
visas. Istället stämde då kon-
kursboet revisorerna på 1,4 mil-
jarder kronor.

Skyndsamhetsreglerna 
för unga bör förtydligas
En promemoria om skynd-
samhetskrav och tidsfrister i 
ungdomsmål har lämnats till 
Justitiedepartementet. Utreda-
ren, rådmannen Lars Wallinder, 
föreslår bland annat att skynd-
samhetsreglerna under förun-
dersökningen samordnas och 
förtydligas, både i fråga om när 
tidsfristen ska starta och hur 
lång fristen ska vara. 

Han föreslår också att det ska 
göras tydligare i vilka fall 
skyndsamhetsreglerna ska till-
lämpas och vilka möjligheter 
det ska finnas att överskrida 
fristen. Enligt promemorian kan 
förslagen göra ungdomsären-
den effektivare.

I promemorian föreslår utre-
daren att det ska införas dels 
ett särskilt skyndsamhetskrav, 
dels tidsfrister i domstolen i vis-
sa mål med unga målsägande. 
Han föreslår vidare att de tids-
frister som i dag gäller mål mot 
unga tilltalade, och som bara 
avser mål om något allvarligare 
brott, ska gälla även mål om nå-
got lindrigare brott. 
Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav 

och tidsfrister i ärenden med 
unga misstänkta och unga 

målsägande
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Häktade ska få träffa
advokat även på kvällen
JO kritiserar häkten som av-
visat advokater. 

En offentlig försvarare bör inte 
ens kvällstid avvisas från ett häkte 
utan att ha fått träffa sin klient. 
Det fastslår chefs-JO Elisabet Fura 
i ett beslut, där hon också kritise-
rar de häkten som nekat intagna 
att träffa sina advokater på kväl-
len. 

JO har på eget initiativ utrett 
häktades möjligheter att träffa 
eller tala i telefon med sina advo-
kater utanför kontorstid, sedan 
Svenska Dagbladet skrivit om 
problemen. Advokatsamfundet 
har tidigare i flera sammanhang 
uppmärksammat att häkten be-
gär att advokater ska föranmäla 
sina besök på kvällstid eller helt 
enkelt nekar advokater att träffa 
sina klienter på kvällen.

I beslutet skriver JO bland annat 
”att en person som är häktad på 
grund av misstanke om brott har 
möjlighet att överlägga med sin 
försvarare är av central betydelse 
för den häktades rättssäkerhet. 
Som Kriminalvården anfört har JO 
i flera tidigare beslut uttalat att en 
offentlig försvarare inte ens kvälls-

tid bör avvisas från ett häkte utan 
att ha fått träffa sin klient”.

 JO har i sin utredning funnit att 
det vid några fall förekommit att 
advokater har avvisats från häk-
ten efter kontorstid. Detta får Kri-
minalvården kritik för. 

ADVOKATSAMFUNDET HAR också 
tidigare ifrågasatt att försvarare 
blir inlåsta tillsammans med sina 
klienter. JO har inga invändningar 
mot att man låser dörren till be-
söksrummet, men skriver: ”Jag vill 
dock framhålla att Kriminalvården 

måste försäkra sig om att advoka-
ten är medveten om att dörren till 
besöksrummet låses och om hur 
han eller hon ska gå till väga för att 
påkalla personalens uppmärk-
samhet. Vidare bör häktesperso-
nalen vara öppen för att det i vissa 
fall kan finnas behov av andra lös-
ningar för att upprätthålla säker-
heten. Jag delar Kriminalvårdens 
uppfattning att det kan finnas be-
hov av att se över rutiner för an-
vändning av bärbara larm och pla-
cering i besöksrummen.”

Läs mer på www.jo.se.

Bemötandet i domstol 
kan förbättras
Erfarenheterna av domstolens 
aktörer är mestadels positiva, 
men många saknar praktisk in-
formation om rättsprocessen. 
Det visar en stor studie om be-
mötandet i domstolen, som ny-
ligen publicerats av Brottsföre-
byggande rådet, Brå. De 
intervjuade personerna i stu-
dien har mestadels positiva 
upplevelser av rättens aktörer. 
Några har dock uppfattat om-
bud som aggressiva och otrev-
liga. En del intervjupersoner 
uppger också att de upplevt 
nämndemännen som oengage-
rade och ointresserade.

Trots mestadels gott bemö-
tande har många svårt att för-
stå fullt ut vad som händer un-
der rättegången. Hälften av de 
intervjuade upplever att de inte 
förstått allt som sades under 
förhandlingarna. De önskar att 
ett mindre formellt språk an-
vänds, med enklare ord. 

De flesta tillfrågade hade positiva 
upplevelser av domstolen.

Advokatsamfundet: Nej till prövningstillstånd i brottmål
Ett generellt prövningstill-
stånd i brottmål riskerar att 
urholka rättssäkerheten för 
den enskilde. Det anser Advo-
katsamfundet.

I sitt remissvar ger Advokatsam-
fundet sitt stöd till en rad av 
Straffprocessutredningens för-
slag. På ett par viktiga punkter 
riktar dock samfundet hård kritik 
mot förslagen i betänkandet 
Brottmålsprocessen. Det handlar 
bland annat om att minska doma-
rens roll i processen. Advokat-
samfundet anser att detta, med 

dagens resurser, riskerar att ska-
pa en klar obalans mellan parter-
na i processen. 

Advokatsamfundet avstyrker 
också förslaget om ett generellt 
prövningstillstånd i brottmål. En-
ligt samfundet saknar tingsrätter-
na de resurser som krävs för att 
kunna fullgöra sin roll som en 
kärna i brottmålsprocessen. Dess-
utom skulle ett generellt pröv-
ningstillstånd innebära en ur-
holkning av rättssäkerheten 
enligt Europakonventionens defi-
nition.

Advokatsamfundets kritik mot 

förslaget om prövningstillstånd 
får stöd av Justitiekanslern. Enligt 
JK är rättssäkerhetsriskerna med 
förslaget så stora att de inte upp-
väger de förväntade fördelarna. 

ÄVEN RIKSDAGENS ombudsmän, 
JO, uttrycker i sitt remissvar tve-
kan inför ett generellt prövnings-
tillstånd. Erfarenheterna från 
EMR-reformen 2008 visar att 
hovrätterna, åtminstone i början, 
inte var tillräckligt generösa i sin 
tillämpning. JO anser därför inte 
tiden vara mogen för utredning-
ens förslag.  UÖ

Chefs-JO Elisabet Fura.

Dennis Örnell
08-635 37 86

Rikard Fellenius
08-635 36 72

Johan Bromander
031-771 98 96

När får brottsdömda 
vara ombud?
Högsta domstolen har beviljat 
prövningstillstånd för en jurist, 
som hovrätten har avvisat som 
ombud i ett fordringsmål.

Hovrätten tog upp frågan se-
dan juristen hade dömts för 
bokföringsbrott och osant inty-
gande till villkorlig dom och 
dagsböter. För tio år sedan 
dömdes juristen till ett års fäng-
else för grovt penninghäleri, 
inom ramen för advokatverk-
samheten, och blev utesluten ur 
Advokatsamfundet.

Enligt hovrätten ligger den 
gamla domen för långt tillbaka i 
tiden för att i sig vara skäl nog 
att avvisa juristen som ombud. 
Men eftersom den nya brotts-
ligheten har anknytning till ju-
ristverksamheten och avser 
hantering av klientmedel, är 
hovrättens samlade bedömning 
att juristen inte är lämplig som 
ombud.



Dennis Örnell
08-635 37 86

Rikard Fellenius
08-635 36 72

Johan Bromander
031-771 98 96
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Världen

Ryssland: Kritik mot 
ryska flyktingläger
Över 2 000 påstått pappers-
lösa immigranter hålls i förvar 
i Moskva under omänskliga 
förhållanden. Många av dem ris-
kerar att avvisas, utan individuell 
prövning. Människorättsaktivis-
ter riktar nu hård kritik mot de 
ryska lägren. Enligt bland andra 
organisationen Civil Rights De-
fenders är de fängslade i stor ut-
sträckning personer från etniska 
och sexuella minoriteter. Fängs-
landena inleddes den 29 juli. 

Övervakning hotar 
tystnadsplikten
Den allt mer omfattande data-
lagringen och avlyssningen av 
tekniska kommunikationsmedel 
hotar ett av advokatkårens 
kärnvärden, tystnadsplikten. 
Det skriver Rådet för de euro-
peiska advokatsamfunden, 
CCBE, i ett uttalande. Enligt 
CCBE riskerar urholkningen av 
tystnadsplikten att i förläng-
ningen också urholka medbor-
garnas förtroende för rättssta-
ten. Organisationen uppmanar 
därför EU:s institutioner att vid-
ta åtgärder för att skydda tyst-
nadsplikten. 

Den svaga transaktionsmark-
naden fortsätter att sätta 
spår hos de internationella 
storbyråerna. Flera redovisar 
nu minskade vinster och lägre 
omsättning. Men andra byråer 
går mot strömmen.

Londonbyrån Clifford Chance 
rapporterade under sommaren 
att vinsten minskat med sex pro-
cent under räkenskapsåret 2012–

2013. Vinsten per delägare, på 
engelska förkortat PEP, sjönk un-
der samma period med hela nio 
procent. Även Londonbaserade 
Ashurst redovisade minskad total 
vinst, och vinsten per delägare 
sjönk med över åtta procent.

Clifford Chances managing 
partner David Childs förklarar i 
en kommentar till nättidningen 
Law Society Gazette nedgången 
med dels en svag euro, dels en 

vikande transaktionsmarknad. 
Upplevelsen av att det förekom-

mer få företagsöverlåtelser får 
stöd av siffror från företaget Mer-
germarket. Enligt dess halvårsre-
dovisning sjönk det samlade vär-
det av företagsöverlåtelser med 
12,2 procent under årets första 
halvår, jämfört med det första 
halvåret 2012. En ljusglimt i det 
ekonomiska mörkret är dock att 
Mergermarket kan redovisa en 

Fällande dom i Rwandamålet
Stockholms tingsrätt dömde i 
juni en svensk medborgare för 
folkmord och grovt folkrätts-
brott utförda under folkmor-
den i Rwanda 1994. 

Ärendet handlar om mord, försök 
till mord, anstiftan av mord samt 
människorov utförda under flera 
massakrer i Rwanda under folk-
mordet 1994. Den åtalade har där 
haft en informell roll som ledare.

Straffet har bestämts till fäng-
else på livstid på grund av sin all-

varliga karaktär. Tingsrätten har 
däremot inte dömt ut något ska-
destånd till dem som utsatts för 
brotten. Anledningen till detta är 

att skadestånd har yrkats enligt 
svensk rätt och tingsrätten anser 
att rwandisk rätt bör tillämpas i 
skadeståndsdelen.

Tomas Nilsson, som varit om-
bud, kommenterade att det är en 
dom som absolut bör överprövas 
av hovrätten. Han påpekar att 
den tilltalade visserligen frikänts 
på två av sex punkter, men att 
prövningen inte har utförts med 
tillräcklig noggrannhet och för-
siktighet och därför måste göras 
om.

Advokatgripanden 
i Istanbul oroar IBA
De olagliga gripandena av ett 
ansenligt antal advokater under 
en fredlig demonstration vid 
Çaglayan-domstolen i Istanbul 
väcker allvarlig oro hos den in-
ternationella advokatorganisa-
tionen International Bar Asso-
ciation, IBA.

Advokaterna demonstrerade i 
solidaritet med de protesteran-
de i Taksim Gezi-parken i Istan-
bul, där sammanstötningar med 
myndigheterna hade ägt rum 
de senaste dagarna. Enligt upp-
gift belades advokaterna med 
handfängsel och berövades fri-
heten i flera timmar innan de 
släpptes på kvällen den 11 juni.

Turkiska demonstranter.

Flera Londonbyråer visar minskade vinster.

Offer från folkmordet i Rwanda.
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Fortsatt tufft för storbyråer
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ZACHARIAS ADVOKATBYRÅ 
söker en erfaren biträdande jurist/yngre advokat 

på heltid med start snarast i Lidingö.

Zacharias Advokatbyrå arbetar främst med 
affärsjuridik för mindre delägarstyrda företag och fastighetsrätt. 

Lokalerna på Lidingö är ändamålsenliga och ligger i nära 
anslutning till bussar och till Lidingöbanan. 

Goda parkeringsmöjligheter finns också i området.

Vi söker dig som har en notarietjänstgöring eller 
minst två år från advokatbyrå med omfattande processjuridisk 
erfarenhet. Du ska kunna uttrycka dig väl både skriftligen och 

muntligen på svenska och engelska och gärna på ett tredje språk. 
Du vill gärna arbeta med fastighetsrätt och affärsjuridik och 

har redan tillägnat dig goda kunskaper inom det området. 
Egenskaper som social kompetens, noggrannhet, analytisk 

förmåga, effektivitet och ett brinnande intresse 
för byråns rättsområden eftersöks särskilt. 

Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande.

Skicka ansökan till cz@zacharias.se.

Du är välkommen med frågor till 
advokat Claude Zacharias på telefon 08-662 90 10.
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Europeiska patent i svensk rätt
I december 2012 an-
togs EU-förordningen 
om det enhetliga pa-
tentskyddet och en 
EU-förordning om det 
enhetliga patentskyd-
dets översättningsar-
rangemang. Som en 
följd måste den svens-
ka patentlagen ändras 
och anpassas. 

Utredaren, det förra 
justitierådet Severin Blom-
strand, har utrett hur de euro-
peiska patenten ska passas 
ihop med svensk rätt. Blom-
strand föreslår en del ändringar 
i patentlagen som är nödvän-

diga till följd av att det 
enhetliga patentskyd-
det införs. Utredning-
en föreslår också att 
vissa anpassningar 
görs till de översätt-
ningskrav som gäller 
för europeiska patent 
med enhetlig verkan 
enligt översättnings-
förordningen. Det re-
formerade europeiska 

patentsystemet omfattar också 
en gemensam specialdomstol 
för patenttvister. 

SOU 2013:48 Patentlagen 
och det enhetliga 

europeiska patentsystemet

Framsteg för jämställdhet
FÖR SJUNDE ÅRET I FÖLJD 
presenterar organisationen 
Working Mother and Flex-
Time Lawyers sin lista över 
de femtio mest kvinnovän-
liga advokatbyråerna i 
USA. 

De kvinnovänliga byrå-
erna kännetecknas bland 
annat av att de erbjuder 
möjlighet till flexibel arbets-
tid och deltidsarbete. 

Satsningarna tycks ge resul-
tat. Bland annat har andelen 

kvinnor bland delägarna 
ökat med tre procentenhe-

ter sedan den första un-
dersökningen 2007. 78 
procent av byråerna på 
femtio bästa-listan har 
också minst en kvinna 

bland sina tio mest vinst-
rika advokater. 

MEST KVINNOVÄNLIG av 
alla de amerikanska advokat-
byråerna är, enligt rankning-
en, Baker & McKenzie.

Flera Londonbyråer visar minskade vinster.

Lagstiftning mot rasistiska organisationer otillräcklig
Sverige uppfyller inte sina folk-
rättsliga förpliktelser enligt 
FN:s konvention mot rasdiskri-
minering, trots att FN:s kom-
mitté mot rasdiskriminering vid 
återkommande tillfällen skarpt 
har kritiserat Sverige på den 
punkten. Det skriver Peter No-

bel, som tidigare har varit gene-
ralsekreterare i Svenska Röda 
korset, diskrimineringsombuds-
man och advokat, i en debatt-
artikel i Upsala Nya Tidning. 
Den 22 augusti inleder FN-
kommittén en ny granskning av 
Sverige.Fortsatt tufft för storbyråer

uppgång i transaktionsaktivitet 
under årets andra kvartal, jämfört 
med årets tre första månader. 

På den amerikanska advokat-
byrån Weil, Gotshal & Manges får 
nedgången konsekvenser för per-
sonalen, när 170 personer, varav 
60 jurister, sägs upp över hela 
världen. Även Londonbyrån Ber-
win Leighton Paisner har varslat 
ett hundra anställda. 

Andra storbyråer kan rappor-

tera om en låg uppgång, däri-
bland Allen & Overy och Fresh-
fields. Law Society Gazette kan 
också rapportera om en byrå som 
går helt mot strömmen, process-
byrån Stewarts Law. Byrån ökade 
sin omsättning med 27 procent 
till drygt 45 miljoner pund, samti-
digt som vinsten ökade nästan 
lika mycket. Byrån ökade också 
sin PEP från 800 000 pund till 1,1 
miljoner pund.  UÖ
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» 

Utredningens uppgift har varit att 
genomföra en översyn av nämn-
demannasystemet och över-

väga åtgärder för att skapa ett nämn-
demannasystem som även i framtiden 
kan bidra till att upprätthålla allmänhe-
tens förtroende för domstolarna. Den 
25 juni lämnade Nämndemannautred-
ningen över sitt betänkande till justitie-
minister Beatrice Ask.

Enligt utredningen har nämndemän-

nen en viktig funktion i domstolarna. 
Genom att utöva insyn i domstolarna 
och ha inflytande över avgörandena bi-
drar nämndemännen till att bibehålla 
förtroendet för rättsväsendet och ska-
pa legitimitet för domstolarnas avgö-
randen.

UTREDNINGEN ANSER att nämndemän-
nen bör medverka i de mål och domstols-
instanser där de, förutom att utöva in-

syn, gör mest nytta ur andra aspekter, 
till exempel genom att bidra med ytterli-
gare erfarenhet och perspektiv på de frå-
gor som prövas i målet. Enligt utredning-
en bör nämndemän inte medverka i mål 
som är av enkel beskaffenhet. Nämnde-
män är vanligtvis inte heller motivera-
de i mål som huvudsakligen innehåller 
komplicerade rättsfrågor. Medverkan 
av nämndemän bör koncentreras till 
mål med mer omfattande utredning el-

Nämndemannautredningen föreslår en rad nyheter. Bland annat 
att hälften av nämndemännen ska väljas från en fri kvot och att de 
tas bort helt i kammarrätt och hovrätt.  

TEXT TOM KNUTSON FOTO SCANPIX, TOM KNUTSON, REGERINGSKANSLIET M.FL.

Flera radikala förslag
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Fokus Nämndemännen
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”Förslagen 
ger möjlig-
het till en 
bredare 

rekrytering, 
bättre tjänst-

görings- 
villkor och 

bättre 
kvalitet.”

ler som aktualiserar svårare skälighets-  
eller bevisbedömningar.

NÄMNDEMANNAUTREDNINGEN före-
slår en rad förändringar:

•  I hovrätter och kammarrätter ska 
nämndemän inte delta.

•  I de mål i underrätterna där nämn-

demän medverkar minskas antalet 
nämndemän från tre till två.

•  Fler brottmål ska avgöras utan 
nämndemän. I familjemålen före-
slås inte några förändringar. 

•  I förvaltningsrätterna ska skattemål 
kunna avgöras utan nämndemän.

•  Lämplighetskravet skärps, en obli-

gatorisk introduktionsutbildning 
införs, och arvodet dubbleras.

•  Ett helt nytt rekryteringsförfarande 
införs. Syftet är att bredda rekryte-
ringen till icke partipolitiska kret-
sar och skapa en mer representativ 
nämndemannakår, vad gäller främst 
ålder. Den som vill ska till kommu-

» 

– Min uppfattning är att utredning-
ens förslag är mycket bra och jag 
instämmer i de framförda försla-
gen, säger Bengt Ivarsson, Advo-
katsamfundets ordförande. 

När det gäller den ”fria kvoten” säger 
Ivarsson, som varit en av experterna i 
utredningen, att nämndemannaupp-
draget inte är och inte ska vara ett po-
litiskt uppdrag och att partipolitik inte 
heller på något sätt ska få påverka dom-
slutet. 

– Vi ser även att allt färre är engagera-
de i de politiska partierna. Att då bygga 
rekryteringen av nämndemän enbart 
på de politiska partierna är därför både 
otidsenligt och odemokratiskt. Nuva-
rande ordning diskriminerar 96 pro-
cent av befolkningen, kommenterar 
han och fortsätter:

– För att bli nämndeman krävs i prak-
tiken partipolitisk tillhörighet och det 
är 3,9 procent som är medlemmar i nå-
got politiskt parti. Det innebär att övri-
ga dugliga personer inte kan komma i 
fråga för nämndemannauppdrag i dag, 
och det är klart odemokratiskt att dis-
kvalificera en så stor andel av befolk-
ningen från ett viktigt uppdrag. Det är 
ju dessutom inte ett partipolitiskt upp-
drag det handlar om utan ett domar-
uppdrag.

När det gäller förslaget att ta bort 
nämndemän i hovrätt och kammarrätt 
konstaterar Bengt Ivarsson att här finns 
inte någon lång tradition av att döma 
med nämndemän. 

– Dessutom har EMR:s införande 
gjort att hovrätternas roll i den döman-
de verksamheten förändrats på ett så-
dant sätt att det är svårt att motivera 
nämndemännens fortsatta medver-
kan, säger Ivarsson. 

Enligt honom innebär utredningens 
förslag att nämndemän kommer att 
medverka i brottmål i ungefär hälften 
av den totala förhandlingstiden i tings-
rätt.

– Utredningens förslag innebär alltså 
inte att nämndemannainstitutet avskaf-
fas utan att det anpassas till dagens för-
hållanden. Förslagen ger möjlighet till 
en bredare rekrytering, bättre tjänstgö-
ringsvillkor och bättre kvalitet.

Bengt Ivarsson konstaterar att dom-
stolarna under senare år genomgått 
stora förändringar och anpassningar 
för att möta dagens villkor. 

– Nu är det dags att göra så även be-
träffande nämndemännen. Vem kan 
vara negativ till det? säger Bengt Ivars-
son och tillägger:

– Förr tillsatte adeln sina egna som 
domare, sedan har de politiska parti-
erna tillsatt sina egna som nämndemän 
men nu är det dags att allmänheten 
själv får föreslå sina egna som nämnde-
män.

Vad tror du om den kommande 

RIS OCH ROS TILL UTREDNINGEN

politiska behandlingen, några 
partipolitiska representanter var 
snabba att uttala sig efter att be-
tänkandet presenterades?

– Socialdemokraterna verkar vara 
tveksamma till vissa delar. Men samti-
digt är det nödvändigt att göra föränd-
ringar. Sedan kan man alltid diskutera 
procentsatser för den fria kvoten, vil-
ket antal nämndemän som är lämpli-
gast med mera, säger Bengt Ivarsson 
och tillägger:

– Det kommer säkert att vara en dis-
kussion inom partierna också. Jag är 
inte säker på att man i nuläget har en 
gemensam uppfattning inom respekti-
ve parti utan det kan säkert bli ganska 
kraftiga diskussioner inom partierna 
också.

Hur ser du på den tidplan ni före-
slår i betänkandet? 

– Det är en förhoppning att förslaget 
ska kunna träda i kraft 2015. Men drar 
den politiska processen ut på tiden när 
det kommer ett val är det inte säkert 
att tidplanen håller. Skulle Socialde-
mokraterna fortsätta att vara skeptiska 
och dessutom få regeringsmakten då 
vet man inte vad som händer med det 
här förslaget. Då kanske det blir ytter-
ligare en utredning innan det kommer 
förändringar. Det vore klart olyckligt, 
säger Bengt Ivarsson som välkomnar 
en bred debatt. Han varnar dock för att 
döma ut hela nämndemannasystemet 
på grund av vissa uppmärksammade 
enskilda händelser då nämndemän be-
gått fel.

– Att däremot granska hur nämnde-
mannasystemet faktiskt fungerar och 
då modifiera och modernisera det tyck-
er jag är både nödvändigt och lämpligt, 
säger han. n

Advokatsamfundet lovordar

Bengt Ivarsson, 
Advokatsamfun-
dets ordförande.
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innebär det att dagens nämndemanna-
kår minskas från 8 300 till 5 200. Utred-
ningen bedömer att de delförslag som 
leder till kostnadsminskningar inte äts 
upp av de ökade kostnaderna för det re-
formerade rekryteringssystemet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2015. n

nen respektive landstinget kunna an-
söka eller nominera annan till nämn-
demannauppdraget. Utredningen 
föreslår att det införs ett lagfäst krav 
på att fullmäktige ska välja minst 
hälften av nämndemännen från den 
grupp av kandidater som inte är no-
minerade av ett politiskt parti som 

är representerat i fullmäktige, en så 
kallad fri kvot. Den fria kvoten ska 
väljas genom majoritetsval.

– FÖRSLAGEN KAN BIDRA till att rättssä-
kerheten bibehålls, säger utredningens 
ordförande, lagman Inger Söderholm.

Genomförs utredningens förslag 

RIS OCH ROS TILL UTREDNINGEN

Nu stundar remissarbete och att de 
politiska partierna ska ta ställning 
till betänkandet. Det tycks osäkert 
att reformen ska kunna träda i kraft 
redan 2015.

I utredningen har det ingått en refe-
rensgrupp med representanter för 
riksdagspartierna. 

Direkt efter att betänkandet presente-
rats uttalade Johan Pehrson, rättspoli-
tisk talesman, FP, sitt starka stöd för ut-
redningen.

– Nämndemännen behövs också i 
framtidens domstolar, men systemet 
behöver moderniseras och uppgrade-
ras. Nämndemannautredningens för-
slag är ett mycket bra steg i den rikt-
ningen, kommenterade Pehrson i ett 
pressmeddelande och fortsatte: 

– Jag välkomnar förslagen om en mer 
allsidig rekrytering och tydligare krav-
profiler. För rättssäkerhetens skull är 
det absolut centralt att personer som 
inbillar sig att de ska bedriva partipo-
litik i domstolarna stoppas från att bli 
nämndemän. Lekmannadomare ska 
tillämpa svensk lag, ingenting annat.

Lars Lassinanti, ordförande i 
Nämndemännnens riksförbund, 
NRF, som deltog som expert i ut-
redningen, har lämnat ett särskilt 
yttrande. Han är kritisk till flera av 
utredningens förslag.

Lassinantis uppfattning är bland annat 
att den ”fria kvoten” inte kommer att 
infria förväntningarna. Orsaken till att 

det finns få yngre nämndemän är inte 
klarlagd genom forskning.

Han delar inte heller utredningens 
uppfattning att nämndemännen ska 
tas bort i kammarrätt och hovrätt samt 
minskas från tre till två i underrätterna. 

VIDARE SKRIVER LASSINANTI att sam-
hällets behov av insyn inte har minskat 
utan snarare ökat med samhällets ut-

veckling på olika nivåer. ”Jag anser ock-
så att betänkandet inte får bli början till 
slutet för detta system eftersom utred-
ningsförslaget har stora brister i kart-
läggningen av betydelsen av nämnde-
män på olika nivåer i våra domstolar.” 
Han föreslår att betänkandet komplet-
teras med en utredning om vilka lång-
siktiga konsekvenser det föreslagna no-
mineringsförfarandet kan få. n

NRF starkt kritiskt

Lars Lassinanti.

Johan Pehrson. Maria Ferm. Beatrice Ask.Mattias Jonsson.

Ris och ros från partierna

ÄVEN MATTIAS JONSSON, riksdagsle-
damot i justitieutskottet, S, uttalade sig 
omgående efter att betänkandet pre-
senterats. Han var dock starkt kritisk 
till förslaget som han menar riskerar att 
leda till minskat förtroende för rättsvä-
sendet. 

– Det är oerhört viktigt med god och 
bred representativitet så att det inte 
uppfattas som att en juristkår sitter och 
dömer utan folklig insyn, uttalade han i 
ett pressmeddelande.

MARIA FERM, MP, skrev på SvD:s debatt-
sida i juni att nämndemannasystemet 
bör stärkas och att antalet nämndemän 

bör ökas samt att det bör införas en ro-
tationsprincip.

JUSTITIEMINISTER BEATRICE ASK sa i 
en SVT-intervju att hon välkomnade att 
det kommit en genomarbetad utred-
ning om nämndemannainstitutet. Hon 
var positivt inställd till förslaget om en 
”fri kvot” även om hon menade att man 
kan diskutera hur stor den ska vara och 
hur den ska utses. Ask var osäker på om 
regeringen kommer att hinna lägga en 
proposition före nästa riksdagsval. När 
det gäller den här typen av viktiga och 
centrala förändringar är det viktigt med 
en bred uppgörelse, betonade hon. n

LÄS MER

• Nämnde-
manna- 
uppdraget – 
breddad 
rekrytering 
och kvalifi-
cerad med-
verkan (SOU 
2013:49)
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Högsta domstolen meddelade 
i juni och juli två viktiga av-
göranden i frågan om ne bis 

in idem, ”dubbelbestraffning”. Pleni-
avgörandet den 11 juni innebär att det 
inte är tillåtet att lagföra eller straffa nå-
gon för skattebrott, om personen redan 
har påförts skattetillägg av Skattemyn-
digheten. Och avgörandet den 16 juli 
innebär att dubbelbestraffningsförbu-
det anses gälla i svensk rätt retroaktivt 
sedan den 10  februari 2009. Det var då 
Europadomstolen meddelade sin dom 
i det så kallade Zolotuchin-målet. Den 
som därefter har dömts för skattebrott 
eller grovt skattebrott, efter att ha på-
förts skattetillägg, kan beviljas resning 
eftersom domen kan strida mot förbu-
det mot dubbelbestraffning.

Om skattetillägget däremot påför-
des efter det att åtal väcktes är det inte 
lagföringen som är otillåten, utan skat-
tetillägget – och det blir en fråga för för-
valtningsdomstolarna. Åklagarmyndig-
heten och Ekobrottsmyndigheten har 
satt in stora resurser för att hitta mål 
där det kan finnas grund för resning. 

Riksåklagaren har tagit initiativ till 
en omfattande granskning av skatte-
brottsdomar från tiden efter den 10 fe-
bruari 2009, i samråd med Ekobrotts-
myndigheten.

– Vi tillsatte med omedelbar verkan 
en grupp av ungefär tio åklagare hos 
Åklagarmyndigheten och Ekobrotts-
myndigheten som gemensamt har gått 
igenom ärenden, säger riksåklagare 
Anders Perklev.

– Den nya grunden för resning kom 
ganska hastigt. Ingenting i HD:s beslut i 
juni indikerade att det här skulle gälla 
retroaktivt, utan det framgick genom 
julibeslutet. Vi har med kort varsel fått 
skapa en organisation för att ta hand 
om de resningsfrågor som uppkommer. 
Det var mitt i sommaren, under semes-
tertid, så vi fick samla de resurser som 
var tillgängliga, säger Anders Perklev.

Om den enskilde som har dömts inte 
själv begär resning, ansöker RÅ om res-
ning till den dömdes fördel när förut-
sättningar finnsoch den dömde verk-
ställer fängelsestraff eller snart ska 
börja göra det.

– Vi är snart klara med att gå igenom 
de ungefär 160 ärenden där någon är 
frihetsberövad eller väntar på att avtjä-
na fängelsestraff, säger Anders Perklev.

Enligt RÅ:s uppskattning är det om-
kring en tredjedel av ärendena som 
påverkas av HD:s avgöranden.

Kammaråklagare Yngve Rydberg ar-
betar med genomgången hos Riksåkla-
garen.

– Riksåklagaren och Ekobrottsmyn-
digheten har tillsammans identifierat 
alla ärenden där någon är dömd för 
skattebrott, och tagit in domarna i må-
let. Sedan har Skattemyndigheten till-
frågats om personen har påförts skat-
tetillägg och när beslutet togs, berättar 
Yngve Rydberg.

Sedan Skatteverket har svarat, gran-
skar en handläggare ärendena. Finns 
det ingen grund för resning, skrivs 
ärendet av direkt. Om däremot förut-
sättningarna är uppfyllda, går åklagar-
na in i belastningsregistret och ser efter 
om personen avtjänar fängelsestraff 
eller står i begrepp att göra det.

– Då kollar vi med Högsta domstolen 

DUBBELBESTRAFFNINGSFÖRBUDET

RÅ och HD 
tar krafttag 
med resnings- 
ansökningar
Resningsansökningar i hundratal kan komma in till domstolarna. Det är en konse-
kvens av sommarens HD-avgöranden om ”dubbelbestraffning” i skattebrottsmål.

TEXT MAGNUS ANDERSSON FOTO TOM KNUTSON

Stefan Lindskog.

Anders Perklev.
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om personen själv har gått in med en 
resningsansökan. Annars gör vi själva 
en resningsansökan till förmån för den 
dömde, säger Yngve Rydberg.

ÄVEN HD HAR tagit initiativ för att un-
derlätta handläggningen av de väntade 
resningsansökningarna.

– Det handlar i huvudsak om att or-
ganisera om de resurser vi har. Det är 
vår ambition att organisera detta, så att 
det inte ska behöva drabba den norma-
la prejudikatbildningen, säger Stefan 
Lindskog, justitieråd och ordförande 
på avdelning i HD.

Åklagarmyndigheten och HD har pu-
blicerat information med ingående an-
visningar om resningsfrågan på sina 
webbplatser. En grupp för utbyte av 
information om resningsärenden, med 
representanter för HD, RÅ och Advo-
katsamfundet, har avstämningsmöte 
varje vecka. Kontaktpersoner är justi-
tiesekreteraren Claes Söderqvist, HD, 
överåklagare Björn Ericson, RÅ, och 
Advokatsamfundets chefsjurist Maria 
Billing.

Den stora mängden förväntade res-
ningsansökningar kräver en stor ar-
betsinsats för Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten och domstolar-
na.

Om resningsansökan avser en hov-
rättsdom, handläggs den av HD, som 
begär yttrande från Riksåklagaren. Öv-
riga fall handläggs av hovrätterna och 
de lokala åklagarna.

Enligt Riksåklagarens beräkningar 
meddelade tingsrätterna under tiden 
10 februari 2009–11 juni 2013 ungefär 
1 200 domar som avser skattebrott eller 
grovt skattebrott, och som har vunnit 
laga kraft. Motsvarande antal domar 
från hovrätterna är omkring 820. Sam-
manlagt finns alltså över 2 000 domar 
där det är möjligt att det kan bli aktuellt 
med resning, om någon som har dömts 
tidigare hade påförts skattetillägg.

Men det går inte att säga hur många 
personer som berörs. Varje dom kan 
avse flera tilltalade personer, och sam-
ma person kan förekomma i flera olika 
domar.

Den 9 juli fanns det 111 personer som 

verkställde fängelsestraff för skatte-
brott eller grovt skattebrott. Samtidigt 
fanns 56 personer som hade dömts till 
fängelse för brotten, men inte hade 
börjat verkställa sitt straff.

Många av dem som verkställde fäng-
elsestraff hade själva ansökt om res-
ning, visar Åklagarmyndighetens ge-
nomgång. I början av augusti hade HD 
fått in omkring 90 ansökningar om res-
ning grundade på beslutet om dubbel-
bestraffning.

HD har beslutat om inhibition i ett 
antal fall. Det innebär att verkställighe-
ten av fängelsestraffet avbryts i väntan 
på beslut i resningsfrågan.

Hanteringen av resningsärendena är 
ofta komplicerad. I många fall avser 
fängelsestraffet flera brott. Om HD då 
beviljar resning som gäller en dom för 
skattebrott där skattetillägg hade på-
förts tidigare, återförvisas målet till läg-
re instans. Hovrätten eller tingsrätten 
ska då fastställa längden av fängelse-
straffet för de övriga brotten, sedan 
skattebrottet som omfattas av resning-
en har ”fallit bort”. n

HD ändrade sin praxis i ne bis in idem-frågan vid skatte-
brottsmål genom ett pleniavgörande den 11 juni i år (mål 
B 4946-12). HD slog fast att rätten att inte bli lagförd eller 
straffad två gånger för samma gärning innebär att den 
som har påförts skattetillägg inte får åtalas eller straffas 
för skattebrott. Skyddet mot ”dubbelbestraffning” finns i 
Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och i EU:s 
rättighetsstadga. HD hänvisade särskilt till det förändrade 
rättsläget efter Europadomstolens dom i målet mellan Zo-
lotuchin och Ryssland den 10 februari 2009 och EU-dom-
stolens dom i Åkerberg Fransson-målet den 26 februari 
2013.

DEN 16 JULI beviljade HD resning i ett mål om skattebrott  
(Ö 1526-13). Där klargjorde HD förutsättningarna för res-
ning på grund av förbudet mot dubbelbestraffning:

• Det var genom Zolotuchin-domen den 10 februari 2009 
som det svenska systemet med skattetillägg och åtal för 
samma gärning blev oförenligt med Europakonventionen. 
Därmed kan det finnas grund för resning, om skattebrotts-
domen meddelades efter det datumet.

• Skattetillägget och skattebrottet måste avse samma 
gärning.

• Skattetillägget och straffet för skattebrott måste gälla 
samma fysiska person. Om en juridisk person är ansvarig 
för skattetillägget, måste staten ha krävt den fysiska perso-
nen på betalning för den juridiska personens skattetillägg.

• Skatteverket måste ha beslutat att påföra skattetillägg 
innan åtal väcktes.

Länkar
Detaljerad information om resning på grund av dubbelbe-
straffningsförbudet finns på myndigheternas webbplatser:
• Högsta domstolen, www.hogstadomstolen.se/Resning-
och-skattetillagg/
• Åklagarmyndigheten, www.aklagare.se/Om-oss/Riksak-
lagaren/Hogsta-domstolen/Resning/Fragor-och-svar-om-
resning-och-skattetillagg/

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDEN 
I DUBBELBESTRAFFNINGSFRÅGAN

”Det är vår 
ambition att 
organisera 
detta, så att 
det inte ska 

behöva 
drabba den 

normala 
prejudikat-

bildningen.”
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Han gjorde detta vid seminariet 
Ne bis in idem (icke två gånger 
i samma sak) arrangerat av In-

stitutet Skatter & Rättssäkerhet.
Professorn i EU-rätt vid Stockholms 

universitet, Ulf Bernitz, betecknade 
HD:s beslut som en historisk vändpunkt:

– Detta är första gången HD åsidosät-
ter en viktig av riksdagen antagen svensk 
lagstiftning som varit uppe till prövning 
vid ett flertal tillfällen och markerar att 
våra domstolar har en annan position i 
dagens europeiserade rättsordning.

Bernitz noterade att följdverkningar är 
att vänta. Resning, skadestånd etcetera. 
lär bli aktuella och man kommer att be-
finna sig på okänd mark i flera rättsfrågor.

Enligt Bernitz har unionsrätten banat 

väg för kursändringen och genomslaget 
är avsevärt starkare för unions- än för 
konventionsrätten i Sverige. 

EU:s rättighetsstadga fick genom Lis-
sabonfördraget år 2009 samma ställ-
ning som fördragsreglerna, det vill säga 
de är överordnade svensk rätt och har 
varit grundvalen för EU-domstolens be-
dömning att sanktioner för momsregle-
ring faller inom unionsrätten.

Han framhöll att det finns andra skat-
ter än moms med en direkt koppling till 
EU-direktiv, punktskatten är ett sådant 
exempel, men att han inte såg någon an-
ledning till varför unionsrätten inte skul-
le vara tillämplig även då, när det gäller 
direkt beskattning är det dock oklart hur 
långt unionsrätten sträcker sig i dag. 

– HD:s beslut är inte sista ordet. En rad 
frågor om vad som gäller kvarstår. Detta 
handlar inte enbart om skattetillägg, det 
finns sanktionsavgifter av straffrättslig 
karaktär som miljösanktionsavgifter 
och en rad andra områden med liknan-
de ordning, summerade Bernitz.

HISTORISK VÄNDPUNKT

Advokat Percy Bratt instämde i Ulf Ber-
nitz karakteristik av HD:s beslut som en 
historisk vändpunkt.

– Lite smolk i glädjebägaren är dock att 
redan år 2009 var rättsläget entydigt ef-
ter ett avgörande i Europadomstolens 
Grand Chamber. Boven i dramat som jag 
ser det är den så kallade ”klart stöd-dok-
trinen” som HD utvecklat, vilken enligt 
mig saknar rättsligt stöd, sa Bratt.

Han konstaterade att för Europakon-
ventionen gäller subsidiaritetsprinci-
pen, skyddet ska primärt ges i det natio-
nella rättssystemet och en lojal tolkning 
måste göras i ljuset av effektivitetsprinci-
pen – beaktas våra folkrättsliga konven-
tionsförpliktelser saknas möjlighet att 
skjuta mellan ett krav på så kallat klart 
stöd (det finns inte klart stöd att inte 
straffa två gånger). 

– Även när rättsläget är entydigt ställer 

– Frågan om dubbelbestraffning vid skattebrott är nu avgjord. Men detta bör ses 
ur ett större perspektiv då HD:s beslut handlar om principerna för Europakon-
ventionens genomslag på nationell nivå. Det berör därmed ett vitt spektrum av 
konventionsrättigheter.

Så kommenterade advokat Percy Bratt HD:s enhälliga pleniavgörande att den 
som får skattetillägg i ett momsärende därefter inte kan åtalas för skattebrott på 
grund av samma felaktiga uppgift.

TEXT OCH FOTO PER JOHANSSON

Unionsrätten banade väg  för historisk kursändring

Ulf Bernitz.

Elisabeth Palm.
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pas man blir lite mer djärv i bedömning-
arna. Dessutom tar det ofta flera år 
innan mål avgörs i Europadomstolen, sa 
hon.

Bernitz framhöll avslutningsvis att 
förbudet mot dubbla bestraffningar 
innebär att man inte får ha två skilda för-
faranden när det förs talan mot en per-
son, men bedömde att det torde finnas 
möjligheter till kombinerade påföljder 
inom ett och samma förfarande.

– Min förhoppning är att man nu för-
står att de mänskliga rättigheterna ska 
försvaras på ett effektivt och säkert sätt, 
detta är något vi förpliktigat oss till när vi 
skrev på Europakonventionen. Detta är 
inte bara några sofistikerade lagstift-
ningstankar utan vi ska ha ett effektivt 
skydd för MR, summerade Palm.

Även Bratt föreslog att blicken nu höjs:
– Det är lätt att resonemang kring detta 

blir oerhört juridiskt/tekniskt. Men det 
finns en anledning till varför normer om 
mänskliga rättigheter finns. De är ut-
tryck för grundläggande rättsideologis-
ka värden. I ljuset av detta är det viktigt 
att hitta principer och tolkningsmetoder 
som är lojala mot konventionen med 
den innebörd den ges i Europadomsto-
lens praxis. n

man i princip krav på att det ska finnas 
en dom mot Sverige. Det är inte så Euro-
pakonventionen ska tillämpas. Vi måste 
se till praxis och dess innebörd, under-
strök Bratt.

Med denna utgångspunkt bör man, 
enligt Bratt, kunna bortse från klart stöd-
principen vid bedömningen av möjlig-
heterna till resning och skadestånd. Han 
hänvisade till att HD själv framhållit att 
Europakonventionen finns som svensk 
lag och till stöd för de konventionsrätts-
liga förpliktelserna. 

Advokat Bratt citerade en dom från 
Göteborgs tingsrätt år 2010:  

”Europakonventionen (EK) vilar på 
subsidiaritetsprincipen men lojalitets-
plikt från nationella domstolar gente-
mot EK:s innehåll medför att vid en kon-
flikt mellan den nationella domstolen 
och Europadomstolen (ED), väger ED:s 
tolkning tyngst.”

Bratt liksom Bernitz samt den tidigare 
domaren i Europadomstolen, Elisabeth 
Palm, var ense om att EU:s rättighets-
stadga och EU-domstolen krattat mane-
gen för HD:s junibeslut. Bratt undrade 
med hänsyn till vissa formuleringar i 
HD:s beslut huruvida ”klart stöd-doktri-
nen” nu ersatts av en ”tillräckligt stöd-

doktrin” och poängterade att den när-
mare innebörden av en sådan princip i 
så fall behöver preciseras.

PRINCIPIELLT OHÅLLBART

– När det gäller ”klart stöd-doktrinen” är 
det ur ett advokatperspektiv viktigt att 
framhålla att rättighetsjuridiken är ett 
individbaserat system. Då kan man inte 
säga, enligt bästa möjliga juridiska be-
dömning må detta vara en kränkning av 
en mänsklig rättighet men det är en fråga 
som ankommer på lagstiftaren. Vi krän-
ker individers rättigheter ett par år till 
och ser om lagstiftaren rättar till situatio-
nen. En principiellt ohållbar hållning, sa 
Bratt.

Elisabeth Palm instämde i att förutom 
skattesidan som ”nu äntligen tycks vara 
löst” finns andra sanktionsavgifter vilka 
är att betrakta som straffrättsliga, att det 
säkert blir tal om resningsansökningar 
och skadeståndsprocesser, att kursänd-
ringen borde kommit avsevärt tidigare 
då rättsläget varit entydigt sedan 2009 
och att unionsrätten banat väg för om-
orienteringen.

– Den tveksamhet som rått kan ha va-
rit befogad i början men nu har vi haft 
konventionen så pass länge att jag hop-

Unionsrätten banade väg  för historisk kursändring
”Den tvek-

samhet som 
rått kan ha 
varit befo-

gad i början 
men nu har 
vi haft kon-
ventionen 

så pass 
länge att 

jag hoppas 
man blir lite 
mer djärv 
i bedöm-

ningarna.” 

Percy Bratt.
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Reportage Bengt Ivarsson

Vilken betydelse har det att du 
inte kommer från Stockholm eller 
från någon av de största advokat-
byråerna?

– För de allmänpraktiserande advoka-
terna runt omkring i landet tror jag att 
det är bra att det emellanåt finns en ord-
förande som inte kommer från Stock-
holm eller från någon av de stora affärs-
juridiska byråerna, för det underlättar 
kanske för dem att identifiera sig med 
Advokatsamfundet.

Vad ser du som din främsta upp-
gift som ordförande i Advokat-
samfundet?

– Att bibehålla ett enat samfund för 

både humanjurister och affärsjuris-
ter samt att värna om rättssäkerheten i 
samhället. På detaljnivå är det att fortsät-
ta kampen i motvind för att ge human-
juristerna vettiga villkor för sin verk-
samhet. Det är en kamp som har förts 
i många år, där vi tyvärr inte har kom-
mit så långt. Tecken tyder snarare på att 
försämringar är på gång.  Fortsätter ut-
vecklingen som hittills finns en fara att 
det blir sämre tillgång på försvarsadvo-
kater, familjerättsadvokater och målsä-
gandebiträden runt omkring i landet. 
Det kan också bli så att de som har råd 
att av egna medel bekosta advokathjälp 
kan göra det, oavsett om de bor i Stock-
holm eller på landsbygden. Men de som 
är sämre ekonomiskt bemedlade kom-
mer att stå utan advokathjälp. Jag vet 
inte om det är ett sådant samhälle vi vill 
ha – jag vill i varje fall inte ha det!

Vilken är Advokatsamfundets 
främsta uppgift i Rättssverige?

– Att bevaka rättssäkerhetsfrågorna. I 
dessa upplever jag att Advokatsamfun-
det normalt sett får ett bra gensvar och 
medialt genomslag. I övrigt är de vikti-
gaste frågorna just nu timkostnadsnor-
men och 3:12-frågan. 

Är regeringens förslag om 
3:12-reglerna ett hot mot advo-
katbyråerna och advokatkåren?

– Ja! Det drabbar advokatkåren gene-
rellt, men framför allt byråer med 10–15 

eller fler delägare, på grund av olika an-
delsinnehav. Man skapar en osund kon-
kurrenssituation mellan olika byråer. 
Lagstiftarens uppgift är inte att snedvri-
da konkurrensen, utan tvärtom att sti-
mulera konkurrens på likartade villkor. 
Förslaget kan också hämma rekrytering-
en av yngre jurister till affärsjuridiska 
byråer. Signalerna från Finansdeparte-
mentet är illavarslande, när man sätter 
politisk prestige före det juridiska kun-
nandet som finns i Lagrådet och hos fle-
ra remissinstanser. 

Rättssäkerheten är 
Advokatsamfundets 
viktigaste uppgift
Bengt Ivarsson är ny ordförande i Sveriges advokatsamfund. Här berättar han 
hur han ser på advokaternas roll i samhället och vad som är ordförandens 
främsta uppgift. 

TEXT MAGNUS ANDERSSON OCH TOM KNUTSON FOTO TOM KNUTSON

OM BENGT IVARSSON

Ägnar sig åt konkursförvaltaruppdrag, affärsjuridik, tvis-
telösning och brottmål. Var fokus ligger kan variera från 
tid till annan. Läste juridik i Lund.
Familj: Hustru Gunilla, rådman och enhetschef på Norr-
köpings tingsrätt, och två katter – oci-katter (prickiga, 
ser ut som ozeloter). Bor i en gammal prästgård på landet 
utanför Linköping.
Dold talang: Det händer att jag förvaltar lantbrukskon-
kurser, och som lantbrukarson tror jag att jag skulle kun-
na handmjölka kor, om mjölkanläggningen skulle ge upp. 
Det är det nog inte många konkursförvaltare som kan!
Favorithobby: Vi reser ganska mycket och tycker om 
att få intryck av andra kulturer. Och så gillar jag att påta 
i trädgården. Jag kan vara lite trädgårdsnörd och till och 
med rabbla ett och annat latinskt namn.
Läser just nu: Har nyss läst ut ”Alla monster måste dö. 
Gruppresa till Nordkorea” av Magnus Bärtås och Fredrik 
Ekman. (Bengt var anmäld till en Nordkorea-resa i höst, 
men den sammanföll med Advokatsamfundets styrelse-
möte.)
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är ute efter pengar. Det har bland annat 
att göra med ersättningssystemet, där 
advokaten som biträder en part får en 
andel av tvistebeloppet. Jag vill undvika 
att vi hamnar i den situationen i Sverige.

Är det framför allt de etiska reg-
lerna som borgar för att den upp-
fattningen bibehålls?

– Etikreglerna är oerhört viktiga. Men 
det handlar också om att vi i Advokat-
samfundet ser till att det är lämpliga per-
soner med gott omdöme som blir advo-
kater. Där är advokatexamen ett viktigt 
redskap, men också den prövning som 
sker i antagningsförfarandet.

Varför engagerar du dig i Advo-
katsamfundet – och vad ger det 
tillbaka?

– Jag tycker att det är självklart att vara 
engagerad i Advokatsamfundet, som är 
oerhört viktigt för oss advokater. Dessut-
om tycker jag att det är roligt! Det gör att 
man utökar sitt både yrkesmässiga och 
personliga nätverk. Man träffar mäng-
der av intressanta och trevliga personer, 
både i Sverige och utomlands.

Har du några särskilda förvänt-
ningar på ordförandeuppdraget?

– Att vi ska fortsätta utveckla Advo-
katsamfundet i positiv riktning. Under 
de åtta år jag har varit engagerad i hu-
vudstyrelsen har vi hela tiden tagit steg 
framåt och blivit en betydelsefull aktör i 
den rättspolitiska debatten. Där har inte 
minst generalsekreteraren bidragit. Jag 
upplever att man lyssnar och tar Advo-
katsamfundet på allvar. Advokatsam-
fundet uppfattas inte bara som en kate-
gorisk nej-sägare, utan säger ibland ja, 
ibland nej, och motiverar sina ställnings-
taganden på ett bra sätt.

Hur kom det sig att du blev advo-
kat?

– Det var en slump, egentligen. Under 
studietiden var jag egentligen inne på 
att bli åklagare. Efter tingstjänstgöring-
en i Linköping skulle jag börja på åkla-
garmyndigheten, men fick frågan om 
att börja på Kihlstedts Advokatbyrå. Det 
verkade vara roligt, och jag testade det. 
Jag började på byrån 1991, blev advokat 
efter tre år och är fortfarande verksam 
där! n

Vad är din uppfattning om advo-
katernas roll i samhället?

– Den traditionella advokatrollen är 
oerhört viktig. Det handlar i mycket stor 
omfattning om att företräda den enskil-
de personen mot staten, till exempel i 
ett försvararuppdrag, eller mot någon 
annan – att se till att biträda den svaga-
re parten mot en starkare part. Men ad-
vokatrollen har utvecklats, och där kan 
andra viktiga roller komma in: att på det 
affärsjuridiska området arbeta för att 
uppnå vettiga avtalsvillkor mellan två 

parter och att hitta affärsmässiga lös-
ningar. Advokaten måste dessutom vär-
na rättssäkerheten – i det enskilda upp-
draget men också i samhällsdebatten.

Hur ser du på allmänhetens upp-
fattning om advokater?

– Advokatsamfundets omvärldsun-
dersökning förra året indikerade att all-
mänheten har ett rätt gott förtroende 
för advokater. Vi har tack och lov slup-
pit den amerikanska utvecklingen, där 
man har en nidbild av att advokater bara 

Reportage Bengt Ivarsson

Advokatsam-
fundets nyvalde 
ordförande Bengt 
Ivarsson bor på 
landet utanför 
Linköping.
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Gästkrönika

Demokratiseringsprocessen     i arabvärlden tar lång tid

MINNS DU HUR DET VAR i Mellanöstern och Nordafrika för 
exakt två år sedan? I slutet av augusti 2011 var jag på plats när 
rebeller i Libyen intog Tripoli och självaste Bab al-Azizia, den 
tidigare diktatorn Muammar Khadaffis högkvarter. Jag kom-
mer aldrig glömma den lycka och eufori de allra flesta libyer 
kände över att den fruktade diktatorn sedan 42 år var borta 
(även om det dröjde ytterligare två månader tills Khadaffi 
greps och dödades). 

I grannländerna Tunisien och Egypten fanns samma gläd-
je och hopp om framtiden. Det var ju i Tunisien de arabiska 
upproren startade i början av 2011, de spred sig snabbt till 
Egypten och på några veckor hade folkliga massprotester 
tvingat bort två diktatorer, Zine El Abidine Ben Ali i Tunisien 
och Hosni Mubarak i Egypten.

En hel värld inspirerades av de unga människor som riske-
rade sina liv för frihet och demokrati. De som blev allra mest 
entusiastiska var förstås andra unga i regionen. Rädslan för 
makthavarna var borta – och runt om i arabvärlden tänkte 
folk: ”Kan de så kan vi”.  

Till och med i Syrien, en av världens hårdaste diktaturer, 
vågade människor ge sig ut på gatorna och kräva president 
Bashar al-Assads avgång. Trots regimens brutala försök att 
slå ner de fredliga protesterna så spreds de till städer och 
byar runt om i landet och i augusti 2011 trodde många att al-
Assads dagar var räknade. 

I DAG ÄR SITUATIONEN I MELLANÖSTERN och Nordafrika en 
helt annan. I stället för glädje, entusiasm och hopp känner 
nu många sorg, frustration och desillusion. 

I Syrien pågår ett inbördeskrig som hittills kostat över 
100 000 människor livet. Två miljoner har tvingats fly till 
grannländerna och ännu fler är på flykt inne i landet. Ett 
o enigt säkerhetsråd i FN har paralyserat omvärlden. Rebell-
lerna är splittrade mellan moderata islamister och radikala 
jihadister och får därför inte mycket hjälp utifrån. Regimen 
däremot får hjälp från Hizbullah, Iran och Ryssland. I som-
mar har regimen återtagit kontrollen av flera strategiskt vik-

tiga platser, som staden al-Qusayr nära den libanesiska grän-
sen och en av huvuddistrikten i staden Homs, och i dag ser 
det ut som att president Bashar al-Assad kan komma att sitta 
kvar vid makten. Men samtidigt är det svårt att se att regimen 
någonsin kommer att kunna återta de stora territorier i norr 
som rebellerna kontrollerar, och det kan komma att leda till 
att Syrien i framtiden delas upp efter sekteristiska linjer – en 
kurdisk del i nordöst, en sunnimuslimsk i norr och en alawi-
tisk i väst.

I Egypten avsattes den folkvalde presidenten Muhammad 
Mursi i en militärkupp den 3 juli. Militären såg sin chans efter 
att miljoner människor tog till gatan för att kräva hans av-
gång. Den allvarligaste kritiken mot Mursi handlade om att 
han inte var alla egyptiers president utan att han bara drev 
Muslimska brödraskapets agenda. Muhammad Mursis an-
hängare kände sig bestulna på demokratin och svarade med 
egna massprotester. Sommaren har präglats av protester och 
gatustrider som lamslagit Egypten. Landet är nu farligt pola-
riserat.

Tunisien har i sommar skakats av sin allvarligaste politiska 
kris sen revolutionen i januari 2011. 

Den 25 juni i år mördades den sekuläre oppositionsleda-
ren Mohamed Brahmi. Enligt det tunisiska inrikesministeriet 
sköts han till döds med samma vapen som användes då en 
annan sekulär oppositionspolitiker, Chokri Belaïd, mördades 
i februari i år. Huvudmisstänkt för de båda morden är en ra-
dikal salafist. Morden har utlöst våldsamma protester med 
krav att det islamistiska regeringspartiet Ennahda avgår ef-
tersom de tolererar hårdföra islamister som utgör ett hot 
mot sekulära vänsterpolitiker. Ett troligt motiv till dåden är 
försök att sabotera Tunisiens demokratiska övergång och 
därför har också demonstrationer till stöd för regeringen ägt 
rum. Precis som i Egypten finns nu allt djupare motsättning-
ar i det tunisiska samhället.

Det största problemet i Libyen är fortfarande bristande 
säkerhet. Den styrande övergångsregeringen har ännu inte 
lyckas avväpna de många olika rebellgrupper som finns runt 

GÄSTKRÖNIKÖR
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om i landet. I juni drabbade två milisgrupper samman i Tri-
poli då även tyngre vapen användes. I slutet av juli mörda-
des en prominent politisk aktivist i Benghazi och dagen efter 
rymde 1 200 fångar från ett fängelse i staden. Benghazi i ös-
ter är i dag för farligt att besöka för utlänningar. 

LÄGET I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA ser allt annat än 
ljust ut, men betyder det att de folkliga upproren och demo-
kratiseringen har misslyckats? 

Det är alldeles för tidigt att säga. Det är lätt att glömma att 
det bara gått två och ett halvt år sedan allting startade, och 
när det handlar om att bygga demokrati så är det en väldigt 
kort tid. Speciellt i en region som är den minst demokratiska 
i hela världen.

Den arabiska våren har ibland jämförts med murens fall 
och kommunismens sammanbrott. De flesta har nog posi-
tiva minnen av hur smidigt de östeuropeiska länderna över-
gick till demokrati. Men som statsvetaren Shlomo Avineri 
skriver i essän ”Transformations in Eastern Europe and les-
sons for the Middle East” så är det bara delvis sant. I Polen, 
Ungern, Tjeckoslovakien gick det relativt bra, framför allt på 
grund av att de hade en lång historia av civilt samhälle och 
demokrati (om än med brister). 

Men i andra länder har övergången misslyckats. I Vitryss-
land finns stora brister när det gäller respekten för demokra-
tiska fri- och rättigheter och landet är ingen fungerande de-
mokrati.

DET VI HAR SETT I ARABVÄRLDEN I SOMMAR visar på vilka 
enorma utmaningar länderna står inför. Det allra viktigaste 
är förstås att de får en pluralistisk konstitution, fria val, obe-
roende domstolar, press- och yttrandefrihet. 

Men enligt Shlomo Avineri är det nästan lika viktigt med 
ett fungerande civilsamhälle – ett nätverk med oberoende 
organisationer som ideella föreningar, fackförbund, yrkes-
sammanslutningar, religiösa samfund, akademiska institu-
tioner och så vidare.

Det är lätt att glömma att det bara gått två och ett halvt 
år sen allting startade, och när det handlar om att bygga 
demokrati så är det en väldigt kort tid. Speciellt i en 
region som är den minst demokratiska i hela världen.

I dag, när detta saknas, tar människorna i stället till gatan 
för att uttrycka missnöje. Väl där blir det ofta våldsamma 
sammandrabbningar, antingen mellan demonstranter och 
polis, eller mellan demonstranter med olika politiska upp-
fattningar. 

Vad som behövs i Mellanöstern och Nordafrika är tole-
rans, öppen debatt och förmåga att kompromissa.

När jag var i Tripoli i Libyen i augusti 2011 insåg jag att de-
mokratiseringsprocessen i arabvärlden kommer ta lång tid. 
Och redan då bestämde jag mig för att jag ska fortsätta beva-
ka dessa historiska omvälvningar resten av min karriär. Jag 
tänkte att eftersom jag har varit på plats från början måste 
jag också vara på plats för att se hur det slutar. Men även om 
jag blir riktigt gammal kommer jag nog inte att få uppleva 
det.

Samir Abu Eid 

Sveriges Televisions korrespondent 

i Mellanöstern och Nordafrika 

och mottagare av Advokatsamfundets journalistpris 2013

Demokratiseringsprocessen     i arabvärlden tar lång tid
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Uppdrag som skiljeman eller ombud i skiljeförfarande 
har kanske mer än de flesta advokatuppdrag kopplats 
till ålder och lång erfarenhet. Men nu kommer en ny 

generation. Tidskriften Advokaten möter de nya 
advokaterna inom skiljeförfaranden, som satsar hårt 
för att försvara Sveriges position som skiljedomsland. 

TEXT TOM KNUTSON, ULRIKA ÖSTER, MAGNUS ANDERSSON FOTO ISTOCKPHOTO
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et pågår ett generationsskifte inom 
skiljeförfarandet. Dels finns det 

många väldigt kända och duktiga 
personer som nu är sextio eller äld-

re. De som är femtio plus är ganska få, 
nästan inga alls. Dels är det ganska många 

sextio- och sjuttiotalister som nu kommer upp. 
I dag är i de i fyrtio-, femtioårsåldern. De är många och 

mycket duktiga, säger EU-advokat James Hope, som själv kan 
räknas in i gruppen av ”unga” inom skiljeförfarande. 

Även de andra intervjuade advokaterna upplever samma 
sak. Intresset för att arbeta med tvister och skiljeförfaran-
den har på senare år ökat ordentligt bland yngre advokater. 

– Det finns fler och fler i åldersspannet tjugo till fyrtio som 
är intresserade av det här området, som har kunskaper och 
rör sig på den internationella arenan. Så gruppen av perso-
ner som vet och kan mycket blir mycket större, säger advo-
kat Gisela Knuts. 

Docent Patricia Shaughnessy, som undervisar blivande 
skiljemän och ombud i skiljeförfaranden och själv sitter i sty-
relsen för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, 
SCC, vittnar om samma sak.

– Det är spännande att se hur 
många begåvade unga advoka-
ter som kommer in i skiljemanna-
världen. Särskilt roligt är det att så 
många otroligt duktiga kvinnor 
kommer in i kåren, säger Patricia 
Shaughnessy. 

De unga ombuden och skilje-
männen visar prov på stor profes-
sionalism och kollegialitet, anser 
Shaughnessy. Samtidigt vill hon 
inte räkna bort den äldre genera-
tionen skiljemän och ombud, som 
i högsta grad bidragit och bidrar till 
att forma de yngre. 

– Jag är övertygad om att många av de äldre i kåren kom-
mer att fortsätta bidra till skiljemannarättens utveckling med 
sitt arbete, sina kunskaper, sina nätverk och genom upp-
muntran till de yngre, fastslår hon. 

Det råder delade meningar om huruvida det verkligen är 
ett generationsskifte som pågår. Stockholms handelskam-
mares skiljedomsinstituts, SCC:s, generalsekreterare Annet-
te Magnusson hör till dem som värjer sig lite för ordet.

– Jag ser inga tecken på att en generation är på väg bort. 
Folk i den här branschen tenderar att jobba i full fart väldigt 
länge, vilket är fascinerande. Det måste ju betyda att man 
tycker detta är väldigt roligt. Så det är väl snarare så att det 
blir en generationspåfyllnad. Det kommer ett stort gäng som 
kliver in i det, som är på väg in och gör att gruppen blir stör-
re, säger hon. 

Även internationellt tycks det vara en ny, yngre genera-
tion på väg in i skiljeförfarandesamhället, både som ombud 
och som skiljemän. London Court of International Arbitra-
tion (LCIA) skriver exempelvis i 2012 års verksamhetsberät-
telse att ”intresset för att få in fler kvinnor och nya personer 
som skiljemän fortsätter att öka”. Under 2012 var 33 av de 
utnämnda skiljemännen i London kvinnor, och 76 utsågs till 
skiljemän för första gången. 

LOCKAR UNGA

Oavsett om det är ett skifte eller en påfyllning av nya kraf-
ter till en aktiv och stark grupp är alla eniga om att det i dag 
finns många duktiga advokater verksamma som ombud i 
skiljeförfaranden. Många av dem har också tagit steget till 
att sitta som skiljemän mellan ombudsuppdragen. 

Det ökade intresset hänger säkert delvis samman med att 
marknaden för specialiserade advokattjänster kring tvister 
och skiljeförfaranden har vuxit och professionaliserats. 

Advokat Mattias Göransson, som arbetat med tvister och 
skiljeförfaranden på advokatbyrå sedan 2001, har upplevt 
utvecklingen.

– Då fanns ett par äldre herrar som var väldigt duktiga. 
Men de var få. Det var också få by-
råer som hade grupper som bara 
arbetade med tvister. Men jag fick 
börja jobba full tid med tvister från 
januari 2001 och har gjort det se-
dan dess. Själva tvistlösningsmark-
naden har ju under dessa år vuxit 
enormt. På det viset har hela kakan 
vuxit, eftersom vårt samhälle blivit 
mer villigt att tvista, säger Görans-
son.

I dag har alla större affärsju-
ridiska advokatbyråer speciella 
grupper inriktade på tvister och 
skiljeförfaranden. I och med att 

tvisterna blir större och mer komplexa knyts också många 
nya biträdande jurister och yngre advokater till dessa, för att 
assistera delägarna. Många av de unga väljer att fortsätta ar-
beta med just tvister. 

Vad är det då med just skiljeförfaranden som lockar den 
yngre generationens advokater? För Mattias Göransson är 
det just inslaget av konflikt. 

– Samspelet mellan juridik och psykologi och moral fång-
ade mig. Man rör sig hela tiden på gränsen av normer. Det 
tycker jag är spännande. Och det är djupt mänskligt att tvis-
ta, säger han.

Psykologin kommer hela tiden in när Mattias Göransson 
arbetar som ombud i en tvist, oavsett om den bedrivs i dom-
stol eller inför en skiljenämnd.

– Det viktiga i en tvist är att vinna tredje parts sympati. Du 

Skiljeförfarande 
är ett slags privat 
rättegång för 
att lösa tvister, 
främst inom nä-
ringslivet, som ac-
cepteras i en stor 
del av världens 
länder. Genom 
att ratificera New 
York-konventio-
nen från 1958 har 
142 av världens 
stater förbundit 
sig att verkställa 
skiljedomar.

Skiljeförfaran-
den kan vara av 
två olika typer: 
institutionella 
eller ad hoc. De 
institutionella för-
farandena avgörs 
vid och adminis-
treras av något 
av de etablerade 
skiljedomsinsti-
tuten som finns 
i världen. Vid ad 
hoc-förfaranden 
styr parterna över 
vilka regler som 
ska tillämpas, och 
skiljenämnden 
sköter administra-
tionen.

SKILJE- 
FÖRFARANDEN

”Det är väl snarare 
så att det blir en 

generationspåfyllnad. 
Det kommer ett stort 

gäng som kliver in i det, 
som är på väg in och gör 
att gruppen blir större.”  

Annette Magnusson
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måste bygga ditt case på ett sätt så att du känner att skilje-
nämnden eller domstolen tycker att din lösning är det rik-
tiga, förklarar Göransson. 

Andra lockas främst av det internationella inslaget. I 
många skiljeförfaranden kommer den eller båda parterna 
från andra jurisdiktioner, och ibland kan svenska ombud och 
skiljemän få tillämpa ett annat lands rätt. 

– Processen går på engelska, man har kanske en engelsk 
eller amerikansk byrå på andra sidan. Det är otroligt spän-
nande att träffa både klienter och motpartsombud från hela 
världen. Och man är på samma arena. Det är häftigt. Det här 
är det enda sant internationella som en advokat håller på 
med, säger advokat Henrik Fieber. 

Med växande erfarenhet som ombud i skiljeförfaranden 
öppnas också möjligheten att ta skiljemannauppdrag, något 
som Gisela Knuts ser som en stor fördel.  

– Det som är kul med skiljeförfarande är att när man sitter 
som skiljeman är man ju domare. För mig är skiljeförfarande 
den bästa av två världar, både ombudsvärlden och domar-
världen, säger hon. 

KORSBEFRUKTAR VARANDRA 

Alla de intervjuade advokaterna arbetar i stor utsträckning 
eller helt med tvister och skiljeförfaranden, huvudsakligen 
som ombud. Vägen till att ta ledarrollen i ett ombudsupp-
drag har sett ganska likartad ut för dem alla, i alla fall sedan 

de börjat på advokatbyrå: arbete i processgruppen på en 
stor advokatbyrå, till en början som medlem i ett team, så 
småningom med eget ansvar. 

– På de flesta byråer sysslar man både med vanlig tviste-
lösning i domstol och med skiljeförfarande. Enligt min upp-
fattning är det den bästa skolan för de unga juristerna. De 
två korsbefruktar varandra på ett mycket hälsosamt sätt. Jag 
tycker även att man ska sitta ting eftersom det ger en god in-
blick i den dömande verksamheten på ett annat sätt än vad 
man får som ombud på en advokatbyrå. Sedan ska man läsa 
och skriva så mycket som möjligt om skiljeförfarande och 
skiljemannarätt, och delta i seminarier och kongresser. Man 
måste hålla sig framme – man ska bli känd helt enkelt, säger 
Gisela Knuts.

Med växande erfarenhet har flera av de yngre ombuden 
också börjat få skiljemannauppdrag.  Advokat Charlotta Falk-
man berättar:

– I början var jag oftast sekreterare i skiljenämnder, när 
mer erfarna på byrån satt som ordförande. Det är ett utmärkt 
sätt att lära sig hantverket. Eftersom det finns så lite förfa-
randeregler är det väldigt lärorikt att se när äldre skiljemän 
agerar. Då fick man skriva förslag till recit och utkast till olika 
beslut.

LEARNING BY DOING

Skiljeförfaranden som metod att lösa tvister har något av ett 

Annette Magnusson.
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mystiskt skimmer över sig. Det faktum att domarna som re-
gel aldrig blir offentliga skapar hos den oinvigda en känsla 
av hemliga rådslag och okända metoder. 

Så mystiskt är det nu inte, förklarar de intervjuade advo-
katerna. Däremot gör bristen på praxis i form av mängder av 
rättsfall att det är mycket viktigt att få vara med och lära av 
äldre, mer erfarna advokater. 

– Det finns en massa böcker om skiljeförfaranden, men 
skiljeförfaranden är en väldigt praktisk sak att hålla på med, 
mycket ”learning by doing”. Det finns en enorm massa situ-
ationer som uppkommer, som det inte står om i någon bok. 
Att då ha någon som varit med i 35–40 år att diskutera med 
är oerhört mycket värt, säger Henrik Fieber. 

Den äldre advokatens klassiska principalroll gentemot 
nya generationer blir alltså mycket tydlig inom området skil-
jeförfarande. Alla de intervjuade tycker också att de fått ett 
gott stöd av mer erfarna kolleger.  

Utbytet inom byrån förblir sedan en viktig resurs. 
– Det faktum att man är inom byrån gör att man som om-

bud kan diskutera ganska öppet, vilket är till stor hjälp. Som 
skiljeman kan man ju inte diskutera lika öppet men man kan 
använda sig av anonymiserade rättsliga frågor. Inom byrån 
finns alltså den viktigaste kunskapskällan, säger Gisela Knuts.

Förutom diskussionerna på byrån har det också med ti-
den utvecklats en omfattande så kallad best practice inom 
skiljeförfaranden, alltså vedertagna sätt att hantera olika 
problem. Det pågår också ett stort erfarenhetsutbyte i de 
olika tidskrifter som behandlar skiljemannarätten.

– Det pågår ett oerhört intensivt artikelskrivande, i svens-
ka skrifter, men särskilt i internationella skrifter. Det är A 
och O att läsa och hänga med i resonemang och trender. 
Det skrivs ovanligt mycket om skiljemannarätten, förklarar 
Charlotta Falkman. 

Förutom det praktiska hantverket, som man lär genom 
erfarenhet, samtal och läsning, lyfter alla skiljedomsadvo-
katerna fram goda språkkunskaper som helt grundläggande 
för att lyckas med en karriär inom skiljemannarätten. Eng-
elska är arbetsspråket vid internationella skiljeförfaranden 
över hela världen, och en nödvändighet. Men också andra 
språk kan vara till hjälp. 

 – Det är väldigt viktigt att kunna en i det närmaste perfekt 
engelska. När det gäller att bli utsedd till skiljeman och att 
kunna dra in klienter som ombud så tror jag starkt på att ju 
bredare språkkunskaper man har desto bättre kan man kom-
ma ifråga. Helt enkelt därför att parter och klienter lättare får 
förtroende för dig om du kan deras språk, säger Gisela Knuts.

James Hope, som själv arbetar med att lära sig mandarin-
kinesiska, är inne på samma linje. Goda språkkunskaper bi-
drar till bättre kontakter och större förståelse för parterna, 
menar han. 

KVITTO PÅ FÖRTROENDE

Efter ett antal år som ombud i skiljeförfaranden brukar 

många advokater få frågan om de också kan tänka sig att 
sitta som skiljemän själva. Skiljemännen utses som regel 
antingen av det skiljedomsinstitut där förfarandet hålls, el-
ler av parterna. Det innebär att advokater inom skiljeför-
farande ena dagen kan möta en annan advokat som mot-
partsombud, och nästa dag få frågan från samma advokat 
om man vill döma i en tvist. 

– Det är ett förtroendeuppdrag, i första hand gentemot 
kollegerna, men också bolagen. Man har förtroende för en 

Stockholms han-
delskammares 
skiljedomsinstitut, 
SCC, undersökte 
för ett par år se-
dan hur många 
som arbetar med 
skiljeförfaran-
den i Sverige. 
Det handlade 
då om ungefär 
femhundra per-
soner totalt som 
specialiserat sig 
på kommersiella 
tvister och skilje-
förfaranden. De 
flesta av process- 
och skiljeförfaran-
deadvokaterna 
är män, men an-
delen kvinnor har 
troligen ökat på 
senare år. SCC:s 
generalsekretera-
re Annette Mag-
nusson uppskat-
tar att andelen är 
ungefär som i ad-
vokatkåren som 
helhet, alltså runt 
20 procent.

ANTALET 
VERKSAMMA 
INOM SKILJE-
FÖRFARANDEN

”De flesta vill nog ha mest uppdrag som ombud, det är där man kan ha sitt                      team och det är där man kan tjäna pengar. Det är ju inte hemligt.” James Hope
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James Hope.

»

person som kan saken så väl att man låter den personen av-
göra tvisten, säger Annette Magnusson, generalsekreterare 
vid SCC, om skiljemannauppdraget. 

Alla de intervjuade advokaterna har också haft uppdrag 
som skiljemän. Liksom de andra intervjupersonerna tycker 
Henrik Fieber, som började sin yrkesbana som domare, att 
skiljemannauppdragen är både roliga och givande. 

– Man lär mycket om vad som funkar och inte, och hur 
folk argumenterar. Som skiljeman lär du dig att hantera alla 

de processuella problem från skiljenämndens sida som du 
också ställs inför som ombud. Det ger nya vinklar i hur man 
ska jobba som ombud. Det är jätteanvändbart. Men framför 
allt är det roligt, säger han. 

Skiljemannarollen har dock en baksida. 
– Det kan ju ge upphov till konfliktproblem, eftersom din 

advokatbyrå förhindras att ta uppdrag i förhållande till två 
parter. Och intäkterna från ett skiljeförfarande kan inte jäm-
föras med ett ombudsuppdrag. Men samtidigt är det som 
processadvokat viktigt att ha en stark profil för att lyckas. 
Därför tycker åtminstone min byrå att det är bra att man tar 
skiljeuppdrag för att bygga sin profil som expert, förklarar 
Henrik Fieber. 

Mattias Göransson, delägare i landets största advokatby-
rå, fokuserar själv på ombudsrollen. Delvis för att den intres-
serar honom mest. Men också av lönsamhetsskäl.

– Alla de större byråerna är lite försiktiga med skiljeman-
nauppdrag, eftersom det skapar ganska lite arbete i förhål-
lande till omfattningen av de konfliktsituationer det skapar. 
Ombudskap driver mycket mer arbete. Det är typiskt sett 
team som jobbar i tvister, säger han. 

James Hope, delägare i den andra riktigt stora svenska ad-
vokatbyrån, känner igen den bilden.

– De flesta vill nog ha mest uppdrag som ombud, det är där 
man kan ha sitt team och det är där man kan tjäna pengar. 
Det är ju inte hemligt. De flesta arbetar dagligen som ombud. 
När man blir lite äldre och får större uppdrag kan det vara 
lönsamt att vara skiljeman, konstaterar han.

KONKURRENSEN HÅRDNAR

Sverige har stolta traditioner att försvara inom internatio-
nella skiljeförfaranden. Under det kalla krigets dagar var 
det vanligt att tvister mellan företag i öst och väst löstes i 
det alliansfria Sverige. Ett väletablerat skiljedomsinstitut 
vid Stockholms handelskammare och inte minst många 
respekterade skiljemän bidrog också till att göra Sverige till 
en stormakt inom skiljeförfaranden.

Skiljeförfaranden är alltjämt näringslivets favoritmetod 
för att lösa tvister. Men i dag har den politiska kartan ritats 
om, och Stockholm är inte längre det självklara valet vid öst-
västtvister. Nya skiljedomsinstitut växer också fram i många 
länder och tar upp kampen för att locka till sig tvistande fö-
retagare. 

Så hur står sig Sverige i den hårdnande konkurrensen?
– Antalet tvister hos oss är stabilt, det ökar ganska stadigt. 

Det ökar på många platser i världen, det är också ett resul-
tat av ökad internationell handel och ökade investeringar. 
Då blir det fler tvister totalt sett. Det ökar på många ställen, 
men vi har en stabil plats i jämförelse med andra i termer av 
relativ storlek, säger Annette Magnusson.

Statistik från de olika internationella skiljedomsinstituten 
vittnar om samma sak. Ett allt komplexare internationellt 
näringsliv och ökande handel gör att antalet tvister ökar, och 

”De flesta vill nog ha mest uppdrag som ombud, det är där man kan ha sitt                      team och det är där man kan tjäna pengar. Det är ju inte hemligt.” James Hope
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 Intresset för Juridicums ettåriga masterprogram i Inter-
national commercial arbitration är stort. Programmet 
har funnits i tio år, och lockade i år ungefär 500 sökande 

till 30 platser. 
– Vi vill ge studenterna en förändrande utbildningserfaren-

het. De får möta ett nytt spännande rättsområde, men de får 
också pröva ett nytt sätt att tänka kring rätten och att använda 
den i ett internationellt sammanhang, berättar docent Patri-
cia Shaughnessy, kursföreståndare för masterutbildningen.

Metoden innebär bland annat att studenterna får öva sig i 

MASTERUTBILDNINGEN

Skiljemannarätten har tagit       plats på Juridicum
Kunskapen bland svenska juriststudenter om skiljeförfarande beskrivs ofta 
som låg. Men sedan några år finns möjlighet att fördjupa sig i området vid 
Stockholms universitet, som erbjuder en masterutbildning i internationell 
skiljemannarätt.

att tvisterna blir allt mer omfattande. För ombud och skilje-
män betyder det mer arbete. 

Växande kaka till trots – de intervjuade advokaterna är väl 
medvetna om konkurrensen. 

– Konkurrensen har blivit hårdare. Dels från London, ef-
tersom många ryssar gillar att vara i London, och engelska 
advokater har varit framgångsrika i att marknadsföra eng-
elsk rätt och England. Dels också från Asien. I takt med att de 
asiatiska marknaderna blir viktigare och de asiatiska spelar-
na blir starkare på den internationella marknaden läggs allt-
fler skiljeförfaranden i städer som Shanghai, Hongkong och 
Singapore, säger Henrik Fieber. 

Gisela Knuts, verksam i både Sverige och Finland, vittnar 
om samma situation i de båda länderna. 

– Särskilt SCC har lyckats väldigt väl med att göra en ”James 
Bond”, det vill säga marknadsföra ett nytt koncept som fung-
erar också efter kalla kriget, säger hon.

SÄTTER SVERIGE PÅ KARTAN

I den hårdnande internationella konkurrensen blir det allt 
viktigare att synas och peka på fördelarna med Sverige som 
skiljemannaland. 

Sverige har mycket att erbjuda, konstaterar docent Pa-
tricia Shaughnessy: ett välfungerande skiljedomsinstitut, 
skickliga advokater, en hög nivå på forskning och utbildning, 
transparenta och pålitliga domstolar och en god infrastruk-
tur för tvistelösning. Men: 

– Vi kan inte sitta stilla och tro att världen bara ska komma 
till oss med sina tvister, säger Shaughnessy, och fortsätter:

– Det krävs att vi är aktiva och visar vad vi har att erbjuda, 
samtidigt som vi hela tiden strävar efter att förbättra oss och 
erbjuda bättre service. 

Det bästa sättet att visa upp och marknadsföra Sverige är, 
enligt Patricia Shaughnessy, att delta flitigt i det internatio-
nella skiljemannasamhället. Det handlar om att delta i och 
tala vid konferenser och seminarier, ta plats i kommittéer 
och styrelser och publicera bidrag i internationella tidskrif-
ter. 

Också advokaterna är väl medvetna om att det krävs mål-
medvetet arbete för att dra in uppdrag.

– Den viktigaste utmaningen är att se till att Sverige finns på 
världskartan på längre sikt. Att Sverige som skiljedomsplats 
är framgångsrik och visar att man kan och ska välja Sverige 
i stället för kanske London eller Paris, fastslår James Hope. 

Gisela Knuts vill gärna lyfta fram den nordiska tvistelös-
ningskulturen som ett stort marknadsföringsargument.

International Court of Arbitration vid International Chamber of Commerce 
(ICC), Paris: 759 mål (år 2009 var siffran 817). De 2 036 parterna kom från 137 
olika länder och självstyrande områden. Skiljemännen kom från 76 olika länder. 
London Court of International Arbitration (LCIA): 265 mål (2009 var siffran 
285). De 318 skiljemännen kom från 29 olika länder.
Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut (SCC): 177 mål (2009 var siff-
ran 216), parter från 45 länder
Hongkong International Arbitration Centre: 293 mål
Singapore International Arbitration Centre: 235 mål
Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut, Finland: 69 mål

ANTAL MÅL VID NÅGRA AV DE STORA INSTITUTEN 2012

Henrik Fieber.

”Insikten finns att vi är i samma båt, och om vi hjälps åt att marknadsföra Sverige som                  ett skiljeförfarandeland, så gynnar det oss allihopa. Då blir kakan större.” Henrik Fieber
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att använda rätten för att uppnå en tänkt klients kommersi-
ella mål eller andra syften. Kursen ska alltså inte bara ge teo-
retiska kunskaper, utan också en försmak av praktiskt arbete 
med skiljeförfaranden. Många av föreläsarna på kursen är 
också praktiskt verksamma som skiljemän eller ombud i skil-
jeförfaranden. 
Skiljeförfaranden beskrivs av erfarna skiljemän som 
ett hantverk som måste läras praktiskt. Vad kan en 
universitetsutbildning tillföra?

– Det är sant att det handlar om ett hantverk. Men för att bli 
skicklig i ett hantverk krävs kunskap att bygga på. En särskild 
utbildning i skiljemannarätt kan ge studenterna en förståelse 
för komplexiteten i de problem de kommer att möta i sitt yr-
kesliv. Vi vill också ge redskap i form av de regler som styr 

skiljemannarätten och kunskap om hur man hanterar de oli-
ka rättskällorna, förklarar Patricia Shaughnessy. 

Tidigare kom de sökande främst från andra länder, men 
under de senaste åren har intresset bland svenska jurister 
och juriststudenter ökat. En del av de antagna svenskarna 
lockas dock med intressanta arbeten och väljer att avstå från 
kursen, berättar Patricia Shaughnessy. Hon tillägger att 
många unga jurister och advokater söker till programmet ef-
ter att ha arbetat med skiljeförfaranden i några år. 

– De vill få en djupare och mer utförlig kunskap om de rätts-
liga och teoretiska frågor som de stöter på i arbetet, men inte 
har tid att gå till botten med, säger Shaughnessy, som kan 
konstatera att arbetsgivarna generellt är mycket nöjda med 
hennes tidigare studenter. n

Skiljemannarätten har tagit       plats på Juridicum

– Den är enkel jämfört med den mer tungrodda anglosax-
iska kulturen som också är dyrare, förklarar hon. 

Mattias Göransson anser att just de svenska advokaternas 
styrka är ett starkt argument för att lösa tvister i Sverige. 

– Precis som man säger att amerikaner är duktiga entre-
prenörer och att fransmän är duktiga på kultur, skapar Sve-
rige goda jurister. Jag har processat med ombud från hela 
världen, och vi är väldigt bra på juridik. Jag tror att ”lagom-
samhället” spelar stor roll för det. Vi är lite nyktra och snus-
förnuftiga, och lite lågmälda sådär. Vi är bra på att hantera 
tvister, säger han.

GÖR KAKAN STÖRRE

 Det finns alltså många starka argument för att näringslivet 
även i fortsättningen ska förlägga sina tvister till Sverige. 
Alla de unga ombuden och skiljemännen är också fast be-
slutna att försöka föra ut dem. SCC:s generalsekreterare An-
nette Magnusson märker detta tydligt. 

– Många delägare på byråerna som sysslar med detta sam-
arbetar och tar gemensamma initiativ. De ser att detta är ett 
gemensamt svenskt intresse, att föra fram Sverige internatio-
nellt, säger hon, och pekar på just de yngre advokaterna som 
samarbetar för att vidga varumärket Sverige. 

”Vänskaplig konkurrens” kallar Charlotta Falkman stäm-
ningen mellan de nya skiljemännen och ombuden. 

– Det är klart att det är hård konkurrens mellan byråer-
na för att få skiljemannauppdrag och ombudsuppdrag, 
precis som på alla andra områden. Men något som jag tror 

är unikt är den höga grad av samverkan och nätverkande 
som finns. I vart fall vi i den unga generationen nätverkar 
otroligt mycket och utbyter erfarenheter med varandra, sä-
ger hon. 

Henrik Fieber upplever en starkt kollegial stämning inom 
kåren av ombud och skiljemän. 

– Insikten finns att vi är i samma båt, och om vi hjälps åt att 
marknadsföra Sverige som ett skiljeförfarandeland, så gyn-
nar det oss allihopa. Då blir kakan större. Till det ska vi också 
lägga att vi är varandras klienter också. Vi utser ju varandra 
till skiljemän, konstaterar Fieber. 

James Hope har samma känsla. 
– Det är viktigt med kontakter och det är också ganska lätt 

att få dem. Det som är kul med det här är att man vet inte, 
en gång är man emot någon, nästa gång sitter han kanske 
som skiljeman, så man måste ha respekt för varandra, sä-
ger han. n

Flera internationella studier har visat att en majoritet av företagen föredrar skilje-
förfarande framför domstolsprocesser, åtminstone vid internationella tvister. Det 
finns dock ett orosmoment, och det är kostnaderna för att tvista, som enligt de 
tillfrågade företagen riskerar att bli för höga. 

Bilden av hur antalet tvister påverkats av den globala lågkonjunkturen 2008 är 
kluven. Enligt 2013 International Arbitration Survey, från The School of Interna-
tional Arbitration (SIA), upplevde de tillfrågade företagen inte att antalet tvister 
ökat efter 2008 års kris, en upplevelse som dock motsägs av statistiken från de 
internationella instituten som hade rekordmånga tvister år 2009.

SKILJEFÖRFARANDE FORTSATT POPULÄRT

Claes Lundblad 
om de nya 
inom skilje-
förfarande
– vänd!

”Insikten finns att vi är i samma båt, och om vi hjälps åt att marknadsföra Sverige som                  ett skiljeförfarandeland, så gynnar det oss allihopa. Då blir kakan större.” Henrik Fieber
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 Advokat Claes Lundblad har helt nyligen lämnat advo-
katbyrån Roschier för att, i mogen ålder, starta egen 
byrå tillsammans med kollegan Claes Zettermarck. 

Den nya byrån, Lundblad & Zettermarck, har fokus på tvis-
ter och skiljeförfaranden.

Claes Lundblad har upplevt hur advokatbyråernas verk-
samhet kring skiljeförfaranden och andra tvister vuxit och 
utvecklats under hans år som advokat. 

– Det blir större och större. Fler och fler byråer sysslar med 
det och bygger upp egna processavdelningar. Skälen till det 
kan vara flera, men ett är att en väl skött processavdelning 
innebär lönsam verksamhet som inte är väldigt konjunktur-
känslig, säger Claes Lundblad. 

LÄRLINGSPROCESS

Flera av de yngre advokater som intervjuats i detta fokus 
har arbetat tillsammans med Claes Lundblad, och nämner 
honom som en viktig mentor. Enligt Lundblad själv är det 
en helt naturlig och viktig del av advokatarbetet att fostra 
nya generationer. 

– På de flesta processavdelningar arbetar ett antal jurister 
bara med processer. Där tar man in unga, som så småningom 
blir mer och mer flygfärdiga. Det är det naturliga. Det är en 
sorts lärlingsprocess, man lär sig praktiskt om teorin också. 
Det är ett hantverk som så mycket annat. Det lägger man myck-
et tid och kraft på vid alla större byråer, fastslår Lundblad. 

Claes Lundblad har sett att det just nu kommer in många 
yngre i skiljemannarätten. Men något dramatiskt genera-
tionsskifte tycker han sig inte se. 

– Så är det ju hela tiden, att äldre jurister går i pension eller 
trappar ner och nya kommer till. Man kan väl säga om tvister, 
särskilt om skiljeuppdrag då, att det håller lite längre upp i åld-
rarna än vad till exempel M&A-juridik gör, därför att erfarenhet 
spelar större roll. Du är sällan en berömd skiljeman i 35-årsål-
dern, och inte ombud heller. En sådan position  tar lång tid att 
bygga upp. Däremot kan du mycket väl vara en stjärna inom 
M&A eller finans mycket tidigare, säger Lundblad. 

SVENSK RÄTT ANVÄNDBAR

Precis som de yngre kollegerna upplever Claes Lundblad att 
svenska skiljemän och ombud, liksom SCC, i dag utsätts för 
hård konkurrens från andra håll i världen. Tiden då man 
kunde förlita sig på att öst-västtvister mer eller mindre auto-
matiskt hamnade i Stockholm är över.  Trots det klarar sig 
Sverige hyggligt. 

– Ryssar, kineser och andra i den delen av världen gör mer 
som de vill nu, och ofta lägger de sina tvister i London. Stock-
holm har nog för sådana tvister inte samma ställning nu som 
tidigare. Men fortfarande i förhållande till Sveriges litenhet 
som land, så är det anmärkningsvärt goda siffror för Stock-
holm som säte. Men konkurrensen hårdnar, konstaterar 
Lundblad. 

Nyckeln för att klara sig i konkurrensen är, enligt Claes 
Lundblad, bland annat att se till att vi har en skiljemannakår 
i Sverige som är användbar i internationella sammanhang. 

– Men det är svårt om du jämför med exempelvis England, 
som har det stora försteget att parterna ofta väljer engelsk 
materiell rätt för sina avtal. Så nyckeln till framgång ligger 
inte bara i att institutet har välfungerande regler och sköts på 
ett bra sätt, att vi har goda skiljemän, utan också att vi kan 
sälja svensk rätt som ett bra och användbart lagval. 

Svensk rätt erbjuder ett utmärkt system för kommersiella 
avtal. Såsom processuellt ramverk fungerar svensk rätt ut-
märkt för skiljeförfaranden, anser Claes Lundblad. Vi har rätt 
få processuella konstigheter som stöter en utländsk använ-
dare, konstaterar han.

– Våra processuella traditioner utgör  en bra kompromiss 
mellan det klassiska kontinentala systemet och det anglosax-
iska. Vi har naturligtvis en civilrättslig jurisdiktion av konti-
nentalt snitt, men vi har, tycker jag nog, användbara rätts-
principer som kan accepteras av många.  

ARBETA HÅRT!

Det gäller alltså för unga advokater att sälja inte bara sig själ-
va utan också Sverige. 

CLAES LUNDBLAD OM DE NYA INOM SKILJEFÖRFARANDEN

”Det är en lärlingsprocess”
Claes Lundblad har fostrat flera generationer skiljedomsadvokater. Allt 
oftare möter han sina tidigare adepter som ombud i skiljeförfaranden. 
Men själv har han inga planer på att sluta som ombud och skiljeman. 

SAA samlar advo-
kater och andra 
jurister med in-
tresse för skilje-
förfaranden som 
tvistelösningsme-
tod. Förutom att 
främja kunskap 
om och intresse 
för skiljeman-
narätten arbetar 
SAA också för att 
lyfta fram Sverige 
som säte för skil-
jeförfaranden.

SWEDISH 
ARBITRATION 
ASSOCIATION 
(SAA)
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Utbildning ska 
överbrygga 
generationsgap
– vänd!

Vilka råd kan Claes Lundblad då ge till unga advokater och 
biträdande jurister som drömmer om en framtid som om-
bud i skiljeförfaranden eller skiljemän?

– Sök dig till en byrå som har en bra processavdelning, som 
arbetar seriöst och har en viss storlek på verksamheten. An-
geläget är förstås att byrån har en bra klientstock som gene-
rerar ett hyggligt flöde av  spännande uppdrag. Sedan är det 
som vanligt, all framgång,  vad man än håller på med, kräver 
hårt arbete och hängivenhet för uppgiften. Gott omdöme, 
taktisk blick och kreativitet är andra viktiga element, sam-
manfattar Lundblad.

Många unga jurister är mycket välutbildade, och det är inte 
ovanligt att de förutom sin juristexamen också har läst exem-
pelvis ekonomi. Claes Lundblad tror inte att sådana meriter 
har någon avgörande betydelse för att bli en bra advokat i skil-
jeförfaranden. 

– I stället för att lägga två eller tre år på att läsa en ekonom-
examen, så lägg de åren på praktiskt juridiskt arbete. Däre-
mot är det viktigt att kunna språk, och särskilt att kunna eng-
elska och att kunna det väldigt bra. Engelska är det språk som 
utan jämförelse används mest i tvistesammanhang.

Ofta diskuterar man hur de unga advokaterna ska komma 

in och få många skiljemannauppdrag. Men det är fel fokus, 
anser Claes Lundblad. 

– Skiljemannauppdragen är inte särskilt lönsamma, och de 
är dessutom besvärliga för de större byråerna, genom att de 
ofta skapar besvärliga  klientkonflikter. Det i förening med 
det faktum att uppdraget i princip  bara sysselsätter en per-
son gör att dessa uppdrag i ett byråperspektiv inte är särskilt 
attraktiva. Det de unga juristerna bör sträva efter är att bli 
ombud i stora tvister. Där finns de stora utmaningarna och 
den goda lönsamheten. 
Samtidigt anses det ju som väldigt fint att bli ut-
sedd till skiljeman. Varför är det så?

– Om du blir skiljeman är det ofta så att du är utsedd av nå-
gon kollega, eller en part företrädd av en kollega. Det är kan-
ske ett kvitto på att man åtnjuter respekt och anseende, säger 
Claes Lundblad.

Han påpekar att det ändå har fördelar för yngre att pröva 
rollen som skiljeman. 

– Om du är skiljeman som relativt ung ger det en ytterligare 
dimension till dina kunskaper som ombud. Det är bra att ha 
suttit som skiljeman när man är ombud, för då får man en in-
blick i hur skiljemän tänker. Och vice versa. n

YAS samlar 
yngre jurister 
och advokater 
(under cirka 45 
år). Föreningen 
startades år 2003 
med uppgift att 
främja kunskapen 
om och intresset 
för svensk och 
internationell skil-
jedomsrätt hos 
yngre jurister, och 
har i dag omkring 
350 medlemmar 
både i Sverige 
och i andra länder.

YOUNG 
ARBITRATORS 
SWEDEN (YAS)
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Fokus Skiljeförfarande

 Bakom den årslånga kursen står Swedish Arbitration 
Association, SAA, och Stockholms handelskam-
mares skiljedomsinstitut, SCC. Ini-

tiativet togs bland annat av advokat Claes 
Lundblad, som en gång också initierade till-
komsten av  SAA.  

– Ett av syftena var att på sikt skapa en kår 
av svenska skiljemän som kan stå till förfo-
gande vid tvister i Sverige, fastslår Lundblad. 

Claes Lundblad är nöjd med resultatet, en 
utbildning som är väldigt kvalificerad och 
unik i sitt slag, anser han. Numera möter han 
också en del av dem han undervisat på kur-
sen ute i skiljemannavärlden, som motparts-
ombud eller skiljemän. 

I höst inleds den fjärde omgången av skiljemannautbild-
ningen. Precis som förra gången fanns betydligt fler sökande 
än platser; bara ungefär en tredjedel av de sökande kunde tas 

in. Deltagarna är alla advokater med erfarenhet av ombud-
skap i svenska och internationella skiljeförfaranden. Några av 

dem har också viss skiljemannaerfarenhet.
– Det är personer som har kommit en bit i 

karriären. Det är vitsen, att man har erfaren-
het med sig in som man kan dela av sig med. 
Det blir väldigt bra diskussioner i varje års-
kull. Det bidrar till utbildningen i sig, att 
gruppen verkligen kan diskutera och belysa 
olika situationer, berättar SCC:s generalse-
kreterare Annette Magnusson.

Bland kursens föreläsare finns en lång rad 
namnkunniga och erfarna skiljemän, som 
Claes Lundblad, Stefan Lindskog och Carita 

Wallgren-Lindholm. 
– Utbildningen kan bli en brygga mellan den erfarenhet 

och kunskap som finns till nya generationer, säger Annette 
Magnusson. n

UTBILDNINGEN

Utbildning ska överbrygga        generationsgap
Nya generationer välutbildade skiljemän är A och O för att locka internatio-
nella skiljeförfaranden till Sverige också i fortsättningen. Det är tanken bak-
om en skiljemannautbildning som lockar många yngre advokater. 
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Fokus Skiljeförfarande

Utbildning ska överbrygga        generationsgap
• The School of 
International 
Arbitration (SIA), 
Queen Mary 
University: 2013 
International Ar-
bitration Survey 
2013 tillgänglig på 
http://www.arbi-
trationonline.org/
index.html
• The Roschier 
Disputes Index 
2012, tillgänglig 
på www.roschier.
com
• International 
Court of Arbitra-
tion vid Interna-
tional Chamber of 
Commerces (ICC) 
webbplats, http://
www.iccwbo.org
• London Court of 
International Ar-
bitrations (LCIA) 
webbplats, http://
www.lcia.org
• Stockholms 
handelskammares 
skiljedomsinstituts 
webbplats, http://
www.sccinstitute.
se
• Swedish Arbitra-
tion Associations 
(SAA) webbplats, 
http://swedishar-
bitration.se

KÄLLOR

S V E N S K
DELGIVNINGSSERVICE

- AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG -

08-616 76 43     delgivningsservice@intrum.com     www.delgivningsservice.se

sds_annons_201302.indd   1 2013-02-13   10:50:39

RÖSTER OM UTBILDNINGEN:

– Utbildningen ger möjlighet att lära 
känna dem i ungefär ens egen ge-
neration som håller på med ungefär 
det man håller på med, och man får 
tillfälle att sitta och diskutera. Jag 
tror att det viktigaste med kursen är 
att man liksom får en djupare relation 
till många. All den här verksamheten 
bygger ju på förtroende. 

Advokat Mattias Göransson

– Utbildningen ger ett mycket bra 
grundpaket. Dessutom får man ett 
viktigt nätverk. För det tredje är det 
en viktig inkörsport till att börja sitta 
som skiljeman. Utbildningen innebär 
en slags godkändstämpel för att 
börja sitta som skiljeman, åtminstone 
verkar det vara så i Stockholm. Före 
kursen fick jag en förfrågan, efter kur-
sen får jag förfrågningar flera gånger 
i året.

Advokat Gisela Knuts

– Det var väldigt bra att läsa skiljeman-
narätten koncentrerat, i ett samman-
hang! Verkligen högkvalitativa lärare 
och en liten grupp med bra diskussio-
ner, det tyckte jag var väldigt givande. 
Det allra bästa var att knyta nätverk 
med dem som gick på kursen – och 
naturligtvis att lära sig.

Advokat Charlotta Falkman



Bemötande  
i domstol

f r i t z e s  –  d i r e k t  f r å n  s v e r i g e s  m y n d i g h e t e r

Fler titlar hittar du på  fritzes.se
För beställning besök www.fritzes.se 
Tel. 08-598 191 90    Orderfax 08-598 191 91 
E-post  order.fritzes@nj.se

Bemötande i domstol
Hur bemöter domstolarna vittnen,  
målsägande och tilltalade? 

Brå-rapport 2013:11 
utgivare  BRÅ 

Vad bör straffas? 
Betänkande från Straffrätts-
användningsutredningen

SOU 2013:38 
utgivare  Justitiedepartementet

MIG
Migrationsöverdomstolen,  
Praxis 2010–2012 samt register 
2006–2012

utgivare  Domstolsverket

Nämndemanna uppdraget
Breddad rekrytering och kvalificerad 
med verkan

SOU 2013:49 
utgivare  Justitiedepartementet

M E r  aT T  l ä S a …

Mellanchefsstrukturen i domstol och 
nya befordrade domaranställningar 
utan chefskap m.m.
Ds 2013:41   ·   utgivare  Justitiedepartementet

Skydd av personuppgifter för hotade 
och förföljda personer
Ds 2013:47   ·   utgivare  Justitiedepartementet



39Advokaten Nr 6 • 2013

Aktuellt

Advokat Peter Dahlén, nybliven 
delägare på den ansedda interna-
tionella juristbyrån Clifford Chance 
med säte i London, framhåller gra-
den av specialisering och den glo-
bala verksamheten som de största 
skillnaderna mellan affärsbyråerna 
i Sverige och England.

– En större svensk byrå med en grupp 
för skuldfinansiering tenderar att täcka 
allt från företagsobligationer och andra 
kapitalmarknadsinstrument till bank-
lån och exempelvis derivat. Hos oss går 
specialiseringsgraden något längre och i 
mitt fall innebär detta att jag huvudsakli-
gen arbetar med bankfinansiering i olika 
former men typiskt sett inte med exem-
pelvis kapitalmarknadsfrågor.

Hur hamnade du i London och hos 
Clifford Chance?

”Vad vi tillhandahåller kan 
man inte googla sig till”

MÅNADENS ADVOKAT Peter Dahlén 

– Jag arbetade 2001–2005 på White & 
Case i Stockholm efter att ha gått ut ju-
rist- och ekonomlinjen vid Stockholms 
universitet och ville pröva något nytt. 
Detta i kombination med andra omstän-
digheter gjorde att jag sökte mig till Lon-
don och jag har arbetat här sedan 2005.

Hur känns det att bli vald till del-
ägare i en av världens största ad-
vokatbyråer?

– Det har jag inte funderat så mycket 
på, kanske en viss lättnad. I viss mån är 
det väl ett erkännande från byråns sida 
för det arbete jag lagt ned sedan jag bör-
jade på byrån 2005. Det är en ganska 
lång och omfattande process på närma-
re två år med så kallad vetting, intervju-
er och annat för att bli vald till delägare 
på Clifford Chance. Kraven är rätt höga 
– om man väl blir vald har man typiskt 
sett tvingats att prestera så pass myck-

et att det inte handlar om ett gratisbrev 
på posten, utan mer något man arbetat 
ihop och med lite tur får ett erkännande 
för i form av delägarskap. 

Vad sysslar du främst med?
– I den enklaste meningen arbetar jag 

med banklån, lån för att finansiera ex-
empelvis företagsförvärv och olika pro-
jekt. Våra klienter inom detta område 
inkluderar nordiska och internationella 
banker, private equity-fonder och börs-
bolag. Ungefär hälften av min tid går till 
den nordiska marknaden, resten är an-
dra internationella uppdrag. 

Vilka är de största utmaningar-
na för affärsjurister i en konstant 
uppkopplad miljö där alla har 
tillgång till nästan obegränsade 
mängder information?

– Vi tillhandahåller givetvis konkret 
juridisk rådgivning där svaret i vissa fall 
och i vissa delar skulle kunna googlas. 
Men ingen skulle anlita en byrå som Clif-
ford Chance för enbart den typen av råd-
givning, utan snarare för olika former av 
större och mer komplexa ärenden som 
till exempel involverar olika rättssystem 
eller kräver skatteanalyser på global ba-
sis eller involverar liknande frågor. 

– Den juridiska kompetensen är givet-
vis en del i detta arbete, men den erfa-
renhet och kunskap som krävs for att 
hantera den typen av ärenden som kli-
enter väljer att anlita oss för är svår för 
att inte säga omöjlig att tillägna sig via 
till exempel Google. Mer allmänt skul-
le jag tro att ett eventuellt hot från infor-
mationsutvecklingen beror på var man 
befinner sig i värdekedjan för juridiska 
tjänster, för oss och de flesta advokater 
tror jag att är det ganska litet.

Är rollen för advokater på väg att 
förändras, vad efterfrågas mer el-
ler mindre?

– Efter finanskrisen och en längre glo-
bal recession finns ett annat kostnads-
fokus hos de flesta klienter. Förutom att 
ställa väldigt höga krav på till exempel 
kompetens och tillgänglighet, så förvän-
tas advokatbyråer tillhandahålla detta 
till billigast möjliga penning.

– Klienter tenderar att kontinuerligt 
vilja ha mer och betala mindre. Det är 
en allmän tydlig trend.  Det sagt så tror 
jag att det finns ett annat kostnadsfokus 
hos de stora affärsbyråernas klienter än 
hos vissa typer av advokatklienter.  PJ

”Om man väl 
blir vald har 
man typiskt 
sett tvingats 
att prestera 
så pass 
mycket att 
det inte 
handlar om 
ett gratisbrev 
på posten.”
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Henrik Malmquist ny rikskriminalchef
Henrik Malmquist är ny 
chef för Rikskriminalpoli-
sen. Han har haft flera 
chefsbefattningar, bland 
annat som länspolismäs-
tare i Kalmar och Krono-
berg. Han var kriminalchef 
i Ystad och Helsingborg 
1998–2003, chef för den 
svenska desken vid Euro-
pol i Haag 2003–2004 
och chef för länskriminal-
avdelningen i Skåne 
2004–2009. Åren 2010–
2012 var han missionschef 
för EUPOL COPPS i Pales-
tina. 

Henrik Malmquist till-
trädde den 1 augusti.

Familjerättskollegiet visar film om konfliktlösning
Familjerättskollegiets nästa möte äger rum den 12 september kl. 
18.00 på Piperska Muren i Stockholm. Då visas filmen ”Konflikt och 
försoning” som är den nya formen av konfliktlösning i vårdnadstvis-
ter. Filmen används för närvarande vid tingsrätterna Södertörn, 
Nacka och Södertälje men sprids snabbt över landet. Filmen visas 
för alla domare som arbetar med familjemål samt socialsekretera-
re/familjerättssekreterare. Det är därför bra om även vi advokater 
och biträdande jurister ser filmen så att vi är väl förankrade i model-
len. Efteråt hålls en diskussion angående vårdnadsfrågor.

Anmälan till mötet görs senast den 4 september genom inbetal-
ning med 500 kr på advokaten Therese Ströms bankkonto i Han-
delsbanken: clearingnummer 6103, kontonummer 709 347 308. Ut-
bildningstiden är en timme. 

Eventuella frågor kan ställas till advokaten Cecilia Runesson på 
telefon 08-21 48 84, eller till undertecknad på telefon 08-31 00 08.

Varmt välkomna! Programrådet genom Birgitta Hållenius

Nya domarutnämningar
Regeringen har utnämnt lagmannen Pia Johansson att vara 
lagman i Halmstads tingsrätt, chefsrådmannen Thed Adel-
swärd att vara chefsrådman i Lunds tingsrätt samt rådmännen 
Marie-Louise Kraft och Ann-Louise Björnsson att vara chefs-
rådmän i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Bengt Ivarsson expert i utredning 
Advokat Bengt Ivarsson har förordnats som expert i utredning-
en som ska göra en översyn av narkotikabrotten. Utredare är 
lagmannen vid Södertörns tingsrätt, Petra Lundh, och utred-
ningsuppdraget ska redovisas senast den 27 juni 2014. Utred-
ningen ska enligt direktiven bland annat ta ställning till vilka 
omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om ett 
brott är grovt, överväga behovet av förändringar vad gäller 
gradindelningen av narkotikabrott samt överväga behovet av 
förändringar av straffskalorna.

vi söker en jurist som har goda juridiska kunskaper för anställning som handläggare vid Advokat-
samfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvaran-
de 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 disci-
plinnämnd m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbe-
tet 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 

6 september 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 Advokat- 
samfundets 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.

Advokatsamfundet 
söker jurist 
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Den 11 juni minglade över hundra biträdan-
de jurister och advokater i den något svala 
försommarkvällen i Advokatsamfundets 
gröna trädgård i Diplomatstaden. Till cock-
tailen redovisade Stockholmsavdelningens 

klubbmästare, advokat Mikael Klang, resul-
tatet av Stockholmsavdelningens insamling 
till Min stora dag som hjälper svårt sjuka 
barn att förverkliga en drömdag. Insamling-
en skulle fortsätta fram till midsommar och 

det fanns också möjlighet att under kvällen 
lämna ett bidrag.

Cocktailen arrangerades av Advokatsam-
fundet, Advokat i framtiden och Stock-
holmsavdelningen.

Sommarcocktail på Advokatsamfundet

Rebecka Abeditary, Ulf Jacobson och Charlotte Haglind.

Linn Öst Nori, Hanna Lundberg och Ingrid Elovsson.Handläggare från Advokatsamfundet.

Advokater och jurister samlades till traditionell cocktail inför sommaren.
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Advokatsamfundets ordi-
narie fullmäktigemöte hölls 
den 14 juni på Grand Hôtel i 
Stockholm. Vid mötet valdes 
advokat Bengt Ivarsson från 
Linköping till ny ordförande i 
Advokatsamfundet. Fullmäk-
tige beslutade också om en 
stadgeändring.

 
Vid mötet utdelades traditionsen-
ligt Advokatsamfundets journa-
listpris. Årets pris gick till Sveriges 
Televisions utrikeskorrespondent 
i Mellanöstern och Nordafrika, 
Samir Abu Eid. Samir tog emot 
priset tillsammans med SVT:s ut-
rikeschef Ingrid Törnqvist.

Samir Abu Eid var 
glad och stolt när han 
tackade för priset. Han 
betonade också att tv-
produktion alltid är ett 
lagarbete och att skick-
liga fotografer är en 
förutsättning för hans 
arbete.

Samir Abu Eid fick 
priset bland annat för 
att han i sin rapportering ”un-
derstryker betydelsen av in-
ternationell rätt och mänskliga 
rättigheter, liksom vikten av att 
upprätthålla rättsstatliga princi-
per”. Han sade sig vara särskilt 
glad över just denna formulering.

– De länder jag arbetar i hör till 

de mest ofria länderna i världen. 
konstaterade Samir.

Efter journalistprisutdelningen 
vidtog fullmäktigeförhandlingar-
na. Den avgående ordföranden 
Claes Zettermarck berättade kort 
om vad styrelsen arbetar med 
och vad det ger att engagera sig i 
samfundet.

– Jag brukar säga att arbetet är 
oavlönat men inte utan ersätt-
ning, sa han och förklarade att er-
sättningen dels bestod i möjlighe-
ten att lära sig nya saker och dels 
i att få samarbeta med många en-
gagerade människor.

– Så skulle jag rekommendera 
någon att ta ett styrelseuppdrag 

i Advokatsamfundet? 
Ja, definitivt! avslutade 
han.

ADVOKATSAMFUN-

DETS generalsekrete-
rare Anne Ramberg be-
skrev sedan tillståndet i 
samfundet, som enligt 
henne är mycket gott, 
med god ekonomi, god 

tillväxt av nya ledamöter och ett 
fortsatt stort intresse för att bli 
ledamot av samfundet.

Anne Ramberg pekade dock 
på två stora utmaningar som just 
nu diskuteras. Det handlar för det 
första om de av regeringen avise-
rade förändringarna av de så kall-

lade 3:12-reglerna om beskattning 
av fåmansbolag. Om regeringens 
ändringar genomförs kan det 
innebära stora problem för och 
stora motsättningar både mellan 
och inom advokatbyråer, sam-
manfattade Ramberg.

För det andra tog generalsekre-
teraren också upp den utredning 
som just nu arbetar med uppdra-
get att minska kostnaderna för 
rättshjälpen, genom att begränsa 
rätten till offentlig försvarare och 
i ökad utsträckning tillämpa fasta 
taxor i brottmål.

 
ADVOKATSAMFUNDET fick ett 
nytt presidium vid årets fullmäk-
tigemöte när vice ordföranden 
Bengt Ivarsson tog över ordfö-
randeklubban efter Claes Zetter-
marck. Till ny vice ordförande 
valdes Dick Lundqvist.
 
FULLMÄKTIGE BESLUTADE slut-
ligen om en stadgeändring. Änd-
ringen innebär att dagens styrelse 
med ordförande, vice ordföran-
de, nio ordinarie ledamöter och 
nio suppleanter ersätts av en sty-
relse med arton ordinarie leda-
möter, förutom ordförande och 
vice ordförande. I och med stad-
geändringen får också Utlands-
avdelningen en ordinarie styrel-
seplats, något som avdelningen 
länge arbetat för. UÖ

God stämning vid   
fullmäktigemötet

Advokatsamfundets styrelse
Ordförande
Bengt Ivarsson, Linköping

Vice ordförande
Dick Lundqvist, Stockholm
 
Ledamöter 
Anders Forkman, Malmö
Pär Andersson, Helsingborg
Andreas Victor, Östersund
Eva-Maj Mühlenbock, 

Stockholm

Johan Wilkens, Göteborg
Martin Wallin, Stockholm
Robert Wikström, Uppsala
Henrik Snellman, Växjö
Börje Leidhammar, Stockholm

Suppleanter
Sophie Palmgren Paulsson, 

Malmö
Per Jadelind, Halmstad
Paula Save, Uddevalla
Petter Hetta, Umeå

Ola Åhman, Stockholm
Magdalena Persson, 

Göteborg
Marie-Louise Landberg, 

Norrköping
Magnus Walberg, Falun
Tobias Fälth, Stockholm
Karl Woschnagg, 

Frankfurt am Main, Tyskland 
Adjungerad ledamot

Anne Ramberg 
Generalsekreterare

Claes Zettermarck.
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Advokat Tomas Nilsson, journalistpriskommitténs ordförande, Ingrid Törn-
qvist, SVT:s utrikeschef, och Samir Abu Eid.

Bengt Ivarsson är Advokatsamfundets nyvalde ordförande. Han tar över 
ordförandeklubban efter Claes Zettermarck.

Fullmäktige 
beslutade 

om en 
stadge- 
ändring.

Anne 
Ramberg 
beskrev 

tillståndet 
i samfundet 
som mycket 

gott.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2013 om inte annat 
anges.
Allmänt och enskilt – offentlig 

rätt i omvandling : fest-
skrift till Lena Marcusson / 
redaktörer Thomas Bull, Olle 
Lundin, Elisabeth Rynning 
(Iustus. 487 s.)

Bellamy & Child European 
Union law of competition / 
edited by Vivien Rose, David 
Bailey (7. ed. Oxford Univ. 
Press. 1431 s.)

Bladini, Moa: I objektivitetens 
sken : en kritisk granskning 
av objektivitetsideal, objek-
tivitetsanspråk och legitime-
ringsstrategier i diskurser 
om dömande i brottmål 
(Göteborg : Makadam. 419 s. 
Diss. Lunds universitet, 2013)

Elektronisk signering : en 
antologi / Jon Kihlman  
(Norstedts juridik. 144 s.) 

Essén, Eric W.: Firmarätt : 
företagsnamn i praktiken / 
Eric W. Essén, Peter Adams-
son, Anders Kylhammar 
(4. uppl. Norstedts juridik. 
247 s.)

Fagerström, Göran: En liten 
bok om upphovsrätt för 
dig som skriver och ger ut 
(Stockholm : Bokverket, 
2012. 31 s.)

Holmqvist, Leif: Uthyrning av 
egen bostad / Leif Holm-
qvist, Rune Thomsson (Nor-
stedts juridik. 74 s.)

Insiderinformation : hante-
ring och kontroll / Sigurd 
Elofsson, Robert Engstedt, 
Mattias Falck, Fredrik Ljung 
(Norstedts juridik. 145 s.)

Johansson, Svante O.: Konsu-
menttjänstlagen : en kom-
mentar (Norstedts juridik. 
642 s.)

Kommunikationsrätt i det elek-
troniska medielandskapet / 

Lena Olsen (red.); Thomas 
Bull et al. (Liber. 424 s.)

Landgren, Fredrik: Vapenla-
gen : en kommentar / Fred-
rik Landgren och Kazimir 
Åberg (Norstedts juridik. 
342 s.) 

Lindén, Ulf: Gamla och Nya 
flarn i livets luskam (Lerum : 
Visto förlag. 486 s.)

Ramberg, Göran: Den onda 
vanan att mörda kungar : 
essäer om blodigt maktspel 
i medeltidens England (At-
lantis, 2012. 379 s.) 

Sevenius, Robert: Due dili-
gence : besiktning av före-
tag (Stockholm : Sanoma 
Utbildning. 611 s.)

Sterzel, Fredrik: Finansmakten 
i författningen (Iustus. 
189 s.)

Strandberg, Magne: Beviskrav 
i sivile saker: en bevisteo-
retisk studie av den norske 
beviskravslærens forutset-

ninger (Fagbokforlaget, 
2012. 642 s.)

Takeover-reglerna : en kom-
mentar till lagen om offent-
liga uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden och börser-
nas takeover-regler / Göran 
Nyström et al. (3. uppl. 
Norstedts juridik. 432 s.)

Zila, Josef: Specialstraffrätten 
(7. uppl. Norstedts juridik. 
104 s. En introduktion)

Westberg, Peter: Civilrättskip-
ning (2. uppl. Norstedts 
juridik. 500 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning 
; 202)

LÄSTIPS

Titel: Studier rörande på-
följdspraxis m.m.
Författare: Martin Borgeke, 
Catharina Månsson, Georg 
Sterzel       
Förlag: Jure
En ny aktualiserad femte 
upplaga av denna kom-

menterande praxissammanställning. Boken 
redogör för domstolarnas praxis rörande 
påföljdsbestämning. Kommentarer ur 
motiv till nyare lagstiftning finns också 
med liksom de riktlinjer som tillämpas av 
åklagare vid utfärdande av strafföreläg-
gande. Boken har två nya kapitel avse-
ende arbetsmiljöbrott och företagsbot vid 
miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Dessutom 
är avsnittet som rör påföljdspraxis i narko-
tikamål helt omarbetat och bygger främst 
på HD:s domar fr.o.m. den s.k. mefedron-
domen, dvs. NJA 2011 s. 357. 

Titel: Detaljplanehandboken 
: handbok för detaljplanering 
enligt plan- och bygglagen, 
PBL
Författare: Kristina Adolfs-
son, Sven Boberg          
Förlag: Norstedts juridik 
Nu ger Norstedts juridik 

ut en uppföljare till Boverkets ”Bok om 
detaljplan och områdesbestämmelser” från 
2002, med en detaljerad beskrivning av 
detaljplaneringen. Den motsvarar i princip 
Boverkets handbok men utgår från nya 
plan- och bygglagen från 2011, nya aktuella 
sakfrågor behandlas och vissa avsnitt har 
fördjupats. Särskilda frågor behandlas i 
temaavsnitt om exempelvis strandskydd, 

buller,  infrastrukturplanering och skydds-
värda områden. Avsikten är att handbo-
ken ska revideras allt eftersom nya frågor 
tillkommer eller lagstiftningen förändras. 
  

NY BOK OM ADVOKATBRANSCHEN 
AV DAN PERSSON   

2011 gav advokat Dan Person, verksam vid 
Magnusson advokatbyrå, ut boken ”Att 
driva advokatverksamhet : – eller ”Hur 
man driver advokater”, en analyserande 
och underhållande bok om advokatbran-
schen och vad som utmärker just denna 
typ av företagande. Nu kommer del 2 med 
undertitel (... eller ”Den store vite”). Boken 
är en fördjupning av resonemanget i del 
1 men inflätat i en thrillerliknande historia 
om en ung svensk jurist som utreder en 
tvist mellan två östeuropeiska bolag inom 
oljebranschen och blir indragen i en härva 
av maktmissbruk, girighet och korruption.

AVHANDLING PRESENTERAR 
NY FÖRHÖRSTEKNIK   

En ny förhörsteknik, kallad Strategic Use of 
Evidence (SUE) har utvecklats av forskare 
vid psykologiska institutionen vid Göte-
borgs universitet i samarbete med för-
hörsledare vid polisen. Metoden går ut på 
att framkalla tecken på lögn eller sanning 
genom att på ett strategiskt sätt använda 
de bevis som finns tillgängliga. I denna 
avhandling har SUE-tekniken för första 
gången testats i ett sammanhang där 
personer blir intervjuade om sina avsikter. 
En slutsats av studien är att personer som 
planerar ett brott räknar med att få frågor 
om sina avsikter och har därför förberett 
strategier för att kunna dölja sina verkliga 

avsikter. Däremot har de ofta inte tänkt ut 
strategier som kan hjälpa dem att svara på 
oförutsedda frågor, vilket en förhörsledare 
kan dra nytta av. (Detecting lies about past 
and future actions: The Strategic Use of 
Evidence (SUE) technique and suspects’ 
strategies av Franziska Clemens, Göte-
borgs universitet)

RAPPORTER FRÅN BRÅ   

Anmälningar om hatbrott minskar 
Antalet polisanmälningar med identifiera-
de hatbrottsmotiv under 2012 har minskat 
med sex procent sedan 2008. Mest mins-
kar anmälningarna med homo-, bi- och 
heterofobiska motiv, medan anmälningar 
med afrofobiska och antiromska motiv har 
ökat. (Brå Rapport 2013:16) 

Den anmälda korruptionen i Sverige
En femtedel av alla mutbrottsärenden 
leder till fällande dom enligt Brå. Man har 
tittat på samtliga 684 avslutade ärenden 
som rör korruption vid Åklagarmyndighe-
ten mellan 2003 och 2011. Den vanligaste 
situationen är att en privatperson, eller 
att någon på ett privat företag, mutar en 
offentliganställd inom stat, kommun och 
landsting. En riskgrupp är tjänstemän 
inom stat eller kommun som har en central 
roll när det gäller upphandling. Bygg-
branschen utpekas som särskilt utsatt. 
(Brå Rapport 2013:15)

LÄS MER

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

Aktuellt Juridiska biblioteket
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Bakgrund: 
I en bolagsaffär ingår en konkurrensbegränsningsklausul 
i köpeavtalet. Men en kort tid efter överlåtelsen startar 
säljaren en konkurrerande rörelse. Inte nog med det, han 
fortsätter att göra affärer med sina tidigare kunder.

KALLE LENAS
ADVOKATBYRÅ

Bakgrund: 
En kvinna har under flera år blivit misshandlad av sin man. Av 
rädsla för att allt ska bli värre har hon dragit sig för att 
söka hjälp. Hon har också trott att hon själv var en del i 
det hela och att hon förtjänade behandlingen. 

ett 

fall för

Här ute kan du stå och frysa tills 
du ångrat dig, din dj#%&a subba! Nu ska du få! 

Jag ska
döda dig!

Jag vill anmäla 
honom för 
misshandel.

Då ordnar 
jag med 

målsägarbiträde.

Tack Kalle, jag ska be 
henne göra en lista på allt 

hon utsatts för.

ett flertal upprepade trakasserier, 
som var och en inte skulle leda till 
straff, kan sammantaget bli fråga 

om fridskränkningsbrott.

 Jag är tveksam, det kan vara 
svårt att få en fällande dom 
när alla incidenterna inte är 

så allvarliga i sig. 

Polis!

Klart du ska ta målet! 
Kom, jag kör dig. Jag kan

berätta vad jag lärde 
mig på kursen.

Var inte orolig. Det här ska 
ordna sig.

forts följer

VÅRA KURSER I STRAFFRÄTT: ”Grov fridskränkning”, ”TJ – Proaktiv 
och reparativ juridik i praktiken” samt ”Målsägandebiträdets roll och uppdrag”. 

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.
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 F råga har uppkommit i vil-
ken omfattning nya eller 
andra företrädare eller 

ägare i ett aktiebolag kan lösa ad-
vokaten från tystnadsplikten av-
seende vad som förekommit in-
nan förträdarnas/ägarnas inträde 
i bolaget. Till detta kommer frå-
gan om advokatens skyldighet att 
utlämna handlingar i ärendet till 
klient sedan uppdraget upphört, 
och då särskilt avseende hand-
lingar som sparats elektroniskt.

TYSTNADSPLIKT

REGELVERK M.M.

Av Advokatsamfundets Vägledan-
de regler om god advokatsed 
framgår bl.a. följande.

2.2.1 En advokat har tystnads-
plikt avseende det som anförtrotts 
advokaten inom ramen för advo-
katverksamheten eller som advo-
katen i samband därmed fått kän-
nedom om. Undantag från 
tystnadsplikten gäller om klienten 
samtyckt därtill eller laglig skyldig-
het att lämna upplysning förelig-

ger. Undantag gäller vidare i den 
mån yppandet är nödvändigt för 
att advokaten skall kunna värja sig 
mot klander från klientens sida 
eller hävda befogat ersättningsan-
språk avseende det ifrågavarande 
uppdraget.

I styrelsens kommentar till be-
stämmelsen framgår att det är 
advokatverksamheten som utgör 
ramen för tystnadsplikten.

I Claes Peyrons bok Advokate-
tik – En praxisgenomgång, be-
handlas frågan om omfattningen 
av tystnadsplikten när klientföre-
tag gått i konkurs eller fått nya 
ägare (se s. 171 f.). Därav framgår 
att ett företags revisor i praxis har 
ålagts en plikt att lämna konkurs-
förvaltare upplysningar. Någon 
sådan plikt kan emellertid inte 
generellt antas föreligga för ett 
företags advokat. En tidigare ställ-
företrädare kan ha anspråk på att 
advokaten iakttar diskretion om 
överväganden och diskussioner 
vari advokaten deltagit eller som 
eljest är kända för advokaten och 

som kan vara ofördelaktiga för 
ställföreträdarna. När det gäller 
konkursförvaltare har styrelsen 
avgivit ett vägledande uttalande 
den 14 december 2000 och där-
vid angivit följande.

En advokat skall iaktta diskre-
tion om sin klients angelägenheter 
och inte, om inte laglig skyldighet 
föreligger, utan vederbörligt sam-
tycke yppa något som i hans verk-
samhet förtrotts honom eller som 
han i samband med sådant förtro-
ende erfarit, se 19 § Vägledande 
regler om god advokatsed. Detta 
gäller också om klienten försatts i 
konkurs. Även i det fallet krävs en-
ligt god advokatsed således att den 
som tystnadsplikten gäller till för-
mån för, som beroende på omstän-
digheterna kan vara också annan 
än bolaget om ett klientbolag för-
satts i konkurs, lämnar sitt medgi-
vande för att advokaten skall ha 
rätt att lämna ut uppgifter om kon-
kursgäldenären, vilka omfattas av 
sekretessen, till konkursförvalta-
ren. Detta innebär dock inte att en 

advokat har rätt att innehålla 
egendom som ingår i gäldenärens 
bo, t.ex. avtal i original.

Vad gäller konkursförvaltare 
torde advokaten gentemot förval-
taren inte vara bunden av tyst-
nadsplikten avseende omständig-
heter som har bäring på själva 
företaget. Däremot kvarstår tyst-
nadsplikten i övrigt. Inte heller en 
ny styrelse i ett aktiebolag torde 
generellt kunna lösa advokaten 
från tystnadsplikten avseende 
vad som tidigare förekommit.

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR

REGELVERK M.M.

Av Advokatsamfundets Vägledan-
de regler om god advokatsed 
framgår bl.a. följande.

7.12.1 När ett uppdrag slutförts 
eller på annat sätt upphört, skall 
advokaten utan dröjsmål till klien-
ten lämna ut sådana handlingar 
som tillhör denne om inte klienten 
särskilt begär att handlingar skall 
fortsatt förvaras av advokaten och 
denne accepterar detta. En advo-

Vägledande uttalande angående omfattningen         av advokatens tystnadsplikt m.m.

• värdering och försäljning av lösöre
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kat får inte som villkor för att läm-
na ut handlingarna uppställa krav 
på att av advokaten debiterat ar-
vode eller av advokaten avgiven 
redovisning godkänns av klienten.

I styrelsens kommentar till be-
stämmelsen framgår att advoka-
ten är skyldig att lämna ut hand-
lingar, som tillhör klienten. För 
kopieringen har advokaten rätt 
till skälig ersättning. I kommenta-
ren hänvisas också till styrelsens 
vägledande uttalande den 17 
mars 1995 om advokats skyldig-
het att, sedan ett uppdrag upp-
hört, utlämna handlingar i ären-
det till klient. I sammanhanget 
kan också hänvisas till styrelsens 
vägledande uttalande den 28 ja-
nuari 2011 angående advokats 
skyldighet att, sedan ett gemen-
samt uppdrag för två klienter 
upphört, till en av klienterna ut-
lämna samtliga handlingar i ären-
det oavsett från vem handlingar-
na härrör. (Se härom Peyron a.a. 
s. 51 ff.).

VÄGLEDANDE UTTALANDE

Styrelsen för Sveriges advokat-
samfund har vid sitt möte den 13 
juni 2013 antagit följande vägle-
dande uttalande.

En advokat ska iaktta diskre-
tion om sin klients angelägenhe-
ter och inte, med mindre än laglig 
skyldighet föreligger, utan sam-
tycke yppa något som omfattas av 
tystnadsplikten. När det gäller 
klientbegreppet noteras att detta 
kan sträcka sig längre än bara till 
den som i advokatens register har 
antecknats som klient eller som 
slutligt blir fakturerad för upp-
draget.

Även om uppdrag utförs för ett 
bolag kan således den tystnads-
plikten gäller till förmån för även 
vara annan än bolaget. Om såle-
des ett bolag har fått nya företrä-
dare eller ägare kan tidigare ställ-
företrädare eller ägare ha 
anspråk på att advokaten iakttar 
tystnadsplikt eller diskretion av-
seende överväganden och diskus-
sioner som har förts inom eller 

med den tidigare styrelsen eller 
med andra ställföreträdare för 
bolaget. Även andra förhållanden 
kan föreligga som innebär att ad-
vokaten måste iaktta tystnads-
plikt till förmån för andra än bo-
laget i fråga. Någon möjlighet att 
lösa advokaten från tystnadsplik-
ten avseende vad som tidigare 
förekommit, torde inte finnas för 
nya företrädare eller ägare. Oav-
sett om advokaten har varit om-
bud för eller styrelseledamot i 
bolaget föreligger således inte nå-
gon generell plikt för advokaten 
att lämna upplysningar eller ut-
lämna samtliga handlingar till en 
ny styrelse eller andra bolagets 
företrädare. Advokatens skyldig-
het att lämna ut handlingar eller 
lämna upplysningar kan i stället 
komma att begränsas på grund av 
advokatens tystnadsplikt, som, i 
enlighet med vad som ovan an-
förts, också kan gälla till förmån 
för annan än bolaget. En pröv-
ning av vilken information eller 
vilka handlingar som kan utläm-

nas måste därför göras från fall 
till fall.

Om prövningen av tystnads-
pliktens omfattning enligt ovan 
leder till att en advokat i det en-
skilda fallet kan utlämna alla eller 
vissa handlingar gäller följande.

Advokatens skyldighet att ut-
lämna handlingar till klient sedan 
ett uppdrag upphört, behandlas i 
styrelsens vägledande uttalande 
den 17 mars 1995. Denna skyldig-
het gäller på motsvarande sätt för 
handlingar som endast finns i 
elektroniskt format, vilket även 
omfattar e-postmeddelanden. På 
motsvarande sätt är advokaten 
inte skyldig att lämna ut egna 
minnesanteckningar och annat 
liknande internt arbetsmaterial 
och detta oavsett om det sparats 
elektroniskt eller på annat sätt. n

Vägledande uttalande angående omfattningen         av advokatens tystnadsplikt m.m.
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Miljörättsliga perspektiv och 
tankevändor
Vänboken är tillägnad Jan Darpö och Gabriel 
Michanek, båda professorer i miljörätt. Boken 
innehåller 25 författarbidrag. Artiklarna har 
vitt skilda fokus och rör en mängd olika områ-
den och frågor inom miljörätten.

568 s | 2013 | ISBN 978917678424

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

Allmänt och enskilt
Festskriften är tillägnad Lena Marcusson, 
professor i förvaltningsrätt vid Uppsala 
universitet. De 32 uppsatserna belyser olika 
aspekter av spänningsförhållandet mellan 
allmänna och enskilda intressen,  i stort och 
smått. 

498 s | 2013 | ISBN 9789176788486

BAKGRUND

X har varit gift med Y. Parterna 
har två underåriga barn. Z är mor 
till X. 

A har företrätt Y i mål mot X av-
seende äktenskapsskillnad, vård-
nad om barn m.m.

ANMÄLAN

Anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 22 november 
2011, avser att A i ett e-brev till en 
skola i kommunen uppmanat till 
spridning av innehållet, vilket ut-
gjordes av uppgifter om X:s per-
son, bl.a. sekretessbelagt utred-
ningsmaterial från socialtjänstens 
familjerättsenhet, vilket i kopia 
bilagts brevet. Skolan uppmana-
des att sprida innehållet till ”be-
rörda personer och myndighe-
ter” i kommunen. 

A har vidare vid slutplädering-
en i ett mål vid tingsrätten grovt 
överträtt reglerna i rättegångsbal-
ken genom att utan saklig grund 
framföra grova anklagelser mot 
X. 

X hade varit föremål för miss-
tanke om sexuella övergrepp på 
ett av sina barn samt misshan-
del av sin hustru Y. Förunder-
sökningen lades ned såvitt avsåg 

misstankarna om sexualbrott. 
Åtal väcktes angående ansvar för 
misshandel men X frikändes på 
samtliga punkter. 

Trots två friande domar och 
nedlagd förundersökning har A 
uppmanat till spridning av upp-
gifter av innebörden att X är en 
våldsman som begått sexuellt 
gränsöverskridande handlingar 
mot minderårig samt varnat för 
att sätta tilltro till vad X har att 
säga i sina kontakter med skola 
och myndigheter. A borde ha 
förstått att brevet och handling-
arna från socialtjänsten, vilka på 
grund av sitt innehåll var belagda 
med sekretess, skulle diarieföras 
hos kommunen med den risk för 
spridning till utomstående som 
följer med detta. A har genom 
att sprida uppgifterna via dator 
handlat i strid med personupp-
giftslagen som förbjuder ett dylikt 
förfaringssätt.

A har dessutom i slutpläde-
ringen i målet i tingsrätten grovt 
överträtt reglerna i rättegångs-
balken genom att utöver vad som 
framkommit i målet kasta nya 
mycket grova anklagelser mot X 
genom att utan saklig grund på-
stå att denne utfärdat dödshot 

mot Y. A har vägrat att acceptera 
den friande domen i brottmålet 
och vidhållit att X begått sexuellt 
gräns överskridande handlingar 
mot sin dotter. 

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande den 20 december 
2011 tillbakavisat anmärkningar-
na och anfört bl.a. följande.

A blev kontaktad av Y, som var 
förtvivlad och kände sig kränkt 
och pressad på grund av att X 
vid ett besök i staden kontaktat 
flera instanser och förtalat Y. X 
hade bl.a. i Y:s närvaro i dotterns 
sexårsverksamhet på ett mycket 
skrämmande och aggressivt sätt 
framhållit att han av Y falskeligen 
anklagats för olika brott, vilket 
påstods utgöra led i ett uppsåt-
ligt umgängessabotage mot bar-
nen och honom. Han anklagade 
även Y:s sambo, vilken uppgavs 
vara en för barnen mycket farlig 
kriminell person, inför de övriga 
barnen, deras föräldrar samt lä-
rare. A kontrollerade med skolan 
samt med Socialförvaltningen om 
X varit där och förtalat hennes 
klient, vilket bekräftades. Y ville 
att A skulle bistå henne med ett 
bemötande och med att lämna 
sådana kompletterande uppgif-
ter som var behövliga för att ge 
en, enligt Y:s uppfattning, rättvi-
sande bild av hennes och barnens 
verklighet. 

A har i sin skrivelse inte lämnat 
några andra uppgifter än sådana 
som var allmänt kända p.g.a. 

de rättegångar som förevarit. A 
förnekar att hon lämnat några 
uppgifter som varit sekretessbe-
lagda. De handlingar hon bilagt 
sitt meddelande har i sin helhet 
utgjort offentlig handling. A har 
inte vid något tillfälle påstått att X 
fällts till ansvar för något som han 
inte har ansetts skyldig till. Detta 
förhållande betar dock inte Y 
som brottsoffer hennes rätt att stå 
upp för sin sak och att redovisa 
sin syn på denna. 

Inte heller i sin plädering vid 
tingsrätten har hon gjort något 
annat än att framhålla kända för-
hållanden. X har haft full frihet 
att kraftfullt redovisa sin inställ-
ning i målet, såväl vid ett förhör 
som pläderingsvis, vilket också 
skett.

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING 

HAR FÖREKOMMIT I ÄRENDET.

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Genom att skicka e-postmed-
delandet – som innehöll för X 
kränkande och från integritets-
synpunkt känsliga uppgifter – och 
genom att uppmana till spridning 
av meddelandet till en obestämd 
krets har A allvarligt åsidosatt god 
advokatsed. 

 Nämnden tilldelar därför A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt lagts A till last 
föranleder inte någon åtgärd. n

2 
 Advokat har skickat e-postmeddelande som innehöll 
kränkande och från integritetssynpunkt känsliga uppgif-
ter samt uppmanat till spridning av innehållet till en obe-
stämd krets. Varning.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2013

Läs mer och anmäl dig på www.advokatsamfundet.se 
kursinfo@advokatsamfundet.se | 08-459 03 00

Sista anmälningsdag 17 september

Mingel & Cocktail  
Alla konferensdeltagare är välkomna till Advokatsamfundet  

på mingel och cocktail den 16 oktober kl 18-20

Advokatdagarna 
Grand Hôtel 17-18 oktober 2013

Konferens • Bankett • Inspiration 
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 13 JUNI 2013 

Kalle Ahlqvist, Göran Insulán 
Advokatbyrå, Göteborg

Elin Alfheim, Advokatbyrån 
Bratt & Feinsilber AB, Stock-
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Linda Arnqvist, Heilborns Ad-
vokatbyrå HB, Östersund

Kinora Awrohum, ADVOKAT-
FIRMAN PER LILJEKVIST & 
PARTNER AB, DJURSHOLM

Kristina Bandrup, Advokat-
gruppen Mikael Nilsson i 
Malmö AB, Malmö

Eva Bäckström, Advokatbyrån 
Kruse&Co Försvarsadvoka-
ter AB, Helsingborg

Sofia Böhlin, G Grönberg Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Leonardo Merino Castillo, 
Advokatfirman Fylgia KB, 
Stockholm

Eric Cederström, Andulf Ad-
vokat AB, Stockholm

Emma Dahlström, Vasa Advo-
katbyrå, Stockholm

Julia De Marinis Giddings, 
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Stockholm

Lars Engell, Skarp Stockholm 
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John Eriksson, Advokatbyrå 
Widman & Co Ab, Marie-
hamn

Anders Falkeby, Rosengrens 
Advokatbyrå i Göteborg AB, 
Göteborg

Mats Fogeman, Heidenstam 
Legal Advokat AB, Stock-
holm

Max Glanzelius, Advokatfir-
man Vinge KB, Göteborg

Mikael Halonen, Amber Advo-
kater Värnamo HB, Värnamo

Theodor Hanson, Advokatfir-
man Lindahl KB, Stockholm

Lena Hellman, Advokatfirman 
Hammarskiöld & Co AB, 
Stockholm

Johan Håkansson, Advokatfir-
man Lindahl KB, Malmö

Karin Höglund, Ramberg Ad-
vokater AB, Stockholm

Lina Jankler, Danowsky & 
Partners Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Daniel Jilkén, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Peter Johansson, Edelbergs 
Advokatbyrå AB, Norrköping

Jan Jonsson, Igne Advokat-
byrå AB, Umeå

Carl Järnberg, Celsus Advo-
katbyrå HB, Stockholm

Anna Lilje, Advokatfirman 
Samuelson, Schönmeyr & 
Wall HB, Stockholm

Irene Lind, Advokatfirman 
Brandel AB, Falkenberg

Johanna Lindeblad, Advokat-
bolaget Wiklund Gustavii 
KB, Helsingborg

Anders Lindskog, Wistrand 
Advokatbyrå, Stockholm

Maria Nordholm Lindström, 
Foyen Advokatfirma AB, 
Göteborg

Pontus Ljunggren, Jurist-
firman Pontus Ljunggren, 
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köpings Advokatbyrå HB, 
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Annika Ewreskär Lövgren, 
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Staffan Löwhagen, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå 
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Fredrik Mejhert, Kilpatrick 
Townsend & Stockton Advo-
kat KB, Stockholm
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advokatbyrå AB, Stockholm
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Advokatbyrå HB, Stockholm

Li Grove Nielsen, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Malmö

Helena Nilsson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Malmö

Anette Ivri Nordin, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Mathilda Nordmark, Bird & 
Bird Advokat KB, Stockholm

Linn Öst Nori, Advokatfirman 
Stockholms Asylbyrå AB, 
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Sofi Nygren, Advokatfirman 
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Olof Reinholdsson, Advokat-
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Jasmina Resulovic, Advokat-
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LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

Caroline Sundberg, Advokat-
firman Delphi KB, Stock-
holm

Ulrika Söderberg, Advokat-
bolaget Wallin & Söderberg 
AB, Uppsala

Theerese Vendel, Advokatfir-
man Hagström, Nacka

Carl Fredrik Öqvist, Advokat-
byrå M.Lagerlöf & Partners 
AB, Malmö
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June Lassesson, Göteborg, 
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Björn Lindskog, Stockholm, 
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Anna Mann, Göteborg, 31 maj 
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Görel Nordqvist, Limhamn, 
20 april 2013 

Anna Persson, Stockholm, 
20 maj 2013 

Karin Persson, Uppsala, 23 
maj 2013 

Veronica Viklund, Falun, 
31 mars 2013 

Viktor Österberg, Düsseldorf, 
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Eskil Weibull, Göteborg, 24 
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ärenden i vilka samfundet 
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tera finansiella kriser (SOU 
2013:6)
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Lagrådet
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