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Ledare Generalsekreteraren

Politiskt ledarskap
det är valår. Vilka är då de stora rättspolitiska frågorna?
Är det frågor om asylrätten, brottmålsprocessen, rätten
till rättshjälp, skatteprocessen, övervakning, barnens rättigheter, kränkningarna på nätet eller de långa häktningstiderna med ingripande restriktioner?
Den största och viktigaste rättspolitiska frågan handlar
enligt min mening inte om någon enskild sakfråga. Den
stora frågan gäller vilket samhälle vi önskar leva i och
vilket samhälle vi vill ge i arv till våra barn. Dess centrala
problematik gäller den tydliga förskjutning i synen på
rättsstaten och dess grundvalar som regering och riksdag
under senare tid har infört. Det vore därför naturligt om
det politiska ledarskapets vilja och förmåga att vidmakthålla rättsstatens grundbultar finge ökad uppmärksamhet
detta supervalår. Ty politiken håller alltmer på att utvecklats till en principlös maktkamp där populistiska utspel
avlöser varandra. Det leder till att rättssamhället försvagas. Men det leder också till medborgarna tappar respekt
för politiken och dess företrädare. Detta kommer, på sikt,
att utgöra ett allvarligt hot mot demokratin.
På det nya årets första dag skrev utrikesminister Carl
Bildt en debattartikel i Expressen om betydelsen av
friheten på nätet och hur FRA-lagstiftningen i själva verket
utgör en garanti för denna frihet. Denna svårt grumliga
tanke får väl anses innefatta ett retoriskt grepp av det mer
djärva slaget, även för att komma från utrikesministern.
Han indikerade, som man får förstå budskapet, att de
som var kritiska till FRA-lagstiftningen också förespråkade
begränsningar på nätet. Storebror som frihetskämpe är
inte för alla en självklar bild. Det finns de som skulle anse
den rent absurd. Föga överraskande uttryckte statsrådet
sin tillfredsställelse med FRA-lagstiftningen, rättstillämpningen och kontrollen härav. Han påstod sig till och med
ha fått beröm för den svenska modellen. Frågorna var
fyllda ”av viss beundran över våra tydliga lagar, institutioner och begränsningar”. Hur Sverige har hanterat FRA
håller enligt Bildt på att utvecklas till ett internationellt
föredöme. Han hoppas att ”demokrati efter demokrati ska
komma fram till lösningar längs våra principer”.
Det är oklart med vilka Sveriges utrikesminister samtalat i denna fråga. I ljuset av den utomordentligt starka
kritik som i dagarna kommit från EU-parlamentets utskott
för mänskliga rättigheter, hade det varit av intresse att få
närmare uppgifter om vilka dessa beundrare av svensk
underrättelselagstiftning är. I EU-parlamentet tycks
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förtjusningen splittrad. Ty i den rapport som utskottets
ordförande presenterade uppmanas Sverige uttryckligen att se över sin lagstiftning på övervakningsområdet
för att säkerställa att den står i överrensstämmelse med
Europakonventionen. Rapporten kritiserar den omfattande, systematiska och urskiljningslösa insamlingen av
personuppgifter från personer som inte är misstänkta
för brott. I rapporten ifrågasätts vidare att insamlingen
av data endast skulle vara styrd av och begränsad till
terroristbekämpande syften. Belysande för den svenska
självbelåtenheten är att Sverige genom FRA och dess generaldirektör underlåtit att besvara de frågor som ordföranden i EU-utskottet funnit sig böra ställa till Sverige. Det är
inget annat än generande för Sverige att maktfullkomliga
tjänstemän tillåts agera på detta sätt i relation till allvarliga
frågor från ett EU-organ. Det skall dock sägas att konstitutionsutskottets ordförande tog sig tid att lojalt medverka.
Det får man vara tacksam för. Rapporten ska behandlas i
utskottet och EU-parlamentet under våren.
Den svenska regeringen har vid ett fåtal tillfällen kommenterat de skandaler som uppenbarades genom Edward
Snowdens avslöjanden. Man har då envist hänvisat till den
svenska lagstiftningen, med tillägget att man utgår ifrån
att myndigheterna följer lagen. Det ankommer dock på
regeringen att också genom vederbörande kontrollorgan
kontrollera lagarnas efterlevnad. Här har regeringen gått
fel. Den kritik av försvarsunderrättelseverksamheten som
framförts av SIUN och Datainspektionen har veterligen
inte fått några påtagliga effekter. Allt fortgår som förut,
kritiken obeaktad. Men kritiken handlar inte bara om bristande lagenlighet hos FRA och den bristande kontrollfunktionen. Den handlar också om regeringens egna avvikelser
från lagstiftningen.
En viktig del av kontrollen av FRA utförs av Försvarsunderrättelsedomstolen. Och i den delen fuskar man.
Exempel på detta är följande.
Regeringen har, sedan utgången av november månad,
underlåtit att utse det antal integritetsskyddsombud vid
domstolen som lagen föreskriver, det vill säga minst sex.
Regeringen har i vart fall ännu inte när denna text skrivs
utsett de av Advokatsamfundet föreslagna tre personerna.
Man har istället uppdragit åt kanslichefen vid Försvarsunderrättelsedomstolen att, med förbigående av Advokatsamfundet och i strid med vad som följer av lag, tillfråga
de tre tidigare ombuden, vars mandattid nu gått ut och
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vilka Advokatsamfundet, trots förtjänstfulla insatser under
fyra år, av principiella skäl ej föreslagit till omval. Advokatsamfundet anser nämligen det vara ett värde i att samma
integritetsskyddsombud inte tjänstgör för länge. För långa
mandattider riskerar att skada förtroendet för ombudens
oberoende och integritet.
Regeringen har således i själva verket, medvetet, i strid
med lagens föreskrifter sökt obstruera gällande lagstiftning, som föreskriver att integritetsskyddsombuden ska
utses på förslag av Advokatsamfundet och Domarnämnden. De av Domarnämnden föreslagna ombuden har emellertid förordnats. Från en konstitutionell utgångspunkt
måste det betraktas som högst anmärkningsvärt att de
av Advokatsamfundet nominerade ledamöterna inte har
förordnats. Det säger sig självt att det inte är lämpligt att
regeringen i hithörande frågor inte agerar så att dess vilja
att tillförsäkra en oberoende kontroll av FRA-verksamheten kan ifrågasättas. Men, dessvärre, ska nog regeringens
agerande ses i ljuset av andra utspel med tydligt syfte att
försvaga kontrollmekanismerna. Följande är illustrativt.
Vid årsskiftet skulle regeringen utse en ny ordförande i
Försvarsunderrättelsedomstolen. I de ärenden som typiskt
sett handläggs av domstolen står på den ena sidan – i själva
verket den enda sidan – FRA, som agerar på uppdrag av
andra myndigheter, till exempel Försvarsdepartementet.
Det kunde då tyckas självklart att ordföranden i Försvarsunderrättelsedomstolen inte bör vara en person med
starka lojalitetsband till Försvarsdepartementet. Poängen
med domstolen var ju att den skulle agera oberoende och
kritiskt pröva inkomna ansökningar. När man då finner att
Försvarsdepartementet aktivt verkar för att på posten som
ordförande i domstolen få tillsatt sitt eget folk, den nuvarande rättschefen vid Försvarsdepartementet med ansvar
för FRA, baxnar även den som inte i övrigt har anlag för
paranoia. Försvarsdepartementet tog sig i denna fråga för
att agera, genom att den nuvarande statssekreteraren, liksom den tidigare statssekreteraren, till Domarnämnden uttalade sitt mycket starka stöd för rättschefen och uttryckte
att de fann henne mycket väl lämpad på posten. Den förre
chefen för FRA, det vill säga chefen för den myndighet som
på regeringens uppdrag ansöker om inriktning av signalspaningen med mera hos Försvarsunderrättelsedomstolen
fann henne synnerligen lämpad.
Det som inträffat i dessa frågor åskådliggör minst två saker. Det visar på en alarmerande omdömesbrist hos såväl
de högsta politiska tjänstemännen på Försvarsdepartementet, rättschefen som sökte ordförandetjänsten liksom
hos den tidigare FRA-chefen. Förfarandet antyder därtill
en total brist på respekt för domstolens oberoende och
ordförandens integritet. Detta bekräftar den förändrade
syn på rättsstatliga principer som kännetecknar utvecklingen på senare tid.
I en nyligen utkommen doktorsavhandling ”För din och
andras säkerhet” av Markus Naarttijärvi analyseras hur
lagstiftaren förhåller sig till rikets säkerhet, personlig integritet och teknisk utveckling. Han identifierar förändringar i lagstiftarens syn, proportionalitetsavvägningar över
tid, samt hur dessa förhållanden påverkar den personliga
integriteten och upprätthållandet av rättsstatliga principer. Analyserna leder fram till fyra slutsatser.
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Författaren slår fast att lagstiftaren har förändrat sin
syn på personlig integritet. Från att vara ett individuellt uttryck för ett samhällsintresse, har den personliga
integriteten kommit att förskjutas till ett rent individuellt
intresse. När det gäller säkerhetsintresset har lagstiftaren
övergivit etablerade rättssäkerhetsprinciper, krav på misstanke om brott, för att göra intrång i privatlivet. Man har i
stället övergått till ett ”riskfokuserat preventionsperspektiv” – en i sig minnesvärd eufemism. Vidare fastslås att
lagstiftaren har låtit tekniken styra lagstiftningen, istället
för tvärtom. Dessa tendenser har enligt författaren tillsammans bidragit till att tidigare grundläggande principer för
samhällets intrång i den privata sfären gradvis frångåtts
i lagstiftningsprocesserna rörande preventiv avlyssning,
inhämtning av elektronisk kommunikation och signalspaning. Lagstiftningsprocesserna har istället ”präglats av
en inkonsekvent hantering av viktiga konstitutionella och
demokratiska värden, bristande helhetssyn och ensidiga
proportionalitetsanalyser”. Forskaren drar slutsatsen ”att
varken regering eller riksdag närmat sig sin konstitutionella uppgift ifråga om de preventiva tvångsmedlen på ett
sätt som inger förtroende”. Författaren ifrågasätter vidare
om tilltron till lagstiftaren som garant för fri– och rättigheter är lämplig och om den kan upprätthållas i längden.
Detta är som framgått en mindre upplyftande skildring
över hur regering och riksdag har underlåtit att ta sitt
konstitutionella ansvar på allvar.
När statsministern och andra berörda statsråd hänvisar
till att vi på detta område har en god lagstiftning är det
svårt att ta detta på allvar. Ty för att fylla de rättsstatliga
kraven räcker det inte med att lagstiftningen i formell
mening tillkommit på rätt sätt. Den måste också ha visst
innehåll och hålla en viss kvalitet för att kunna betraktas
som rättsstatligt godtagbar. Och lagen måste dessutom
tillämpas enligt vedertagna principer. Det är det som är
skillnaden mellan ”rule of law” och rule by law. Att den
svenska regeringen stundom synes vara anhängare till
den senare principen är minst sagt bekymmersamt och
antyder precis som Markus Naarttijärvi kommer fram till,
en allvarlig förskjutning i synen på rättsstatliga principer.
Jag tror och hoppas därför att 2014 kommer att präglas
av frågor om politiskt ledarskap och förtroendet för rättsstaten. För, alldeles oavsett vad man må tycka i enskilda
rättspolitiska frågor, handlar politiskt ledarskap ytterst om
att identifiera en principiellt hållen, icke händelsestyrd,
långsiktig politik, och att stå upp för den, få andra att verka för samma mål och att genomdriva den. Det förutsätter
politiker som inte har som främsta syfte att behålla eller
fånga makten, utan politiker med ett äkta engagemang för
rättsstaten och dess invånare. Allt här i världen handlar
inte om pengar! Ibland måste man engagera sig även för
annat än jobbskatteavdrag. Till exempel för rättsstaten.

”Jag tror
och hoppas därför
att 2014
kommer
att präglas
av frågor
om politiskt
ledarskap
och för
troendet
för rätts
staten.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
HFD prövar ännu ett
dubbelbestraffningsfall
Högsta förvaltningsdomstolen
har beviljat prövningstillstånd i
frågan om dubbelbestraffning
vid skattetillägg. Det är en dom
från Kammarrätten i Stockholm
den 6 mars 2013 i tre skattemål
(4855-11, 4856-11 och 7420-11)
som nu ska prövas. Den fråga i
målen som har lett till att HFD
har meddelat prövningstillstånd
är om ett åtal för skattebrott och
försvårande av skattekontroll
hindrar att skattetillägg tas ut.
Förvaltningsrätten hade
undanröjt vissa påförda skattetillägg med hänvisning till
förbudet mot dubbelbestraffning
i Europakonventionen och Europadomstolens praxis. Men kammarrätten fann, mot bakgrund av
de avgöranden av HD och HFD
som förelåg vid tiden för kammarrättens dom, att förbudet
mot dubbelbestraffning enligt
konventionen inte medförde att
de skattetilläggen skulle undanröjas. Därför upphävde kammarrätten förvaltningsrättens dom i
fråga om skattetilläggen.

År 2006 inleddes regeringens
satsning på 20 000 poliser.

Så vill poliserna
klara upp fler brott
Bättre inledande utredningsinsatser och tydligare prioritering
kan leda till att personuppklaringen av mängdbrott ökar.
Det framkommer i rapporten
”Polisers syn på utredning av
mängdbrott”. Sedan regeringens
satsning på 20 000 poliser som
inleddes år 2006 har brottsligheten minskat och tryggheten
ökat. Det som däremot inte
förbättrats är andelen personuppklarade mängdbrott. Därför
har Brå gjort den här studien där
drygt 1 000 polisanställda har
kontaktats. Bland annat har 656
poliser i fyra län svarat på en enkät om vad de ser som problem
och möjligheter när det gäller att
öka personuppklaringen.
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ADVOKATSAMFUNDETS DISCIPLINVERKSAMHET 2013:

Färre anmälningar
mot advokater
Antalet anmälningar mot
advokater minskar, trots att
antalet advokater ökar kraf
tigt. Den långsiktiga trenden
bekräftas åter av statistiken
över Advokatsamfundets
disciplinärenden 2013.
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 497 anmälningar mot advokater
under 2013. Det är 70 färre
än under 2012. Antalet
disciplinanmälningar har
sjunkit från 591 anmälningar år 2008. Advokatsamfundets styrelse tog också
upp 20 disciplinärenden
på eget initiativ 2013.
Totalt 749 ärenden
behandlades inom
disciplinnämnden under
2013. Det är 197 fler än
året före. De flesta av
ärendena, 588 ärenden,
avgjordes av någon av
de tre prövningsavdelningar som finns inom
disciplinnämnden.
Prövningsavdelningarna
överlämnade 110 ärenden för att avgöras av
disciplinnämnden i dess

helhet. Av de 161 ärenden som
hela disciplinnämnden avgjorde
ledde 104 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta
fall blev påföljden för advokaten
en erinran, som disciplinnämnden delade ut i 76 fall. Men 19
advokater fick varningar och 8
advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med

straffavgift. En advokat uteslöts
ur Advokatsamfundet. Uteslutningsärendet gällde brott mot
restriktioner vid häktning och
lämnande av uppgifter från
förundersökning.
Den långsiktiga trenden är
att disciplinanmälningarna blir
färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom
604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 497
anmälningar under 2013.
Det innebär att antalet
anmälningar under den
tiden har minskat med 18
procent, trots att advokaterna har blivit 44 procent
fler – från 3 535 advokater
år 2000 till 5 248 advokater
år 2013.
– Statistiken visar tydligt att tendensen med ett
minskat antal anmälningar
är stabil. Detta avspeglar
Advokatsamfundets långsiktiga satsning på advokatetik
och är ett tecken på att den
svenska advokatkåren håller
en mycket hög etisk standard,
säger Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne
Ramberg.

Lagändring föreslås om egenmäktighet med barn
Regeringen överlämnade den
9 januari en remiss till Lag
rådet om att utvidga straff
ansvaret för egenmäktighet
med barn. Lagändringen
föreslås träda i kraft den 1 juli
2014.
I lagrådsremissen föreslås att
straffansvaret för egenmäktighet
med barn när gärningsmannen

själv har del i vårdnaden utvidgas till att omfatta både olovliga
bortföranden och olovliga undanhållanden av ett barn.
advokatsamfundet skriver i
sitt yttrande till Fridskränkningsutredningens förslag:
”Advokatsamfundet delar utredningens förslag, då resultatet
av att bortföra eller kvarhålla

ett barn kan leda till samma
problem för barnet. Under nuvarande lagstiftning och praxis
har det inte varit möjligt att
lagföra ett kvarhållande av ett
barn under gemensam vårdnad,
vid exempelvis ett umgänge
utomlands. Förslaget kommer
förhoppningsvis att förhindra
att barn kvarhålls vid umgänge
utom riket.”
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Nyheter

Skatteverket förlorar mot PWC
Förvaltningsrätten i Stock
holm har genom en dom med
delad den 3 december under
känt Skatteverkets bedömning
i fråga om marknadsvärdet på
aktierna i PWC.
Att delägare i PWC har fått
förvärva aktier i bolaget medför
inte att PWC ska påföras arbetsgivaravgifter, enligt förvaltningsrättens dom.
Skatteverket hade påfört PWC
arbetsgivaravgifter på grund
av att delägare i PWC hade
förvärvat aktier i bolaget till ett
pris som enligt Skatteverkets
uppfattning understeg marknadsvärdet och att PWC därmed
hade utgivit avgiftspliktiga
förmåner.
Domen bekräftar inte bara
vad PWC utan även Advokatsamfundet har anfört när det
gäller marknadsvärdet av aktier
i delägarägda revisions- och
advokatbolag.
förvaltningsrätten konstaterar
i sin dom att de restriktioner
och skyldigheter som gäller för
handel med och innehav av
aktier i PWC medför att aktierna
saknar en betydande del av de
karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie. Skatteverket
har inte kunnat visa att marknadsvärdet av aktierna tydligt
översteg 10 kr. Därför upphäver
förvaltningsrätten Skatteverkets
beslut om arbetsgivaravgift.

FOTO TOM KNUTSON, NIXON JOHANSEN CÁCERES

Det visar Nationella trygghetsundersökningen, som
Brottsförebyggande rådet (Brå)
presenterade den 13 januari.
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Tingsrätten prutade på de åtta
advokaternas ersättningar i det
så kallade kokainmålet, saken
överklagades och nu ger hovrätten dem rätt till betydligt mer
pengar. De offentliga försvararna
yrkade att hovrätten ger dem
rätt till ersättning i enlighet med
vad de begärde vid tingsrätten.
De gjorde gällande att respektive
ersättningsanspråk är skäligt
med hänsyn till uppdragets art
och omfattning. Hovrätten gick
inte på tingsrättens linje, utan
gav advokaterna i de flesta fall
rätt till den ersättning som de
hade begärt.
Kostnadsanspråken har sin
grund i ett synnerligen omfattande brottmål, skriver hovrätten.

Domen innebär ett bakslag för Skatteverket och en framgång för såväl PWC som
för Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
kommenterar:
– Utgången var väntad av dem
som är insatta i frågan. Det är
mycket glädjande och av stor
betydelse för advokatbyråerna.
Det undanröjer en stor osäkerhet som har rått vid antagande
av nya delägare.
anne ramberg har i Advokaten
och andra medier framfört
kritik mot planerna på att ändra
3:12-reglerna och den dåliga
rättssäkerheten på skatteområdet med ”allt från krånglig lagstiftning, bristande förutsebarhet, Skatteverkets dubbla roller,

skatteprocessens utformning,
skattedomstolarnas sammansättning till att Skatteverket
inte tillämpar gällande lagstiftning”.
Hon skriver i Advokaten nr 1 /
2013 att ”utan lagstöd och med
åsidosättande av allmänt vedertagna principer har Skatteverket
beslutat att höja en ansedd revisionsbyrås underlag för arbetsgivaravgifter och att upptaxera
delägarna för inkomst av tjänst”
och att ”Besluten går på tvärs
med lagstiftarens intentioner
att stimulera företagande och
sysselsättning i fåmansföretag
som de kommit till uttryck i de
så kallade 3:12-reglerna”.

Tryggt samhälle, men otrygga kvinnor
Andelen svenskar som känner
sig otrygga när de går ut sent
på kvällen har minskat från 21
till 15 procent de senaste sju
åren. Men var fjärde kvinna
känner sig otrygg.

Advokaterna i kokain
målet får högre ersättning

Undersökningen visar att många
kvinnor fortfarande inte går ut
ensamma sent på kvällen i sitt
närområde på grund av otrygghet. År 2013 var de 10 procent
och motsvarande siffra för männen är 1 procent.
det är betydligt vanligare att
kvinnor känner sig otrygga
än att män gör det. Andelen

otrygga är särskilt hög bland de
yngsta och de äldsta kvinnorna
i undersökningen. Undersökningen visar att nära var fjärde
kvinna känner sig otrygg medan
siffran för männen är 6 procent.
Kvinnor oroar sig också i
högre grad än män över brottsligheten i samhället (22 procent
av kvinnorna, 16 procent av
männen).

Rakelkonferens 2014
Sveriges advokatsamfund och
nätverket Hilda bjuder in kvinnliga jurister till 2014 års Rakelkonferens som äger rum den
8 april på Grand Hôtel i Stockholm. Rakelkonferensen som är
den åttonde i ordningen arrangeras i syfte att ge deltagarna inspiration, information och tillfälle att
träffa ett stort antal jurister från
hela rättsväsendet. Konferensen
riktar sig till advokater och biträdande jurister samt jurister och
övriga inbjudna via Hilda.

Svensk Juriststämma
2014
Svensk Juriststämma 2014 äger
rum den 12 och 13 februari på
Clarion Hotel Sign i Stockholm.
Advokatsamfundet medverkar
som en av programproducenterna vid den elfte stämman som
VJS, vidareutbildning för jurister,
arrangerar. Cirka 45 seminarier
och debatter ingår i programmet, som finns i sin helhet på
http://www.vjs.se/juriststamma_2014/.
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Nyheter

Skatteverkets förslag till lagändringar för att underlätta myndighetens brottsbekämpning kan
hota den personliga integriteten
och får därför kritik av Datainspektionen.
Skatteverket har fått i uppdrag
av regeringen att utreda vilka
lagändringar som behövs för att
”underlätta ett modernt och effektivt brottsbekämpande arbete”. Datainspektionen har granskat Skatteverkets förslag och
riktar kritik mot det, främst för att
det inte innehåller en tillräckligt
grundlig analys som motiverar de
föreslagna lagändringarna.

Integritetsskyddsombuden ska tillvarata enskildas integritet när Försvarsunderrättelsedomstolen prövar önskemål
om signalspaning, som Regeringskansliet framställer genom FRA.

Regeringen följer
inte lagen
Regeringen följer inte lagen om
försvarsunderrättelsedomstol,
påtalar Advokatsamfundet i en
skarpt formulerad skrivelse till
regeringen. Samfundet konstaterar att regeringen har underlåtit
att förordna det föreskrivna antalet integritetsskyddsombud. Tre
ombud saknas, sedan tidigare
förordnanden löpte ut den 1 december 2013 – trots att Advokatsamfundet och Domarnämnden
har nominerat sex personer. De
advokater som Advokatsamfundet har föreslagit har inte blivit
utsedda. I stället har de integritetsskyddsombud som tidigare
var förordnade fått förfrågan
direkt från kanslichefen på Försvarsunderrättelsedomstolen
om de står till förfogande för att
utses på nytt. Försvarsdepartementet har meddelat att det inte
går att lämna besked om när regeringen kommer att fatta beslut.
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Ny lag föreslås om
Bestämmelserna om straff
för penningtvätt placeras i en
särskild lag tillsammans med
bestämmelser om penning
beslag och förverkande av
egendom som varit föremål
för penningtvätt.
Det skriver regeringen i remissen som överlämnades till Lagrådet den 10 januari. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 juli 2014 och innehåller
flera nyheter:
l Nytt brott – penningtvättsbrott. Genom den nya brottsrubriceringen blir det tydligt
att penningtvätt är ett brott
och bestämmelserna har också
gjorts lättare att tillämpa.
l ”Självtvätt” blir brottsligt.
Även den som tvättar vinster
från sin egen brottslighet, till exempel vinning från knarkhandel
eller rån, ska, till skillnad från i
dag, kunna dömas för penningtvättsbrott.
l Nytt straffansvar för penningtvättsbrott i näringsverksamhet. Bestämmelsen avser
att träffa affärsmän som låter
sin verksamhet användas för
åtgärder som kan misstänkas
vara penningtvätt.
l Kopplingen till det brott
som gett vinsten breddas. Det
kommer vara tillräckligt att
brottsvinsten kommer från
”brott eller brottslig verksamhet” snarare än från ett specifikt
angivet brott för att dömas för

Den nya lagen om penningtvätt innehåller en rad nyheter.

penningtvättsbrott. Det innebär
att åklagarens bevisföring
underlättas och att fler penningtvättare kan lagföras och dömas
till ansvar.
l Ökade möjligheter att
förverka egendom som varit
föremål för penningtvätt. Enligt
nuvarande reglering kan egendom som har varit föremål för
penninghäleri bara förverkas

hos den som begått det brott
som gett en brottsvinst, till
exempel den som sålt narkotika
eller rånat en bank. Genom
den nya lagen blir det möjligt
att förverka tvättad egendom
även hos penningtvättaren även
om egendomen inte kan anses
tillhöra penningtvättaren utan
den som begått förbrottet.
l Nya möjligheter att säkra

”FRA-domstolen sprider
Det skriver Advokatsamfun
dets generalsekreterare Anne
Ramberg den 13 december i en
replik på en debattartikel på
SvD Brännpunkt av Försvars
underrättelsedomstolens
ordförande Runar Viksten om
signalspaningslagstiftningen.

Anne Ramberg skriver bland
annat att hennes besök hos Försvarsunderrättelsedomstolen
inte har lugnat henne i frågan
om signalspaning. Hon påminner om att FRA – trots att det
tidigare har förnekats – överlämnar obearbetade trafikdata
Advokaten Nr 1 • 2014
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Kritik mot förslag om
skattebrottsbekämpning

Nyheter

penningtvätt
finns förslag i remissen som av
principiella utgångspunkter kan
ifrågasättas, till exempel i fråga
om rättssäkerhet i samband
med vissa tvångsmedel, föreligger både konventionsåtaganden
och EU-regleringar som gör att
Advokatsamfundet i huvudsak
inte haft någon erinran mot
förslagen i betänkandet.

pengar. För att förbättra
möjligheterna att komma åt
brottsvinster och förhindra
att pengar försvinner utom
räckhåll för polis och åklagare
införs en möjlighet att under
kortare tid förbjuda en person
att disponera över exempelvis
bankmedel. Det införs också en
möjlighet att ta sådan egendom i
beslag. Reglerna gör det möjligt

att säkra egendomen, så att den
kan förverkas om den misstänkte senare döms för brottet.
regeringens förslag grundas till
största delen på förslagen i Penningtvättsutredningen där Johan
Sangborn, stf. chefsjurist och
ansvarig för Advokatsamfundets
internationella arbete, medverkade som expert. Även om det

advokatsamfundet har dock
haft invändningar bland annat
i fråga om det föreslagna dispositionsförbudet. Samfundet har
till exempel påtalat att dispositionsförbud endast bör kunna
avse vissa transaktioner eller
vissa konkreta medel. Dessa
synpunkter har till viss del beaktats, eftersom regeringen har
bedömt att utredningens förslag
om en automatisk dispositionsspärr inte bör genomföras.
När det gäller möjligheten till
skadestånd vid felaktiga beslut
om dispositionsförbud, har
Advokatsamfundet understrukit
vikten av ett väl fungerande
system för prövning av statens
skadeståndsansvar vid felaktiga
beslut om dispositionsförbud.
Regeringen har dock gjort
bedömningen att det inte finns
anledning att införa en mer
långtgående rätt till skadestånd
än vad som följer av skadeståndslagen för det intrång som
den enskilde utsätts för vid ett
dispositionsförbud eller penningbeslag.

FOTO ISTOCKPHOTO

dimridåer om signalspaningen”
till andra länder och därmed
tappar all kontroll över hur
materialet bearbetas, sprids och
sparas.
Anne Ramberg påpekar också
att insynen i och kontrollen över
FRA:s utvecklingsarbete behöver ökas. ”InformationsöverföAdvokaten Nr 1 • 2014

ringen och ändamålsglidningen
mellan den noga reglerade
försvarsunderrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten är därför uppenbar”,
skriver hon, och nämner särskilt
att FRA inom utvecklingsarbetet
helt lagenligt kan teleöver-

vaka enskilda vid sidan av de
normala kraven för hemliga
tvångsmedel.
Enligt Anne Ramberg är det
dags att ansvariga politiker sätter sig in i signalspaningsfrågan
och talar om hur de anser att
lagen ska se ut.

Höjda brottsskade
ersättningar
Brottsoffermyndigheten fortsätter att höja brottsskadeersättningen för kränkning vid vissa
typer av brott. Nämnden för
brottsskadeersättning beslutade
den 25 november att höja schablonersättningen för kränkning
vid mordförsök som inte har
orsakat någon eller lindrig fysisk
skada. Det nya ersättningsbeloppet är 100 000 kr mot tidigare
75 000 kr. I juni höjde nämnden
schablonersättningen för kränkning vid mordförsök med allvarliga fysiska skador från 100 000
kr till 125 000 kr. Nämnden beslutade också att ersättning för
kränkning vid våldtäkt som har
bedömts som mindre grov normalt ska lämnas med 75 000 kr.

JO kritiserar fängelse
för posthantering
JO riktar kritik mot
fängelset Saltviksanstalten utanför
Härnösand för anstaltens hantering av domar från
förvaltningsrätten och annan
myndighetspost som hade skickats till en fånge på anstalten.
Den intagne fick visserligen läsa
myndighetsposten i ett avskilt
utrymme, men hade inte tillgång
till den när han var inlåst.
Vid ett tillfälle tog kriminalvårdspersonalen ifrån den intagne en dom från förvaltningsrätten när han var i färd med att
skriva av delar av domskälen, i
syfte att ”förhindra ett kringgående av innehavsprövningen”.

Bedrägerier – ny
vardagsbrottslighet
Bil- och cykelstölder minskar,
medan utsattheten för bedrägeri
ökar. Det visar en kortanalys från
Brottsförebyggande rådet (Brå).
På en övergripande nivå kan
man tala om en förskjutning från
stöldbrott till bedrägeribrott.
Den ökade internetanvändningen och den tekniska utvecklingen
har bidragit till att allt fler typer
av bedrägeri kan begås. Den
medför också att brott kan begås mot ett stort antal personer
samtidigt.
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Nyheter

Olle Abrahamsson (bilden) och Krister Thelin vill förbättra integritetsskyddet, men de är inte överens om vem som ska göra avgränsningen mellan integritetsskydd och
samhällsnytta.

SEMINARIUM OM INTEGRITET

Nya förslag för bättre integritetsskydd
Låt individen avgöra vad som
är integritetskränkande och
välj en effektivare och mer
folkligt förankrad lagstiftning
för att övervaka medborgarna.
Förslagen presenterades på
Engelsbergs bruk under ett
seminarium om integritet som
arrangerades av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse den
7 november.
Justitiedepartementets rättschef Olle Abrahamsson, som
var en av föredragshållarna,
konstaterade att 00-talet var ett
årtionde präglat av ett intensivt
lagstiftande som försämrade
integritetsskyddet.
Under detta decennium fick
polisen möjlighet till buggning
och tvångsmedelsanvändning
i preventivt syfte, ribban för
hemlig teleavlyssning sänktes,
DNA-registret byggdes ut, sekretesskyddet mellan fristående
myndigheter försvann. I spåren
på bombdåden i Madrid och
London tog Sverige i EU initiativ
till ett direktiv om lagar inom
10

trafikdata som innebär att teleoperatörer numera är skyldiga
att för polisens räkning lagra
uppgifter om sina kunders teleoch datakommunikation. 2008
kom den lag som ger Försvarets
radioanstalt (FRA) befogenhet
att bedriva
signalspaning
i tele- och
datakablar
och 2009 kom
Ipred-lagen
som ska stoppa
olaglig fildelKrister Thelin.
ning.
Olle Abra
hamsson berättade om sin roll
som ordförande i den parlamentariska kommitté som 2004–
2008 kartlade integritetsskyddet
på alla områden och som sedan
uttryckte kritik mot hur ny
lagstiftning tas fram och konstaterade att integritetsskyddet
generellt sett är svagt i Sverige.
Abrahamsson presenterade
ett förslag för att minimera de
integritetskränkande åtgärderna.
Han föreslår en mer rationell me-

tod där man rangordnar åtgärder
med hänsyn till effektivitet och
folklig acceptans. Det skulle
innebära att man får lättare att
välja åtgärder som inte upplevs
lika integritetskränkande samtidigt som de ger större effekt.
Krister Thelin, hovrättslagman och före
detta ledamot i
FN:s kommitté
för mänskliga rättigheter,
höll också ett
föredrag där
han kritiserade
den svenska synen på integritetsskydd.
– Debatten på 1980-talet handlade om register och samkörning. Redan då var det något
som försvann, nämligen: vem
ska kontrollera detta? Det var så
självklart att det är överheten,
staten, som ska göra avgränsningen mellan integritetsskydd
och samhällsnytta. Det är där
jag har min största invändning,
sa Krister Thelin.

Han gav ett exempel med
kameraövervakning i taxibilar. I
USA får chaufförerna själva bestämma om de vill sätta upp en
kamera, så länge de har en lapp i
bilen där kunden informeras om
att det finns en kamera. I Sverige
avgör staten om chaufförerna får
sätta upp en kamera i bilen.
en annan fråga som berör
integriteten är yttrandefriheten.
Krister Thelin anser att vi bör
avkriminalisera förtal eftersom
det inskränker yttrandefriheten.
Han berättade att samtliga 18
ledamöter i FN:s kommitté för
mänskliga rättigheter uttrycker
denna åsikt i en allmän kommentar till yttrandefrihetsartikeln 19 i
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.
– Kommittén går i en helt
annan riktning än den svenska
debatten i dag. Är det något
man funderar på här är det
hur man ska skärpa förtals
bestämmelserna och komma
till rätta med näthatet, sa Krister
MC
Thelin. 
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Förslag om ny patent- och marknadsdomstol
I en promemoria föreslår
regeringen att prövningar av
immaterial-, konkurrens- och
marknadsföringsrättsliga mål
och ärenden ska samlas i en
särskild domstol.
I promemorian som nu skickats ut på remiss föreslås att
prövningen av dessa mål och
ärenden koncentreras och blir
mer enhetlig. Det föreslås bland
annat att domstolsprövningen
sker samlat i en särskild domstol
i första instans (Patent- och
marknadsdomstolen) och en

särskild domstol i andra instans
(Patent- och marknadsöverdomstolen).
justitiedepartementet skriver att ”immaterialrättsliga,
marknadsföringsrättsliga och
konkurrensrättsliga frågor är av
stor betydelse för bland annat
en effektiv konkurrens och ett
starkt konsumentsskydd. Det är
viktigt att det finns moderna och
tydliga regler på området, men
också tillgång till en rättssäker
och effektiv domstolsprövning”.
I dag är domstolsprövningen

utspridd på flera olika domstolar. I promemorian föreslås
vidare en ny lag om patent- och
marknadsdomstolar bland
annat med regler om tillämplig
processlag, domstolarnas sammansättning och förfarandet.
– Vi vill göra processerna mer
överblickbara och öka möjligheterna för dem som arbetar med
målen att specialisera sig, säger
justitieminister Beatrice Ask.
i promemorian föreslås att den
nya domstolsordningen ska
träda i kraft den 1 juli 2015.

FOTO MICKE LUNDSTRÖM, FREDRIK PERSSON/REGERINGSKANSLIET

Nya riktlinjer för professionell
vidareutbildning

Med anledning av att styrelsen har beslutat att godkänna
e-utbildning inom ramen för
utbildningskravet för advokater,
har riktlinjerna reviderats. De
ändringar som har gjorts är
Advokaten Nr 1 • 2014

de delar som rör e-utbildning i
följande stycken:
l Yrkesverksam advokat
skall, från och med året efter
att inträde i Advokatsamfundet
beviljats, varje kalenderår
genomgå minst 18 timmar
strukturerad utbildning, varav högst 6 timmar kan utgöra
e-utbildning.
l Även e-utbildning anses
utgöra strukturerad utbildning,
under förutsättning att utbild-

Skärp straffet för
grovt vapenbrott
Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet får tilläggsdirektivet att överväga och föreslå
strängare straff för grovt vapenbrott. Enligt direktivet ska utredningen föreslå åtgärder som
krävs för att höja straffminimum
för grovt vapenbrott till fängelse
i ett år och införa en särskild
straffskala för synnerligen grovt
vapenbrott.
– Det här uppdraget utgör ett
led i regeringens arbete mot
den ökade beväpningen och användningen av skjutvapen inom
kriminella kretsar, säger Beatrice
Ask.
Enligt regeringens uppfattning
speglar det nuvarande minimistraffet för grovt vapenbrott om
fängelse i sex månader inte på
ett tillfredsställande sätt allvaret
i det grova vapenbrottet.

Samhällets informationssäkerhet ska utredas

Även så kallad e-utbildning blir nu godkänd som en del av advokaters fortbildning.

Advokatsamfundets styrelse
har beslutat att godkänna
e-utbildning inom ramen för
utbildningskravet för advoka
ter. Beslutet trädde i kraft den
1 januari 2014.

Beatrice Ask.

ningen innehåller moment av
aktiv medverkan från advokatens sida, att utbildningens
genomförande och resultat kan
dokumenteras och kontrolleras
av utbildningsledare samt att
utbildningen alltid innehåller
inslag av bild.
l Antalet deltagare vid ett
utbildningstillfälle bör, med
undantag för e-utbildning, inte
understiga fem personer, exklusive utbildningsledaren.

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska föreslå en strategi och mål för hantering och
överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och
it-system. Erik Wennerström,
generaldirektör på Brottsförebyggande rådet, har utsetts till
utredare av uppdraget, som ska
redovisas den 1 december 2014.
– För att Sverige ska kunna dra
full nytta av digitaliseringens
möjligheter måste vi som medborgare och företagare kunna
lita på våra it-system. Den här
utredningen utgör en viktig pusselbit för att stärka integriteten
hos medborgarna, men också för
att stärka vår innovationskraft
och tillväxt, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.
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Världen
Nordiskt juristmöte
i Oslo
Det fyrtionde nordiska
juristmötet hålls i Oslo
den 21 och 22 augusti.
De nordiska juristmötena har en
lång tradition. Vid mötena samlas nordiska jurister med olika
yrkesbakgrund – vetenskapsmän, domare, advokater, förvaltningsjurister, affärsjurister med
flera – för diskussioner inom
olika ämnen.
Ämnesutbudet spänner över
ett brett fält. Bland de ämnen
som avhandlas vid det kommande mötet kan nämnas:
• förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem)
• hantering av komplexa brottmål i domstolarna
• konsekvenserna av att offentlig information sprids via
modern teknik
• dialog mellan Europeiska
domstolen för de mänskliga
rättigheterna och de nationella
domstolarna
• intressekonflikter i advokatverksamhet.

Ryanair stämmer
piloter
Flygbolaget Ryanair har
begärt och fått ut ipadresser för att spåra
vilka anställda som skrivit om
arbetsmiljön och flygsäkerheten
på en chattsida för flygpersonal.
När Ryanairs ledning upptäckte chatten vände man sig
till en domstol i Kalifornien och
begärde ut ip-adresserna till de
signaturer man misstänkte tillhörde personal på Ryanair.
Därefter har piloterna stämts.
På Court service of Irland, Irlands domstolstjänst, finns just
nu ett tjugotal pågående rättsprocesser där Ryanair stämt
främst piloter, men också me
dieföretag.
Flygbolaget tillbakavisar uppgifterna om stämning för TT,
men säger att de har inlett
rättsprocesser mot ett ”litet
antal anonyma personer som
på Prune-hemsidan har skrivit
falska och inkorrekta påståenden om Ryanairs industriledande 29-åriga säkerhets
statistik”.
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EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón riktar allvarlig kritik mot datalagringsdirektivet.

”Datalagringsdirektiv strider
mot EU:s rättighetsstadga”
EU-domstolens generaladvo
kat Pedro Cruz Villalón anser
att EU:s datalagringsdirektiv
är oförenligt med kravet i EU:s
stadga om de grundläggande
rättigheterna på att varje
begränsning i att utöva en
grundläggande rättighet ska
vara föreskriven i lag.
Generaladvokaten menar att
direktivet innebär en allvarlig
inblandning i medborgarnas
grundläggande rätt till respekt
för privatlivet, genom att den
gör teleoperatörer skyldiga att
samla in och lagra trafikdata.
Han påpekar att dessa trafik-

data kan göra det möjligt att
ingående kartlägga en stor del
av en persons beteende, eller
till och med skapa en fullständig
bild av hennes identitet. Därför
borde direktivet i första hand
ha definierat de grundläggande
principer som skulle styra minimigarantierna för att få tillgång
till trafikuppgifterna och för att
använda dem.
direktivet anförtror uppgiften
att definiera dessa garantier till
medlemsstaterna. Därmed strider direktivet mot EU-stadgans
krav att rättighetsbegränsningar
måste ske genom lag.

Dessutom finner generaladvokaten att datalagringsdirektivet
är oförenligt med proportionalitetsprincipen genom att
lagringstiden för trafikdata inte
begränsas till mindre än ett år.
Generaladvokaten föreslår
att det faktum att direktivet är
ogiltigt inte ska få omedelbar
effekt, utan att EU:s lagstiftande
organ ska få rimlig tid på sig att
åtgärda ogiltigheten.
Förslaget gäller två fall där nationella domstolar i Irland och
Österrike har begärt förhandsbesked från EU-domstolen. Generaladvokatens förslag är inte
bindande för EU-domstolen. MA
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EU-rapport kritiserar
svenskt spioneri
I en ny EU-rapport uppma
nas Sverige att se över sin
FRA-lagstiftning. Samtidigt
presenteras flera förslag om
hur EU kan förhindra framtida
massavlyssning.
EU-parlamentets rättighetsutskott har under hösten genomfört 15 utfrågningar efter
avslöjandena om NSA:s mass
övervakning och den 9 januari
presenterade den ansvarige
EU-parlamentarikern, brittiske
socialdemokraten Claude Moraes, ett förslag till en rapport
som EU-parlamentarikerna
enligt planerna ska ta ställning
till i mars.
claude moraes skriver att rapporten ”fördömer i starkast
möjliga ordalag den omfattande,
systematiska och urskillningslösa insamlingen av personuppgifter från oskyldiga personer”.
Han anser inte att massövervakningen i första hand har
gjorts för att bekämpa terrorister och grov brottslighet, utan
att ”insamlingen av alla slags
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QualitySolicitors bildades 2008
och är Storbritanniens första
nationella kedja med advokater
som bedriver sin verksamhet i
en franchisemodell som bygger
på oberoende ägarskap av små
och medelstora advokatbyråer.
Grundaren av nätverket Craig
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I ett brev till Storbritanniens premiärminister
David Cameron kräver
95 konservativa brittiska ledamöter att landets parlament
ska kunna lägga in veto mot
både nya och gamla EU-lagar
som strider mot ”det nationella
intresset”. Parlamentarikerna
skriver att detta skulle förändra
Storbritanniens förhandlingsposition i EU. David Cameron utlovade en omförhandling av det
brittiska EU-medlemskapet och
en folkomröstning 2017 om tories vinner nästa parlamentsval.

Internationell konferens
om barnrätt i Stockholm

I en ny EU-rapport kritiseras den långtgående massövervakningen i många EU-länder.

data från alla medborgare pekar
på den möjliga existensen av
andra maktmotiv såsom politiskt
och ekonomiskt spionage.

Rapporten ifrågasätter om
massövervakningen är i enlighet
med EU:s fördrag och grundläggande mänskliga rättigheter. MC

Brittiska advokater överger timtaxan
Nätverket QualitySolicitors
i Storbritannien håller på
att överge timtaxan, skriver
The Law Society Gazette. De
11 200 medlemmarna planerar
att nästa år övergå till fasta
taxor.

Tory-politiker kräver
EU-veto på hemmaplan

Holt kallar den nya prismodellen en ”industry-changing plan”
och förklarar att den kommer
att testas i ett pilotprojekt med
15 medlemsbyråer i december.
De slutar ta betalt per timme
och inför fasta taxor för alla

typer av uppdrag och det gäller
även tvistemål. Den fasta taxan
garanterar en tydlig prissättning
för klienterna och inkluderar ett
kostnadsfritt möte där advokaten och klienten tillsammans
bestämmer uppdragets omfattning.
– Framför allt har klienterna
berättat för oss hur mycket de
ogillar svårförutsägbarheten
och osäkerheten med timtaxan,
säger Craig Holt, som konstaterar att den nya prismodellen
införs eftersom klienterna har
MC
efterfrågat den.

För att uppmärksamma
att det är 25 år sedan
FN:s barnkonvention
antogs arrangerar Stockholms
barnrättscentrum en internationell konferens på temat
”child-friendly justice: what it
means and how it is realized”.
Konferensen äger rum 16–18 april
på Stockholms universitet. Syftet
med konferensen är att utvärdera
vilka effekter barnkonventionen
har haft internationellt när det
gäller att påverka rättssystemen
så att de blir mer ”barnvänliga”.
Bland föredragshållarna finns ett
stort antal ledande forskare inom
området från hela världen.

EU-domstolen har
börjat twittra
EU-domstolens pressoch informationsavdelning har skapat två
Twitterkonton, ett på engelska
och ett på franska. Syftet med
Twitterkontona, @EUCourtPress
och @CourUEPresse, är att man
på ett bättre och enklare sätt
än hittills ska kunna informera
den europeiska allmänheten om
domstolens verksamhet.
Enligt EU-domstolens pressavdelning kommer det inledningsvis att skickas ut mellan en
och tre tweets per vecka, som
handlar om såväl domstolsavgöranden som andra händelser vid
domstolen, till exempel högtidliga sammankomster, officiella
besök samt utlysta tjänster.
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Bassiouni tog emot
Stockholm Human
Rights Award
Professor M. Cherif Bassiouni, världsledande expert på krigsbrott och den internationella straffrättens gudfader, mottog priset i Stockholm den 26 november.
TEXT MATS CATO FOTO TOM KNUTSON

F

örra årets Stockholm Human
Rights Award, det femte i ordningen, delades ut av generalsekreteraren i Advokatsamfundet
Anne Ramberg vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen. Utmärkelsen
gick 2013 till M. Cherif Bassiouni.
– Jag är väldigt stolt och hedrad
över att få överlämna Stockholm Human Rights Award 2013 till en mycket
värdig pristagare, professor M. Cherif
Bassiouni. Priset tilldelas honom för
hans långa och ihärdiga arbete för att
stödja rättssäkerhet, mänskliga rättigheter i stort och internationell straffrätt i synnerhet, sa Anne Ramberg.
M. Cherif Bassiouni har under det
senaste halvseklet medverkat vid tillkomsten av alla de viktigaste internationella konventionerna på den inter-

STOCKHOLM
HUMAN
RIGHTS
AWARD
Stockholm
Human Rights
Award tillkom
2009 på gemensamt initiativ
av International
Bar Association
(IBA), International Legal
Assistance Consortium (ILAC)
och Sveriges advokatsamfund.

nationella straffrättens område. Han
har också haft en central roll i FN:s
arbete för att stoppa krigsförbrytelser.
– Professor Bassiouni är mycket mer
än en världsledande akademiker. Så vi
tänkte att det skulle vara intressant att
få höra mer om hans liv och karriär
inom övriga områden och få ta del av
hans analys om vad som pågår i Mellanöstern och andra aktuella frågor.
För att göra intervjun har vi anlitat
en av världens främsta tv-journalister,
Todd Benjamin, sa ILAC:s generalsekreterare Christian Åhlund.
Vid ceremonin underhöll Divine
– tre operasångerskor – och stråkkvartetten Pop Quartet de inbjudna
gästerna från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren
och universiteten. n

”Konstant cirkel av revolutioner”
Professor M. Cherif Bassiouni
berättade om sin syn på den
arabiska våren när han intervjua
des av CNN:s före detta nyhets
ankare Todd Benjamin under
ceremonin.
Todd Benjamin frågade professor
Bassiouni om hans syn på utvecklingen i Mellanöstern efter den arabiska våren, men tog även upp frågan vad som händer när världen blir
mer fokuserad på makt och pengar
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Professor M.
Cherif Bassiouni
intervjuades av Todd
Benjamin.

i stället för att intressera sig för humanism och internationell lagstiftning.
Professor Bassiouni kunde inte erbjuda något hopp i en nära framtid,
varken när det gäller den globala situationen för mänskliga rättigheter eller
demokrati i Mellanöstern.
– När det gäller arabländerna och
utvecklingsländerna handlar det mer
om grundläggande behov för att överleva än kampen för mänskliga rättigheter. Ta Egypten som har cirka

20 miljoner människor som lever på
FN:s fattigdomsgräns. För dem är demokrati och mänskliga rättigheter en
lyx. En bit bröd varje dag är vad de
behöver. Och om inte regimer och regeringar börjar planera på ett väldigt
konkret, objektivt och pragmatiskt
sätt hur man först kan tillfredsställa
ekonomiska behov, sedan behoven av
social utveckling, stärkandet av lagliga institutioner och rättssamhället,
och slutligen nå demokrati, kommer
vi att befinna oss i en konstant cirkel
Advokaten Nr 1 • 2014

Reportage Stockholm Human Rights Award

av revolutioner och uppror, sa professor Bassiouni.
Todd Benjamin frågade om det finns
någon lösning i Syrien eller Egypten.
Professor Bassiouni uttryckte tvivel
på att dagens ledare i arabvärlden,
Ryssland och USA kan gå i land med
uppgiften. Han jämförde dagens ledare med sin erfarenhet som rättslig rådgivare till Egyptens president Anwar
Sadat när denne förhandlade fram
fred med Israels premiärminister Menachem Begin i Camp David 1978.
Advokaten Nr 1 • 2014

– De var helt olika personer, men de
delade samma mål och samma värderingar, vilket gjorde att de kunde nå
en pragmatisk överenskommelse om
fred. Du har inte den här typen av ledare i arabvärlden i dag, ledare med
en vision och en förmåga att räkna ut
hur de här samhällena ska kunna röra
sig inte ett utan flera steg framåt, sa
professor Bassiouni.
– Varför har vi så få bra ledare nu?
frågade Todd Benjamin.
– Jag är inte säker. Om jag svarar

Christian Åhlund,
ILAC, Anne
Ramberg, M. Cherif
Bassiouni samt
Thomas
Hammarberg
(en av förra årets
mottagare av
SHRA).

NÄSTA SIDA
M. Cherif
Bassiouni
ger sin syn på
utvecklingen

skulle jag frestas att titta i Aldous Huxleys Brave New World och säga att
den Brave New World som vi lever i är
en väldigt hedonistisk värld som bygger på egen tillfredsställelse och där
traditionella mänskliga värden faller
sönder. Det är en värld där sökandet
efter högre mening än materiell tillfredsställelse inte gäller, sa professor
Bassiouni och tillade:
– Jag skulle vilja se en ledare som vågar stå upp och säga: jag fattar det här
beslutet för att det är det rätta. n
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Komplex bild av utvecklingen för
de mänskliga rättigheterna och
den internationella straffrätten
2013 års SHRA-pristagare M. Cherif Bassiouni ser dystert på utvecklingen för de
mänskliga rättigheterna. Men han är alls inte pessimist, bara realist, menar han.
TEXT TOM KNUTSON FOTO MICKE LUNDSTRÖM, MAGNUS ANDERSSON OCH TOM KNUTSON

V

i ska träffas på förmiddagen
samma dag som prisutdelningen äger rum. Strax efter
klockan tio anländer M. Cherif Bassiouni punktligt till Advokatsamfundet. Han gör en bländande entré och
charmar alla han möter. Vänlig och
full av tålamod låter han sig fotograferas och intar vant och medvetet olika
poser.
När M. Cherif Bassiouni får första
frågan, som handlar om vilken betydelse priset kan ha för arbetet för de
mänskliga rättigheterna, dröjer svaret. Han ser upp mot taket, tar sats
och börjar omsorgsfullt formulera sig.
– Den naturliga reaktionen är en
omedelbar känsla av tillfredsställelse.
Men jag måste säga att för mig är det
inte så viktigt att få personlig tillfredsställelse som det är att veta att det
finns organisationer som uppmärksammar andra, säger han på bred
amerikansk engelska.
Bassiouni konstaterar att när en
organisation hedrar en viss person
så hedrar organisationen på sätt och
vis sig själv eftersom den visar att
genom att erkänna någons arbete så
visar den att det arbetet är viktigt för
organisationen. Den förmedlar ett
erkännande av det goda arbete som
utförs av andra människor. Och det
uppmuntrar människor som kanske
överväger att ge sig på att börja arbeta
för de mänskliga rättigheterna. Priset
förstärker och uppmuntrar.
– Det allra viktigaste budskapet
är att alla kan göra en skillnad. Alla
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”Det allra
viktigaste
budskapet
är att alla
kan göra en
skillnad. Alla
borde sträva
efter att göra
en skillnad.
Priset upp
muntrar
människor
över hela
världen att
försöka
åstadkomma
en skillnad.”

borde sträva efter att göra en skillnad.
Priset uppmuntrar människor över
hela världen att försöka åstadkomma
en skillnad, slår han fast.
m. cherif bassiounis yrkesliv är intimt
förknippat med hans insatser för att
stärka de mänskliga rättigheterna och
att utveckla den internationella straffrätten. Att hans liv kom att utvecklas
i den riktningen hör samman med
en rad händelser som påverkade och
styrde hans liv åt det hållet. Bassiouni
säger att hans morfar var en avgörande inspirationskälla för honom. Morfadern, en av ledarna för Egyptens
revolution mot britterna 1919, var en
övertygad pacifist som även reste till
Indien för att träffa Gandhi på 1930-talet.
– Min morfar var en viktig förebild
som förmedlade tron på betydelsen
av integritet och respekt för människan, sammanfattar han.
Bassiouni övervägde aldrig att bli
affärsadvokat eller karriärdiplomat.
Redan i barndomen kände han sig
hängiven att arbeta för det goda.
Vad är din drivkraft?
– Jag är en djupt troende person.
Det är axiomatiskt att våra liv är korta. Och för dem som likt mig tror på
Gud och tror att vi får möta vår skapare en dag vill jag kunna träffa vår skapare och säga att jag gjorde mitt allra
bästa. Till skillnad från mina företrädare faraonerna vet jag att man inte
kan ta någonting med sig till nästa

värld. Det enda du kan ta med dig
är det goda du har gjort och det är
vad jag hoppas kunna åstadkomma i
livet.
det finns två händelser som var
särskilt ljusa, känslomässigt, i hans
långa karriär. Det ena var då han personligen bidrog till att fem kvinnor
från Bosnien som utsatts för våldtäkt
kunde få upprättelse i och med att de
ytterst ansvariga dömdes att utbetala
skadestånd.
– Det var en extraordinär känsla för
mig att se hur människor som varit så
utsatta fick göra ett slags bokslut. Att
få erfara hur rättvisan till slut hade
segrat. Trots att de aldrig skulle få
några pengar. Det berörde mig väldigt
mycket. Jag kanske inte har gjort något för universum men för de här fem
kvinnorna har jag gjort något, berättar han.
Den andra händelsen var i februari
2004 när han, som FN:s oberoende
expert för mänskliga rättigheter i
Afghanistan, upptäckte att 852 män
niskor hölls fängslade under fruktansvärda förhållanden. Det var nästan tio
minusgrader och det saknades uppvärmning i fängelset. Människorna
frös och for illa och dessutom var åtskilliga allvarligt sjuka på grund av de
usla förhållandena.
När han återvände till sitt hotell den
kvällen var det iskallt eftersom ledningarna frusit i hotellet så han frös
liksom fångarna. Bassiouni gick till
sängs med kläderna på under dubbla
täcken. Men han kände kylan tränga
igenom och kunde inte sluta tänka
på fångarnas öde. Mitt i natten gick
han upp ur sängen eftersom han inte
kunde sova.
Advokaten Nr 1 • 2014
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KOPPLINGAR TILL SVERIGE
M. Cherif Bassiouni har lärt känna
många svenskar genom åren, bland
andra Hans Corell och Thomas Hammarberg. Även hans fru Elaine har
svenskt påbrå.
familj: Fru och fyra styvbarn och åtta
barnbarn.
hobby: M. Cherif Bassiouni, som läser
mycket, helst historia och filosofi, har
även ett stort och något ovanligt samlarintresse, nämligen tennsoldater. Något han samlat på sedan pojkåren.
”När jag blir frustrerad över sakernas
tillstånd i världen så byter jag slagordning på mina tennsoldater och har mina
egna små slag hemma.”
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– Jag stod i mörkret och föll sedan
ned på knä och la huvudet mot golvet
och bad. ”Gud om jag inte gör något
annat i livet. Om detta är det enda jag
gör i livet. Låt mig bli ditt instrument
för att försöka få de här människorna
frigivna.” Jag insåg ju att jag inte hade
någon makt. Men med Guds hjälp
skulle det vara möjligt.
Sedan började M. Cherif Bassiouni
arbeta för att få dem fria. Tre månader senare fick han ett telefonsamtal
och det meddelades att Afghanistans
president Karzai hade beordrat frisläppandet av fångarna.
– Jag lämnade mitt kontor och gjorde exakt samma sak som i Kabul: jag
föll ned på knä och bad. Jag la pannan
mot marken och tackade Gud och sa
att även om jag måste dö nu så har
jag gjort vad jag vill göra. Så detta var
de två ljusa händelserna i mitt liv då
jag känt att jag gjort något värdefullt,
säger M. Cherif Bassiouni som menar
att den som gör något måste alltid se
till att handlingen har en mänsklig förankring. Vi måste inse att saker och
ting inte är abstrakta. Ytterst handlar
det om människors liv och hälsa.
enligt bassiounis synsätt är de
mänskliga rättigheterna en sköld vars
syfte är att skydda människor. Men
ibland räcker det inte med enbart en
sköld utan det behövs även ett svärd.
Svärdet är kriminaliseringen och att
utkräva ansvar av dem som kränker
de mänskliga rättigheterna, den internationella straffrätten.
När Bassiouni tecknar den stora
bilden av den världsövergripande
utvecklingen för de mänskliga rättigheterna och den internationella straffrätten är det inte med bjärta färger.
– Tyvärr går utvecklingen inte åt rätt
håll, slår han fast direkt och fortsätter:
– Vi rör oss mot en nedgång vad
gäller de mänskliga rättigheterna och
den internationella straffrätten.
Under de senaste tjugo åren har

TIDIGARE
PRISTAGARE
Stockholm
Human Rights
Award utdelas
årligen till en
person och/eller
en organisation för särskilt
framstående
insatser till stöd
för demokratisk
utveckling och
mänskliga rättigheter.
Tidigare års
pristagare är
Europarådets
före detta
kommissionär
Thomas Hammarberg och
European Roma
Rights Centre
2012, skaparen
av Open Society
Foundations
George Soros
och människorättsaktivisten
Aryeh Neier
2011, FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter Navi Pillay
2010 och den
sydafrikanske
juristen Richard
Goldstone 2009.

den internationella straffrätten kännetecknats av tydlig utveckling med
flera internationella krigstribunaler.
Men nu har i stort sett samtliga avslutats och frågan är vad som blir arvet
efter dem.
Enligt Bassiouni finns det en utbredd uppfattning att tribunalerna
har åstadkommit en hel del. Men kostnadseffektiviteten kommer att hamna
mer i fokus än tidigare, bedömer han.
Enligt honom är kostnaderna alldeles
för höga. Han är starkt kritisk till kostnadsbilden för ICTY (Internationella
krigsförbrytartribunalen för det före
detta Jugoslavien) och ICC (Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court).
– Min känsla är att orsaken fram
förallt är byråkratiseringen av FN.
FN:s byråkrati är värst i hela världen.
Det fortsätter år efter år. Den inneboende styrkan i byråkratiseringen verkar vara större än staternas samlade
politiska vilja. Det i sig är ett allvarligt
problem, men vi måste inse att vi träder in i en ny era av globaliseringen
vars krafter påverkar staterna på ett
sätt som vi inte hade förutsett.
terroristattackerna den 11 september
2001 i USA innebar att världens stater
i högre utsträckning kommit att prioritera sin nationella säkerhet. Man
kan se hur terroristattackerna ledde
fram till fånglägret på Guantánamo,
en rad extraordinära åtgärder och till
och med tortyr.
En tillbakagång för de mänskliga rät
tigheterna?
– Absolut! Och det utan att män
niskor ens bryr sig. Som ett resultat av
det här har du också NSA, som spionerar på oss alla utan att någon på allvar säger ifrån, konstaterar Bassiouni
som tycker att åtgärder som ”anses”
öka den nationella säkerheten har fått
högre prioritet än de mänskliga rättigheterna och mänskliga värden. Dess-

utom har vi flera andra samverkande
globala faktorer.
– Vi har ett stort antal stater, 40–50
stater, där samhället inte fungerar
eller håller på att förfalla, så kallade
”failing states”. Av världens 193 stater
gäller det alltså en fjärdedel.
Till det kommer alla de stater som
har en bristande styrbarhet, governability, det handlar om stater i Afrika,
arabvärlden och i Europa. Regeringarna är inte längre kapabla att styra
länderna. Det handlar till exempel
om Tunisien, Egypten, stater som är
i krig som Syrien, men också stater
som Grekland eller Spanien. Till och
med i Västeuropa kan man se hur förväntningen på att staten ska leverera
enligt det historiska sociala kontraktet
inte nödvändigtvis förverkligas.
Till bilden kommer en ny faktor
som träder in och blir allt tydligare:
de allt mäktigare multinationella bolagen. Enligt Bassiouni är vissa av dem
utom räckhåll för lagen. Till exempel
bolag som ägnar sig åt genmanipulering, och därigenom orsakar genetiska skador på världen utan att någon
kommer åt företagen. Eller oljebolagen som motarbetar minskningar av
utsläppen av växthusgaser. Eller de
finansiella instituten som är för stora
för att de ska tillåtas gå under. De fattiga och svaga får betala kostnaderna.
Det finns inget enat världssamfund
som kan motverka denna utveckling,
anser Bassiouni.
– Det finns ett antal faktorer som
påverkar stater men stater har alltid
styrts av motiv som makt och välstånd. Det har stater alltid strävat efter.
I den utsträckning som globaliseringen bidrar till ökad makt och välstånd för staterna så accepterar staterna den. Om handel bidrar till detta
så tycker staten att det är bra med
WTO. Detsamma gäller IMF-regleringar. Å andra sidan om det handlar
om något som inte bidrar till en ökad

OM M. CHERIF BASSIOUNI
M. Cherif Bassiouni, som föddes
1937 i Kairo, anses av många som
den enskilda person som betytt
mest för framväxten av den moderna internationella straffrätten.
Han har under det senaste halvseklet funnits med vid tillkomsten
av alla de viktigaste internationella
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konventionerna på den internationella straffrättens område, till
exempel 1973 års konvention mot
apartheid, 1984 års konvention mot
tortyr och den så kallade Romstadgan.
M. Cherif Bassiouni är professor
i juridik vid Kairo-universitetet och

professor emeritus vid den juridiska
fakulteten vid DePaul University i
Chicago, där han undervisat i internationell straffrätt och mänskliga
rättigheter sedan 1964.
M. Cherif Bassiounis arbete för internationell straffrätt och mänskliga
rättigheter har fört honom till alla de

stora krigsskådeplatserna, inklusive
före detta Jugoslavien, Afghanistan
och Irak.
Som företrädare för FN har han
dokumenterat krigsförbrytelser och
förberett rättegångar mot gärningsmännen.
Att våld mot kvinnor kommit att
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makt eller ökat välstånd för en stat,
som till exempel humana värderingar,
eller R2P, alltså ett lands skyldighet att
skydda sin befolkning och stoppa folkmord, som i Syrien, då blir svaret nej.
– En stat kan gå med i WTO eftersom det handlar om det gemensammas bästa och bidrar till ett ökat välstånd. Men gör vi detsamma för att
bidra till det bästa för människan. Då
blir svaret nej!
Det var inte ett positivt perspektiv?
– Det är inte fråga om att ha ett optimistiskt eller pessimistiskt perspektiv
utan om att ha ett realistiskt perspektiv på saker och ting. Vi som arbetar
för mänskliga rättigheter behöver
vara realistiska och uppmärksamma
riskerna som vi ser. Det är endast genom att göra det som vi kan utveckla
strategier som är nödvändiga för att
motverka den negativa utvecklingen.

som kommer att få utbrott, säger Bassiouni.
Det är en pågående process som
bottnar i att de arabiska samhällena
måste komma ikapp i fråga om humanitär, social och ekonomisk utveckling. Länderna släpar efter omvärlden
många år som en följd av att de gick
från att vara kolonier till att bli militärdiktaturer eller monarkidiktaturer. De
har varit underkuvade i åratal vilket
har resulterat i stora underskott i den
humanitära, sociala och ekonomiska
utvecklingen.
– Det räcker inte med en revolution
eller regimbyte för att de här länderna
ska komma i fatt. Det tar tid för dem.
Arabvärlden lär fortsätta att plågas av
stor oreda under många år; ända tills
dess länderna har gått igenom den
här evolutionära processen och är i
kapp, sammanfattar han dagens situation.

enligt bassiouni krävs flera strategier
och inom respektive strategi ett flertal
taktiker för att vända den negativa utvecklingen på MR-området. För olika
samhällen krävs olika strategier för att
påverka regeringarna att agera för globala miljöfrågor. Det behövs samma
typ av strategier med olika taktiker
för att tvinga regeringarna att bättre
kontrollera de multinationella företagen, särskilt på energiområdet, GMOområdet och det finansiella området
eftersom det är dessa tre områden
som påverkar människor mest.
När det gäller den internationella
straffrättens område så menar Bassiouni att strategin bör vara att domesticera och nationalisera den, inte
internationalisera den. Det handlar
om att hjälpa stater att i det nationella
rättssystemet införa en större förståelse för den internationella straffrätten
så att de nationella systemen börjar ta
på sig sitt kompletterande ansvar och
lär sig att ta sig an åtal på en nationell
nivå.

när det gäller sin egentliga hemvist
i världen säger Bassiouni att han har
multipla lager av identiteter.
– Lyckligtvis har jag aldrig känt att
de är inkonsekventa. Jag känner mig
väldigt amerikansk i frågor som handlar om pragmatism, disciplin och
praktikaliteter. Jag känner också mig
väldigt europeisk, framförallt fransk
eftersom det var i Frankrike jag fick
min utbildning. Som en följd av att jag
föddes och växte upp i Egypten och är
muslim känner jag att spiritualiteten
och mitt kulturella intresse kommer
från den källan, säger han och tillägger:
– I grunden känner jag, och det är
en stark religiös övertygelse, att vi alla
är en del av samma mänsklighet. Vi är
alla Guds barn, säger Bassiouni som
menar att inom oss har vi alla kulturella skillnader.
– Jag kan känna mig svensk i ett avseende och samtidigt afrikansk i ett
annat. Vi är alla delar av samma familj, mänskligheten. n

erkännas som en krigsförbrytelse
efter de övergrepp som ägde rum
i Bosnien i början av 1990-talet är
till stor del M. Cherif Bassiounis
förtjänst.
Bassiouni har under åren också
försökt att skapa fred i Mellanöstern.
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bassiouni förutsåg redan 1973 i boken
”Storm over the Arab world – a people
in revolution” dagens våldsamma och
blodiga utveckling i arabvärlden. I
boken utvecklade han en teori som
går ut på att arabvärlden befinner sig
i en historisk revolution som skulle
utvecklas under ett antal kommande
år. Varje enskilt arabiskt land har sin
egen karaktär, historia och sin egen
revolution. Den analogi som Bassiouni gör är att tänka sig ett seismiskt
landskap där det inte finns en utan
flera vulkaner som får olika utbrott
vid olika tidpunkter och med olika
styrka.
– Det handlar om de egyptiska, tunisiska, jemenitiska, syriska vulkanerna
och vem vet i morgon vilka vulkaner

Som rådgivare åt den dåvarande
egyptiske presidenten Anwar Sadat
var han en av arkitekterna bakom
1978 års avtal i Camp David om fred
mellan Egypten och Israel.
På senare år har han stött 2010 års
initiativ att bryta Israels flottblockad
mot Gaza och 2011 utsågs han av

M. Cherif Bassiouni
och Anne Ramberg,
i samband med att
Bassiouni besökte
Advokatsamfundet.

NÄSTA SIDA
Bilder från
SHRAceremonin

kungen av Bahrain till ordförande i
en kommission (den så kallade Bassiounikommissionen) med uppgift
att undersöka orsakerna till och
omfattningen av de våldsamheter
som ägde rum i Bahrain i februari
och mars 2011. I sin rapport riktar
kommissionen kritik mot säkerhets-

styrkornas bruk av tortyr och överdrivet våld.
I den pågående konflikten i Syrien
har M. Cherif Bassiouni försökt få
FN att tillsätta en kommission för
insamling av bevis för förekomsten
av krigsförbrytelser, för att bereda
marken för framtida rättegångar.
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Chefs-JO Elisabet Fura och före detta presidenten i Svea hovrätt Johan Hirschfeldt.

CNN:s före detta nyhetsankare Todd Benjamin ledde en
frågestund med M. Cherif Bassiouni.

Advokat Claes Lundblad tillsammans med Heléne Lövung,
kanslichef vid Domarnämnden.

Ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin, ordföranden i justitieutskottet Henrik von Sydow (M) och förbundsjuristen Stellan Gärde.

Stråkkvartetten Pop Quartets framföranden i samband med prisceremonin uppskattades stort.
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De tre operasångerskorna i Divine gjorde succé såväl vid SHRA-ceremonin som en
kort tid senare när de medverkade på Nobelfesten.
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1265:–

Vi tror på utveckling. Gör du?
Nu är 2014 års upplaga här. En uppdaterad, överskådlig och
lättanvänd sammanställning av svensk lagstiftning.
Innehållet är strukturerat på ett mer modernt och effektivt sätt än traditionella
lagböcker. Med 28 ämnesområden, tre innehållsförteckningar samt omfattande
rättsfall- och sakregister blir Sveriges Lag din mest tidsbesparande samarbetspartner.
Dessutom till ett bättre pris.
Läs mer och beställ på studentlitteratur.se/36405

Reportage Digitala bevis

Digitala spår allt viktigare
Smarta telefoner, surfplattor, digitalkameror och navigatorer – datoriserade
hjälpmedel som vi i dag knappt kan vara utan. Men vad vi sällan tänker på är
att vår datoranvändning lämnar mängder av spår efter sig, spår som kan bli
viktiga bevis i rättsprocesser. I IT-samhället blir det nu allt viktigare för advokater att kunna hantera digitala bevis.
TEXT ULRIKA ÖSTER FOTO ISTOCKPHOTO, IBAS M. FL.

S

å länge vi har använt datorer
har vi också lämnat digitala
spår efter oss. Men kanske var
det för tio år sedan, i samband med
den uppmärksammade Knutbyrättegången, som jurister och allmänhet
för första gången förstod vidden av
dessa spår och vad de kan användas
till. IT-forensiker på företaget Ibas
lyckades då på polisens uppdrag återställa en mängd sms som skickats mellan de båda huvudmisstänkta, meddelanden som kom att utgöra viktiga
bevis i rättegången.
Michael Nylén är IT-forensiker. Han
har tidigare arbetat i många år på Ekobrottsmyndigheten med att få fram
digitala bevis. Numera är han konsult
på Ibas, och hjälper bland annat advokater att få fram bevis ur telefoner,
datorer och annan teknik.
– Intresset från advokater för dessa
undersökningar tycks öka. De senaste
åren har man mer och mer insett att
man har nytta av detta i civilrättsliga
processer. Jag tror också att allt fler
brottmålsadvokater inser att det kan
vara bra att få en second opinion när
man har något som undersökts av polisen, säger han.

Michael Nylén är
IT-forensiker på
företaget Ibas Laboratories AB. Han har
tidigare arbetat på
Ekobrottsmyndigheten.

en it-forensisk utredning syftar till att
få fram och säkra uppgifter som kan
vara till hjälp i en rättslig process. Men
vad är det då man kan få fram? Mycket

mer än vad den vanliga användaren
kan tro, förklarar Michael Nylén.
– Det vanligaste är att man vill ha
fram kommunikation. Om man har
skickat något, tagit emot något, gjort
någon åtgärd så kan det vara viktig bevisning, säger han.
Mycket av vår kommunikation sköts
idag elektroniskt, via exempelvis epost och textmeddelanden på telefoner. Användaren kan, om han vill
undvika att lämna spår, naturligtvis
radera sina meddelanden. Men det
innebär långt ifrån alltid att kommunikationen försvinner, konstaterar
Michael Nylén.
– Bara för att man inte ser något
längre så betyder det inte att det inte
finns. Det betyder bara att det här materialet har du som användare valt att
inte se, säger han.
I stället är det, för allt som lagras på
något elektroniskt lagringsmedium,
helt andra mekanismer än användarens knapptryckning som verkligen
tar bort ett material.
– I en mejlserver är det administratören som har bestämt när något ska
raderas. När det gäller telefoner så
handlar det i grunden om hur telefonen är konfigurerad av tillverkaren.
Det avgör hur fort information försvinner, förklarar Nylén.
En viktig uppgift för IT-forensiker är
just att återskapa information som ra-

ORDLISTA
metadata kan översättas med information om data.
Mer konkret är det information som sparas om ett
dokument och som inte är avsedd för användaren.
Det kan handla om när dokumentet upprättats, vilken
inloggad användare som upprättat det, hur det sparats, skickats och skrivits ut.
tidsstämplar skapas i datorn eller andra elektroniska system av datorns egen tekniska klocka. Tids-
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stämplarna är alltså oberoende av den klocka du som
användare ställer in och av i vilken tidszon du befinner dig. De flesta tekniska system innehåller mängder
av tidsstämplar som ofta är svåra eller omöjliga för
vanliga användare att ändra eller kontrollera.
webbläsare är program som används för att hämta,
tolka och återge material på Internet, t.ex. Internet
Explorer, Safari, Chrome och Firefox.

derats men som ändå finns kvar i någon form på telefonen, i mejlservern,
i datorn eller skrivaren. Hur man lyckas är beroende på två saker: dels att
utrustningen verkligen har kvar materialet, dels att man kan konvertera
informationen och få den läslig igen.
Ibland går det över förväntan. Michael Nylén tömde nyligen en telefon och
lyckades återskapa 14 000 raderade
meddelanden.
tidsangivelser kan också vara viktiga
bevis i ett rättsligt ärende. Med hjälp
av dem kan man många gånger kontrollera en berättelse, och rekonstruera ett förlopp. Och tidsangivelser,
eller tidsstämplar, finns det gott om
i datorer och telefoner. De flesta av
dem ser den vanliga användaren aldrig till, och ännu mindre kan han eller
hon manipulera dem.
– Tekniker är barnsligt förtjusta i
Advokaten Nr 1 • 2014
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i advokatverksamheten

tidsstämplar, sammanfattar Michael
Nylén.
Förutom tidsstämplar finns också
mängder av andra så kallade metadata att finna kring ett dokument som
någon upprättat. Ett vanligt Word-dokument till exempel samlar bland annat metadata kring vem som upprättat det, om det skickats någonstans,
var det lagrats och om det skrivits ut,
uppgifter som många gånger kan ha
betydelse som bevisning.
Också webbläsaren på datorn eller
telefonen kan spara mängder av information, som vilka sidor användaren
surfat till, sökningar man gjort och
koder som slagits in. Hur mycket en
IT-forensiker kan få ut beror på vilken
webbläsare man använder, förklarar
Michael Nylén.
det går alltså ofta att få fram mycket
mer information från en dator eller teAdvokaten Nr 1 • 2014

lefon än vad man som användare vill
tro, information som självklart kan
vara intressant för polisen när man
har en misstänkt för något brott.
Polisen har egna IT-forensiker anställda, liksom Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL. Trots det händer
det att polisen vänder sig till företag
som Ibas för att få fram spår. Så gjorde
man exempelvis i utredningen av serieskytten Peter Mangs brott i Malmö, när
polisen misslyckats med att komma in i
den misstänktes mobiltelefon.

En viktig uppgift
är att återskapa
information som
raderats men som
ändå finns kvar
i datorn.

En IT-forensiker
på Ibas lyckades
återskapa 13 raderade meddelanden
från ”pastorn”
till ”barnflickan”,
meddelanden som
kom att spela en
avgörande roll
i Knutbymålet
2004–2005.

Den stora huvuddelen ärenden hos
Ibas kommer dock inte från polisen
utan från företag och från advokater
som vill ha hjälp. De flesta uppdragen,
runt 90 procent, gäller civilrättsliga
ärenden, enligt Michael Nylén.
– Jag tycker att det blir vanligare och
vanligare att man som jurist har förstått att det finns bra spår att få i en
IT-miljö, som man kan använda i alla
typer av processer, inte bara i straffrättsliga, utan även i olika typer av civilrätt, säger han.
Det allra vanligaste advokatuppdraget hos Ibas rör misstänkt informationsstöld. Advokaten kommer till
konsulterna för att hans eller hennes
klient misstänker att en anställd som
slutat olovligen tagit med sig information, kanske ett kundregister eller ritningar.
– Det finns väldigt många olika sätt
som folk använder för att få med sig
23
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materialet. Det är allt från externa
lagringsmedier till kopieringsprogramvaror på företagets dator, till att
man bara mejlar till sig själv. Sätten är
många. Vad som förenar dem är att de
ställer till en oerhörd skada för företaget, säger Michael Nylén.
Ett annat vanligt uppdrag rör konkurrensärenden. Det kan vara huvudkontoret i ett stort företag eller en
koncern som misstänker att ett kontor ägnar sig åt kartellbildning eller
liknande konkurrenshämmande verksamhet. Att då gå igenom kontorets
samtliga datorer och mejlservrar kan
vara ett sätt att ta reda på sanningen
bakom misstankarna.
IT-forensikerna får också in uppdrag som rör allmänna tvister. Via
edition kan ena parten få ut motpartens material i digital form och kontrollera att dokument verkligen upprättats på den tidpunkt då motparten
säger det.

”Polisen sa
att filmen
inte fanns.
Det innebar
ju egentligen
bara att de
inte kunde
återskapa
den med sina
verktyg. Men
i juridiken
kan det tolkas
som att den
som säger
att det finns
någonting
som man inte
hittar, han
ljuger.”

– Har man duktiga processadvokater som kan få motståndarsidan att
sätta ner foten och säga att ”så här är
det”, och det sedan inte stämmer, då
skapar man en bevisning, säger Michael Nylén.
i de civilrättsliga ärendena kan ITforensikerna alltså få en mycket viktig
roll. Uppdragen är ibland stora, när
exempelvis ett kontor med femtio
anställda ska gås igenom. I andra fall
handlar uppdraget om en enda telefon eller dator.
Kostnaderna för en IT-forensisk utredning varierar naturligtvis med omfattningen. Men Michael Nylén poängterar att det inte behöver bli särskilt
dyrt.
IT-forensikerna inleder alltid med
en inledande analys för att se om det
går att få fram något av intresse ur datorn eller telefonen, en undersökning
som kostar några tusenlappar. Däref-

ter beslutar klienten själv om man vill
fortsätta.
Civilrätten dominerar på Ibas, kanske delvis för att det är lättare att motivera en extra utredningskostnad när
stora ekonomiska intressen står på
spel. Men det händer också att brottmålsadvokater vänder sig till Ibas. En
av dem, advokat Björn Hurtig, fick
mycket uppmärksamhet under förra
året när han med IT-forensisk hjälp
kunde presentera en raderad mobilfilm som polisen misslyckats med
att få fram. Hurtigs klient, som fällts
i både tingsrätt och hovrätt för våldtäkt, hade hela tiden envist hävdat att
det skulle finnas en film.
Ibas IT-forensiker hittade filmen
och kunde delvis återskapa den. Det
som gick att få fram styrkte den misstänktes påstående om att den sexuella
samvaron varit frivillig, och Hurtigs
klient friades. En seger för rättssäkerheten måhända, men samtidigt ett be-

En pedagogisk uppgift att
IT-forensiska utredningar kan ge
viktiga bevis både i brottmål och i civil
mål. Det menar advokater som anlitat
de tekniska konsulterna. Mycket talar
också för att vi i framtiden får se allt
fler advokater åberopa digitala bevis.
Nästan alla informationsstölder från
företag begås i dag via digitala lagringsmedier eller molntjänster. Advokat Henrik Bengtsson, specialiserad
på företagshemligheter och hur de
ska skyddas, får därför många anledningar att anlita IT-forensiker.
– Jag rekommenderar alltid en IT-forensisk utredning. Men innan den blir
av ber jag klienten att låsa in datorn
som ska undersökas i ett kassaskåp.
Risken är annars att man lämnar den
till egna IT-tekniker som försöker hitta
spår, men i stället förstör bevisen, säger Henrik Bengtsson.
Även advokat Magnus Tonell, som
är specialiserad på immaterialrätt och
företagshemligheter, anlitar regelbundet experter exempelvis för att hjälpa
sina klienter att dokumentera misstänkta angrepp på företagshemlighe24

ter, brott mot konkurrensklausuler,
sekretessavtal eller brott mot den i anställningen grundade lojalitetsplikten.
Undersökningarna innebär naturligtvis en kostnad för klienten, påpekar Tonell. En viktig uppgift för
honom som ombud blir därmed att
bedöma om det behövs en utredning,
och hur omfattande den ska vara. Ofta
är dock kostnaderna för en undersökning med hjälp av extern expertis motiverad även om de inte alltid leder till
något resultat som är användbart.
Henrik Bengtsson har haft en rad
ärenden där de digitala bevisen haft
betydelse. Oftast företräder han kärandesidan i skadeståndsärenden. Men
vid några tillfällen har han haft svaranden som klient. Då är det som regel
betydligt svårare att samla in digitala
bevis för sin sak. Eftersom det oftast är
käranden som äger utrustningen där
spåren kan finnas har ju svaranden ingen möjlighet till en egen undersökning.
– Man kan jämföra med brottmål,
där polisen nästan alltid har IT-forensiker med vid exempelvis husrannsakan, men försvararen sällan får ersätt-

ning för en egen utredning. Det ger
inte den tilltalade samma förutsättningar som åklagaren i ett brottmål,
säger Henrik Bengtsson.

Henrik Bengtsson.

Magnus Tonell.

en advokat som har erfarenhet av hur
viktiga de digitala bevisen kan vara är
brottmålsadvokaten Björn Hurtig. Målet 2013 där en raderad filmsnutt i en
mobiltelefon ledde till att hans klient
friades var något av en ögonöppnare
för Hurtig.
– Jag förstod att det finns skäl att
kontrollera att allt kommit fram som
går att få fram. Nu låter jag ganska
regelbundet göra IT-forensiska utredningar. Jag litar inte riktigt på de utredningar som polisen gör, säger han.
Just nu är Björn Hurtig försvarare
i ett narkotikamål där uppgifter i en
gps-navigator kan få betydelse, uppgifter som Hurtig fått fram efter bland
annat kontakter med tillverkaren av
utrustningen. Frågan är varför inte
polisen får fram material som externa
konsulter lyckas med. Björn Hurtig
tror att det många gånger handlar mer
om motivation än om kompetens.
Advokaten Nr 1 • 2014
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vis för hur fel det kan bli när tekniska
utsagor leder till mänskliga bedömningar av trovärdighet till exempel.
– Polisen sa att filmen inte fanns.
Det innebar ju egentligen bara att de
inte kunde återskapa den med sina
verktyg. Men i juridiken kan det tolkas
som att den som säger att det finns någonting som man inte hittar, han ljuger, säger Michael Nylén.
man kan naturligtvis fråga sig varför
konsultföretaget lyckas när polisen
går bet. Har polisen sämre verktyg?
Ja, i någon mån är det så, svarar Nylén.
– Polisen köper de produkter som
finns på marknaden. Vi köper samma
produkter. Men eftersom vi lever på
att återskapa data så har vi en egen
utvecklingsorganisation som tar fram
egna verktyg åt oss för att kunna göra
det. De är i vissa fall bättre, förklarar
Michael Nylén. n

Det är svårt att
radera data. I den
här uppbrända
datorn lyckades
man återskapa ett
hundra procent av
innehållet.

förklara digitala bevis
– Polisen är skicklig på att göra egna
utredningar. Men vad man får fram
beror också på vad man tycker är relevant. Polisen har ju sina frågeställningar som styr, konstaterar Björn Hurtig.
Precis som Henrik Bengtsson pekar
Björn Hurtig på risken för obalans
i processen när ena sidan har större
tillgång till digitala bevis än den andra. Hans motpart, åklagaren, har
hela polisväsendet och deras forensiska resurser bakom sig. Just därför
är det ibland viktigt att låta göra egna
utredningar. Problemet är att den advokat som gör det inte alltid kan vara
säker på att få ersättning för sina extrakostnader.
– Gör man utredningar som leder
någon vart får man som regel betalt
för dem. Om man inte får rätt däremot, är det risk för att man inte får
ersättning. Man får försöka lösa det.
Klienten kan ju, om han har pengar,
betala för experten. Om han inte har
det, så står man där med lång näsa.
Men vad ska man göra? Man kan ju
inte bara strunta i att utreda. Det är
en svår situation, och kanske borde
Advokaten Nr 1 • 2014

Björn Hurtig.

man se över reglerna för det här, säger Björn Hurtig.
De svenska domstolarna har emellanåt fått kritik för att de inte förstår
tekniken tillräckligt för att värdera digitala bevis. Henrik Bengtsson tycker
att kritiken är lite orättvis. Domare
kan omöjligt ha expertkunskaper
inom alla de områden de är satta att
bedöma, påpekar han.
– Jag tycker att domstolarna generellt är duktiga att ta till sig ny teknik.
Men visst är det en pedagogisk utmaning för mig som advokat att förklara
bevisen, säger Bengtsson.
Också Magnus Tonell betonar advokaternas ansvar för att förklara bevisen, och vid behov höra experterna
bakom dem.
björn hurtig anser att domstolarna
många gånger ställs inför en närmast
omöjlig uppgift när man ska värdera
digitala bevis.
– Domstolarna förstår inte alltid
skillnaden mellan att det inte finns ett
material och att polisen inte kunnat
hitta det med sina verktyg. Det förstår

ju i princip ingen som inte är tekniker.
Och det här problemet gäller inte bara
IT, utan alla expertutlåtanden, som
från rättsmedicinare. Det kan vara
livsfarligt att bara läsa intyget och inte
höra själva experten i rätten. Experten kan ju förklara den här skillnaden,
poängterar han.
Frågan är om vi i framtiden får se
allt fler IT-forensiska utredningar beställda av advokater. Ja, Björn Hurtig
är i alla fall övertygad om det.
– Man ska naturligtvis inte göra utredningar för sakens egen skull. Men
åklagare och polis styrs av sina hypoteser, och då är det lätt att missa saker. Den stora ojämlikheten i resurser
mellan parterna kräver aktivare advokater, säger han.
Och Magnus Tonell tror att vi kommer att få se allt mer digital bevisning
och egna undersökningar också på
den civilrättsliga sidan i framtiden.
– Värdet av företagshemligheterna
blir större och större, inte minst när
immateriella tillgångar står för en allt
större del av företagens värden, säger
han. n
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GÄSTKRÖNIKÖR
ANDERS DANIELSSON
Vi befinner oss återigen vid en tidpunkt
för en tid sedan gick FN:s flyktingkommissarie António
Guterres och jag ut i ett gemensamt uttalande där vi
vädjade till det internationella samfundet att göra allvar
av sina löften om internationell solidaritet i respons på
den syriska flyktingkrisen. I uttalandet, som publicerades
nationellt och internationellt (DN Debatt 6 december 2013/
IPS News), uppmanas fler länder att svara upp mot det
stora behovet av delat ansvar med värdländerna i Mellanöstern. Närmare 2,3 miljoner syrier befinner sig på flykt
i regionen. Det räcker inte att endast två länder tar emot
två tredjedelar av alla syriska asylsökande inom EU. De
två länder som tagit emot överlägset flest är Sverige och
Tyskland. Fler medlemsstater måste inrätta skyddssystem
motsvarande dem i Sverige och Tyskland. Eller i mer konkreta ordalag: börja bevilja permanent uppehållstillstånd,
underlätta familjeåterförening och erbjuda humanitärt
skydd eller vidarebosättning.
i en tid med flera pågående konflikter kommer ständigt
nya appeller. Vad som må vara en fotnot i det stora hela
är likväl ett inspel utan tidigare motsvarighet – förenandet
av UNHCR:s och Migrationsverkets röster i en gemensam
uppmaning till omvärlden. Det är en markör som manar
till eftertanke. Vi bör påminna oss om att de vägval vi nu
gör formar vår framtid.
Inom migrations- och asylområdet finns en rad milstolpar, såväl nationellt som på EU-nivå. Den nya svenska
instans- och processordningen för utlänningsärenden som
trädde i kraft 2006 hör otvivelaktigt till dessa. Sista byggstenen i det nya gemensamma europeiska asylsystemet
som kom på plats så sent som i juni 2013 markerar likaså
en viktig inledning till ett nytt skede. Till de mer sentida
exemplen hör också Migrationsverkets rättsliga ställningstagande från september 2013. Med beslutet att ge syriska
asylsökande permanent uppehållstillstånd följer vi långvarig praxis. På samma självklara sätt som Sverige möter
upp till dagens situation, mötte vi upp till flyktingströmmarna på 70- och 80-talen i spåren av diktaturens Chile,
krigen mellan Iran och Irak och efterföljande årtionden
26

präglade av Jugoslaviens sönderfall och konflikten i Irak. I
snart femtio år har Sverige visat prov på beredskapen och
förmågan att finna konkreta och fungerande lösningar för
att människors rättmätiga behov av skydd ska tillgodoses.
Vid varje kulminerande kurva i statistiken har också röster
i samhällsdebatten värderat och betygsatt Sveriges mottagande på skalan från förtjänstfullt till ansvarslöst. Andra
har tyckt det har varit i underkant. Någonstans mellan
ytterlighetens röster återkommer frågan i en eller annan
form, och i mer eller mindre uttalade ordalag. Varför ska
Sverige ta så stort ansvar? Senast i versionen: Varför ger
Sverige syrier permanent uppehållstillstånd?
Svaret är naturligtvis att vi är skyldiga att ge skydd åt
dem som riskerar sitt liv och sin frihet. De människor
som flytt från Syrien har gjort det för att överleva. Vare
sig om destinationen är Sverige, Tyskland eller övriga
Europa är orsaken densamma: att de har gett sig av för att
de inte kan vara kvar i regionen där de befinner sig eller
återvända till Syrien utan att riskera livet. I förarbetena till
utlänningslagen förklaras varför permanent uppehållstillstånd ska ges. Det ger en möjlighet att etablera sig och att
bidra till samhället i motsats till att endast förvaras under
den tid en långdragen konflikt pågår. Dessutom möjliggör
permanent uppehållstillstånd familjeåterförening vilket i
sin tur motverkar människosmuggling. Familjemedlemmarna får därigenom en legal väg in i Europa.
Att människor tvingas lägga sina liv i människosmugglares händer får till följd att många mister sina liv under
flyktförsöken. Det är en konsekvens av att det inte finns
några reguljära inresevägar för asylsökande. Det är i
sin tur en verklighet som Migrationsverket och UNHCR
försöker påverka genom att förmå fler länder att ta emot
kvotflyktingar, vilket säkerställer att de mest utsatta når
Europa på en säker och trygg väg. FN har bett Migrationsverket om draghjälp i arbetet med att undsätta syriska
flyktingar genom vidarebosättning. På uppdrag av UNHCR
leder Sverige och Migrationsverket en internationell
arbetsgrupp för vidarebosättningen av 30 000 flyktingar
som befinner sig i Syriens grannländer. Målet är att några
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då beslutsamhet är avgörande
av de mest utsatta flyktingarna ska erbjudas en fristad
runt om i världen innan slutet av 2014.
konflikten i syrien har slagit rot som en av de värsta
humanitära kriserna under de senaste årtiondena. Vid
utgången av 2014 kan över fyra miljoner människor
hadrivits på flykt från Syrien. Majoriteten av dem som
befinner sig på flykt är kvinnor och barn. Varje dag ökar
risken att Syrien förlorar en hel generation – och med det
landets framtid eftersom dagens barn är de som skulle
kunna bygga upp sitt land ur krigets ruiner. Varje dag ökar
också risken att fler människor på flykt över Medelhavet
förlorar sina liv. Att formulera problemen är inte utmaningen. Prövningen är att hitta lösningar och ta initiativ till
åtgärder med stöd av internationell rätt.
Migrationsverkets kanske viktigaste uppgift är att vara
en garant för att människor med skyddsbehov får sina rättigheter tillgodosedda. Det sker dock inte godtyckligt. Inte
sällan hamnar Migrationsverket i skottlinjen mellan olika
grupperingar där vissa tycker att vi är för generösa och
andra för restriktiva. Därför måste vi från tid till annan påminna om att vårt arbete styrs av lagar och förordningar
som bestäms av riksdag och regering och att myndigheten
har att följa internationella konventioner och folkrättsliga
förpliktelser. Detta leder till att tillämpning och tolkning
av gängse regelverk ger ett rent praktiskt och faktiskt
ansvar för våra bedömningar; bedömningar av personers
skyddsbehov och asylskäl, säkerhetslägen och konflikters
varaktighet.
Sedan konfliktens början har över 30 000 människor
från Syrien sökt sin tillflykt till Sverige. I spåren av det
syriska flyktingmottagandet följer ett ansvar för hela
samhället för mottagande och etablering. Detta kan aldrig
underskattas, lika lite som den tvingande nödvändigheten
att agera låter sig bortförhandlas. Men sällan har migrationsfrågorna varit så tydligt kopplade till ideologiska
utgångspunkter och politiska värderingar som i dag. Detta
samtidigt som behovet för ökad solidaritet inom EU på
asylområdet kanske aldrig varit så brännande som nu. För
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”Svaret är naturligtvis att vi är skyldiga att ge skydd åt
dem som riskerar sitt liv och sin frihet. De människor
som flytt från Syrien har gjort det för att överleva.”

varje dag i våldets tecken synes lösningen på Syrienkonflikten flyttas allt längre bort.
Den verkliga betydelsen av Sveriges ställningstagande,
dess inverkan på övriga medlemsstater och dess innebörd
för syriska flyktingar låter sig visas först den dagen vi inte
längre befinner oss i utmaningens direkta motljus. ”Vi kan
inte vara optimistiska, vi bör inte vara pessimistiska, men
vi måste vara beslutsamma.” Denna förmaning uttalades
av Jean Monnet, en av EU:s grundare, i samma tid som
Sverige förvandlades från ett utvandrar- till ett invandrarland. Mer än femtio år senare befinner vi oss återigen vid
en tidpunkt då beslutsamhet är avgörande.
Vad som aldrig får gå förlorat är perspektivet att historien skrivs här och nu.
Vad som aldrig får sättas på undantag är strävan och
hoppet om att humanitet, solidaritet och mänsklighet ska
lämna sina tydliga avtryck.
Vad som däremot låter sig konstateras är att framtida
generationer kommer att se tillbaka på vår tid och fälla sin
dom över alla dem som hade medlen att lindra mänskligt
lidande.

Anders Danielsson
Migrationsverkets generaldirektör
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När samhället
Tvångsomhändertagande av barn är ett av
de största ingreppen en stat kan göra
i en familj och måste omgärdas av
största möjliga rättssäkerhet. Omhänder
tagandena styrs av LVU, lagen med särskil
da bestämmelser om vård av unga, som
ska garantera rättssäkerheten. Men hur
fungerar det i praktiken? Advokatens
undersökning visar att socialtjänstens
utredningar ofta har brister. Barnens och
föräldrarnas åsikter beaktas inte alltid och
lagen är inte anpassad till nya kunskaper
och ett samhälle i snabb förändring.
TEXT MATS CATO, TOM KNUTSON FOTO ISTOCKPHOTO M. FL.
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tar ett barn
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Fokus Tvångsomhändertagande
Det är dokumenterat att det finns en koppling
mellan ekonomiskt utsatta föräldrar
och omhändertagna barn.

n fjärdedel av alla omhändertaganden av
En annan skillnad är att Sverige i jämförelse med många
barn i Sverige sker mot barnens och förandra länder tar emot en stor grupp ensamkommande
äldrarnas vilja. Socialstyrelsens senaste
flyktingbarn som placeras på HVB-hem, hem för vård elrapport Barn och unga – insatser 2012 viler boende. Men då handlar det nästan uteslutande om
sar att cirka 20 800 barn var omhänderfrivillig vård. Hur stor denna grupp är särredovisas inte
tagna i en så kallad heldygnsinsats den
i Socialstyrelsens statistik, men för pojkar i åldersgrup1 november 2012. Av dessa hade 15 300
pen 13–17 år har andelen i befolkningen som placerats på
frivillig vård med stöd av socialtjänstlaHVB-hem femdubblats 2004–2012. Ökningen utgörs till
gen, SoL, 5 200 hade tvångsvård enligt
största delen av pojkar med annan vårdnadshavare än
LVU och knappt 300 blev omedelbart omhändertagna
förälder eller en särskilt förordnad vårdnadshavare och
enligt LVU, vilket tillåts före lagprövningen i akuta lägen.
det är därför sannolikt att det handlar om ensamkomOrsaken till beslutet om tvångsvård är i 70 procent av
mande flyktingbarn.
fallen brister i hemmiljön och i 25 procent av fallen den
Anna Hollander, professor i rättsvetenskap med
unges eget beteende. För 5 procent var orsaken en kominriktning på socialt arbete på institutionen för socialt
bination av brister i hemmiljön och det egna beteendet.
arbete vid Stockholms universitet, konstaterar att
När det gäller yngre barn är orsaken vanligtvis bristande
det finns många skillnader mellan Sverige och andra
omsorg och för ungdomar handlar det oftast om missjämförbara länder när det gäller tvångsomhändertaganbruksproblem eller kriminalitet. Tvångsomhändertaganden.
dena ökar i antal ju äldre barnen
– Misshandelsrekvisitet i LVU
blir, och den största gruppen är
tillämpas sällan i Sverige, men
15–17 år.
det är vanligare i anglosaxiska
Den här nationella statistiken
länder, abuse, även om gränstas sällan upp i medierna och
dragningen mellan aga och
det kan ha flera orsaker. Socialmisshandel är svår att göra ockstyrelsens redovisning är svårså i länder där barnaga är tillåtet
tolkad, eftersom ett barn kan
som uppfostringsmetod, säger
få flera olika insatser under ett
Anna Hollander.
år och därför finns med på flera
FLER BARN OMHÄNDERTAS
ställen i statistiken. Därför tittar
Antalet barn som omhänderforskarna ofta på ett speciellt
tas och vårdas utanför hemmet
datum för att se hur många barn
i Sverige ökade kraftigt under
som får olika insatser. Jämförel1990-talet, samtidigt som den
ser mellan kommuner är också
Anna Hollander
slutna institutionsvården delvis
besvärlig eftersom få barn omersattes av familjehemsvård och
händertas i mindre kommuner.
HVB-hem. Sedan 2004 har barEn problemfamilj med fyra barn
nen som omhändertas fortsatt öka i antal, men ökningen
som omhändertas kan rubba statistiken. Ett annat probestår nästan bara av ensamkommande flyktingbarn. Om
blem med statistiken är att det är svårt att göra jämföman bara tittar på barnen som får tvångsvård eller blir
relser över tiden eftersom redovisningen ändrades 1998.
omedelbart omhändertagna har den gruppen inte förSVERIGE STICKER UT
ändrats i storlek under perioden 2004–2012. Pojkarna är
Omhändertas fler barn i Sverige än i andra länder? Fråfler än flickorna, men deras majoritet är inte lika stor som
gan är svår att besvara eftersom det är vanskligt att göra
i den frivilliga SoL-gruppen.
jämförelser med andra länder där systemen för barnaDe flesta av de omhändertagna barnen placeras
vården skiljer sig från Sverige. En viktig skillnad är att i
i familjehem. Det gällde för 61 procent av dem som hade
den svenska statistiken räknas barn som omhändertas
placerats enligt SoL och 69 procent av dem som placerats
både på grund av brister i hemmiljön och eget beteende,
enligt LVU den 1 november 2012. Den näst vanligaste plamen utomlands bygger ofta statistiken enbart på barn
ceringen är HVB-hem där 37 procent av SoL-barnen och
som omhändertas på grund av brister i hemmiljön och
24 procent av LVU-barnen var placerade. LVU-barnen
den andra gruppen hamnar i någon form av ungdomskan också placeras på sjukhus eller i det egna hemmet.
kriminalvård. Det är också svårt att göra jämförelser med
Hur länge LVU-vården pågår kan variera, men medianländer där släkt och närstående hjälper till att ta hand om
vårdtiden för barn som fick vård under 2012 var 16,4 måbarnen i högre grad än hos oss.
nader.

”Misshandelsrekvisitet
i LVU tillämpas sällan i
Sverige, men det är vanli
gare i anglosaxiska länder,
abuse, även om gräns
dragningen mellan aga
och misshandel är svår
att göra också i länder där
barnaga är tillåtet.”

Anna Hollander.
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FATTIGA FAMILJER

Finns det något som utmärker de omhändertagna barnens familjer? Ja, det är dokumenterat i forskningen att
det finns en koppling mellan ekonomiskt utsatta föräldrar
och omhändertagna barn. Många av föräldrarna saknar
arbete och är bidragsberoende. En grupp som är överrepresenterad i statistiken för omhändertagandena 2012 är
invandrarnas och flyktingarnas barn. När det gäller frivillig SoL-vård har cirka två tredjedelar av de vårdade barnen
och ungdomarna en eller två föräldrar som är födda utomlands. Och när det gäller LVU-vård har nära hälften av
de vårdade en eller två föräldrar som är födda utomlands.
Tommy Lundström, professor vid institutionen för
socialt arbete på Stockholms universitet, gjorde 1999 en
studie där han visade att högt socialbidragstagande i en
kommun korrelerar med många omhändertagna barn.
– Det är flera socioekonomiska förhållanden som korrelerar med antalet vårddygn. Problemet med alla sådana här analyser är att sambanden kan vara komplexa.
Många socialbidragstagare kan finnas i fattiga förorter,
men också i fattiga norrlandskommuner där det finns
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mycket få barn och mycket få omhändertaganden. Trots
det blir det ändå ett visst samband. Detta är ju som sagt
gamla data, men inget talar för att det har förändrats, säger Tommy Lundström.
Marie Berlin, utredare på Socialstyrelsen, ser också
en korrelation mellan olika typer av problem i kommunerna.
– När det till exempel gäller regionala skillnader i dödlighet så har mönstret varit ungefär detsamma i 100 år
och det visar att det finns skillnader mellan olika kommuner. Medellivslängden sammanfaller väldigt bra med
socialbidragsnivån i kommunerna. Tvångsomhändertagandet är den mest ingripande sociala insatsen som
samhället gör och den är vanligare i kommuner med hög
social utsatthet, säger Marie Berlin.

Marie Berlin.

FÖREGÅNGSLAND MED BRISTER

Sverige beskrivs ofta som ett föregångsland i arbetet för
barns rättigheter. Bland annat var Sverige 1979 det första
landet som införde förbud mot barnaga. Samtidigt har
Sverige kritiserats för brister i rättssäkerheten vid tvångs-

»
31

Fokus Tvångsomhändertagande

»

Ghita Hadding Wiberg.

SOCIALTJÄNST

Publiceringsår 2013

Barn och unga
– insatser år 2012

stlagen (SoL)
Vissa insatser enligt socialtjän
bestämmelser
och lagen med särskilda
om vård av unga (LVU)

rättscentrum, har i sin forskning tittat på vilka utredningsbefogenheter socialtjänsten har, hur man kan vara
säker på att beslutet blir materiellt riktigt, vem som har
bevisbördan, vilka beviskrav som ställs och hur allvarlig
situationen ska vara för att samhället ska kunna gå in och
tvångsomhänderta ett barn.
– Jag har konstaterat att det ställs höga krav, säger hon.
För att man ska kunna omhänderta ett barn måste det
röra sig om en allvarlig situation. Vi tvångsomhändertar
inte barn bara för att vi inte tycker föräldrar är lika bra
som du eller jag, utan det kräver allvarliga situationer.
Ur ett historiskt perspektiv utvecklades den svenska socialvården under 1900-talet från att vara kontrollerande
och tvingande till att allt mer bygga på frivillighet och
rättssäkerhet. Den stora förändringen i detta avseende
ägde rum 1982 när socialtjänstlagen, SoL, trädde i kraft.
Den ersatte bland annat den gamla barnavårdslagen och
ändrade socialtjänstens inriktning till att i första hand
bygga på frivilliga insatser och vara mer serviceinriktad
och hjälpande. Samtidigt överfördes tvångsreglerna till
den nya lagen om särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU. Därmed skärptes också gränsen mellan frivillig vård och tvångsvård.

omhändertaganden. Vanvårdsutredningens avslöjanden
om övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem har också fläckat vårt goda rykte.
Regeringen tillsatte 2012 Utredningen om tvångsvård
för barn och unga som ska göra en översyn av reglerna i
LVU och redovisa sina förslag den 15 oktober 2014, men
redan den 10 februari kommer ett delbetänkande. Syftet
är att stärka barns rättigheter och rättsäkerheten för barn
och unga som vårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.
Medierna uppmärksammar ofta LVU-målen, men advokat Ghita Hadding Wiberg, som har 20 års erfarenhet
av LVU-mål i förvaltnings- och kammarrätten, menar att
rapporteringen inte speglar hur verkligheten ser ut för
flertalet barn som omhändertas.
– Man kan alltid hitta några enstaka mål med hemskheter i, men det som är allvarligt är att vi omhändertar
väldigt många barn i Sverige. Har vi en annan norm eftersom vi har så många barn som är omhändertagna? Det
ställs ganska höga krav på de föräldrar som kommer under luppen, säger Ghita Hadding Wiberg.
KRÄVER ALLVARLIGA SITUATIONER

Anna Kaldal, docent i processrätt med inriktning mot
barnrätt och en av initiativtagarna till Stockholms barn-

BARN OCH UNGA – INSATSER ÅR 2012 (SOCIALSTYRELSEN)
Tabell 11

Sedan 1980-talet har LVU genomgått ett antal revide-

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19165/2013-6-40.pdf

Heldygnsinsatser. Barn och unga med pågående vård enligt SoL eller insats enligt LVU den 1 november 2012
Antal barn och unga efter typ av insats, ålder och kön

Typ av insats
Grund till insats

SoL:

BARNETS POSITION STÄRKS

Vård utanför hemmet

Antal barn och unga
Totalt
därav
p
f

Därav barn och unga i åldern2)
0–3 år
4–6 år
7–9 år
p
f
p
f
p
f

10–12 år
p
f

13–14 år
p
f

15–17 år
p
f

18–20 år
p
f

15 345

9 603

5 742

376

342

343

362

484

384

652

544

783

609

4 087

1 835

2 878

1 666

269

151

118

15

22

15

10

26

10

18

9

12

21

50

42

15

4

158
91
20

83
57
11

75
34
9

15
0
0

22
0
0

15
0
0

10
0
0

26
0
0

10
0
0

14
2
2

8
1
0

4
4
4

11
7
3

9
36
5

14
22
6

0
15
0

0
4
0

5 170

2 788

2 382

239

205

284

278

327

289

399

389

332

310

818

725

389

186

3 821
1 122
227

1 935
738
115

1 886
384
112

239
0
0

205
0
0

284
0
0

278
0
0

327
0
0

289
0
0

395
1
3

388
1
0

283
30
19

268
28
14

391
335
92

441
187
97

16
372
1

17
168
1

LVU: Vård med placering eller
omedelbart omhändertagande

5 439

2 939

2 500

254

227

299

288

353

299

417

398

344

331

868

767

404

190

Totalt antal barn med placering för
vård utom hemmet enligt SoL eller
med vård med placering enligt LVU1)

20 515

12 391

8 124

615

547

627

640

811

673

1 051

933

1 115

919

4 905

2 560

3 267

1 852

LVU: Omedelbart omhändertagande
p.g.a
- endast brister i hemmiljön
- endast den unges beteende
- både brister i hemmiljön och
den unges beteende
LVU: Vård med placering
p.g.a
- endast brister i hemmiljön
- endast den unges beteende
- både brister i hemmiljön och
den unges beteende

1)
2)
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Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår ej.
Avser ålder den 31 december 2012.
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ringar där barnets bästa i allt större utsträckning betonats och där barnets position i den juridiska processen
stärkts. FN:s barnkonvention från 1989 har haft stor betydelse för denna utveckling. En av de viktigaste förändringarna kom 1999 då barnet fick rätt till eget offentligt
biträde som automatiskt blir ställföreträdare för barn
under 15 år. Det skapade en mycket starkare och mer
självständig position för barnet. År 2003 implementerades principen om barnets bästa i LVU 1 §, vilket var en
direkt implementering av barnkonventionens artikel 12.
Dessutom förstärktes rätten att komma till tals i LVU 1 §,
vilket var en ytterligare förstärkning av barnets position.
FÖRÅLDRAD LAGSTIFTNING

VIKTIGASTE PRINCIPERNA I FN:S BARNKONVENTION
Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna:
artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har
analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa
måste avgöras i varje enskilt fall.
artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar
inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och
sociala utvecklingen.
artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla
frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets
ålder och mognad.

I dag har vi när det gäller 3 §, alltså eget-beteende-problematiken, en lag som är lite föråldrad och som bättre överensstämmer med hur man såg på ungdomar för 20–30
ende. Det här är nya grupper, som förstås alltid har funår sedan. Det får bland annat till följd att det är svårt att
nits, men vars problematik har identifierats, vilket gör att
fånga upp flickor med beteendeproblematik.
de inte riktigt passar in i LVU-lagstiftningen. Anna Kaldal
– Vi har en lag som är skriven för och där praxis har uttar också upp en annan grupp som lagen inte är anpassad
vecklats med fokus på unga män med missbruk eller kriför. Det handlar om flickor med hedersrelaterad probleminellt beteende. Lagen är inte så könsneutral som den
matik, som har ökat i antal under senare år.
skulle behöva vara. I dag ser vi att flickor beter sig som
– Hedersproblematiken innebär ytterst svåra dilemman
pojkar och pojkar beter sig som flickor i traditionell beeftersom det är familjer som på många sätt fungerar bra,
märkelse i större utsträckning. I dag är vi mer medvetna
säger Anna Kaldal. Det är ekonomiskt ordnade förhålom att flickor till exempel missbrukar på ett annat sätt
landen och barnen går i skolan, men där finns barn som
och de är oftare våldsamma och kriminella, säger Anna
lever under väldigt svåra förhållanden. Då blir det svårt
Kaldal.
att identifiera dem och använda LVU-lagstiftningen i en
En annan svår fråga, som hon tar upp, är hur samhälfamiljekontext som ser helt annorlunda ut. Barnen lever
let ska hjälpa barn i gränslandet
under svåra förhållanden men
mellan psykiatrisk och social
en del av dem vill ändå vara kvar
problematik. I dag vet forskarna
hemma och barn som tvångsomatt en bakomliggande orsak till
händertas rymmer hem gång på
en beteendestörning kan vara en
gång trots att de verkligen lever
neuropsykiatrisk diagnos som
under hot i hemmet.
kan leda till missbruk, ett aggresMagnus Åhammar, rådman
sivt beteende eller någon form
vid Förvaltningsrätten i Stockav självmedicinering. Frågan
holm med lång erfarenhet av
är då om samhället ska hjälpa
LVU-mål, har sett en förändring i
barnen med stöd i LVU eller ett
LVU-målen de senaste åren.
psykiatriskt tvångsomhänderta– Det är lite andra frågeställgande.
ningar i dag, säger han. Tidigare
– Vi har två avgöranden från
var traditionella sociala frågor
Högsta förvaltningsdomstolen
med missbruk och kriminalitet
Ghita Hadding Wiberg
som tyckte att beteendeproblemer dominerande. Nu kommer
matiken gick att koppla direkt till
de neuropsykiatriska diagnoserden neuropsykiatriska diagnona in i många mål och de hade
sen och att det därför handlade mer om en psykiatrisk
jag inte sett för tio eller femton år sedan. Det har också
problematik varför LVU inte kunde tillämpas. Men det
dykt upp hedersrelaterade frågor som vi inte har haft tiär en svår gränsdragningsfråga och unga med vårdbehov
digare.
riskerar att falla mellan stolarna. Det är en av de frågor
Advokat Lena Isaksson, som har lång erfarenhet av
som är under utredning på Regeringskansliet.
LVU-mål, ser också ett mönster med barn som har psyDen här frågan gäller också flickor med självskadebetekisk ohälsa.

”Man kan alltid hitta
några enstaka mål med
hemskheter i, men det
som är allvarligt är att
vi omhändertar väldigt
många barn i Sverige. Har
vi en annan norm efter
som vi har så många barn
som är omhändertagna?”
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Förebyggande insatser kan minska behovet
av tvångsomhändertagande.

Bo Vinnerljung.

– Barn som har psykiska problem, vilka kan yttra sig
Trenden sedan 1980-talet har varit att minska tvånget.
som självskadebeteenden, en ADHD-problematik eller
Anna Hollander kan tänka sig att den pågående utredandra psykiska problem, får sällan den tidiga psykiatriska
ningen tittar lite extra på den frågan i sin översyn av LVU.
hjälp de har behov av, säger hon. Dessa problem kommer
– När barnen kan anses fara illa vill man stärka samhäldå ibland att utvecklas till ett socialt nedbrytande betelets ansvar och där kan man kanske se att det blir ökade
ende och först i det stadiet griper samhället in, då ibland
befogenheter för socialtjänsten att ingripa mot föräldrars
med ett LVU-omhändertagande. Men det är en följd av
och barns vilja. Det gäller främst de yngre barnen där
att de inte har fått den hjälp de behöver tidigare. Man kan
man kan lyfta in andra omständigheter som kan leda till
inte nog understryka vikten av att barn med sådan protvång. När det gäller de äldre barnen kan de få ökad självblematik skulle vara mycket mer hjälpta av tidiga adekbestämmanderätt. Men det betyder inte att de får fatta
vata psykiatriska vårdinsatser.
beslut. Det är alltid vuxnas ansvar.
Professor Anna Hollander anser också att lagen är förOTYDLIGT RISKBEGREPP
åldrad. Rekvisiten har samma konstruktion som när den
Bo Vinnerljung, professor på införsta barnavårdslagen antogs.
stitutionen för socialt arbete vid
Kunskap om sociala problem
Stockholms universitet, är krioch förhållanden mellan barn
tisk till att riskrekvisitet har en
och föräldrar och samhället har
så stark ställning i LVU. Ett barn
förändrats avsevärt under de sekan omhändertas enligt LVU om
naste decennierna.
det finns ”en påtaglig risk för att
– Som lagen är konstruerad
den unges hälsa eller utveckling
leder den till att det snarare är
annars skadas”.
symptom som angrips och inte
– Riskrekvisitet saknar helt
de grundläggande eller bakomanknytning till ett vettigt bruk
liggande problemen, säger hon.
av begreppet, säger han. Risk är
Det gäller särskilt ungdomars beinget annat än ökad eller minsteende där socialtjänsten bedökad sannolikhet. Det är också ett
mer beteendet och inte orsaker
kvantitativt begrepp. I praktiken
till beteendet. I dag får många
används det på fall där vi av norbarn diagnoser. Det påverkar
Bo Vinnerljung
mativa skäl inte kan undvika att
förutsättningarna för lagens til�gripa in men omformuleras till
lämpning. Tidigare skulle de ha
risk. Inte lätt för föräldrar att förstå och inte särskilt föromhändertagits på grund av sitt beteende enligt LVU,
utsägbart för någon. Om man skulle ta lagtexten på allvar
men det gäller inte i dag. Har barn en ADHD-diagnos och
skulle det till exempel också – som i Norge – krävas att sobeter sig som om de hade ett socialt nedbrytande betecialtjänsten och förvaltningsdomstolen har ett trovärdigt
ende, så kan inte LVU tillämpas.
underlag för att bedöma om risken för oönskad utveckMER TVÅNG I FRAMTIDEN?
ling verkligen minskar om samhället ingriper.
Anna Hollander anser att barnrättstänkandet är positivt
Bo Vinnerljung menar att om man ska använda riskreeftersom det har lett till att samhället tar ett större ansvar
kvisitet måste det definieras tydligare, men han vill inte
för barn, men det kan samtidigt innebära att barn blir
ta bort det, eftersom det ibland fyller en viktig funktion
mer beroende av samhället.
när samhället måste ingripa preventivt.
– Fokus på barn har blivit en central fråga både inom
– Det klassiska exemplet är att det varje år brukar vara
juridiken och socialt arbete. Det är positivt, men probleett Jehovas vittne-barn som behöver en blodtransfusion.
met som kvarstår är att veta när en separation mellan
Då gör man ett tvångsomhändertagande, barnet får hjälp
barn och föräldrar kan anses vara i barnets intresse. Den
och sedan upphör omhändertagandet. Där kan man se
frågan är fortfarande lika komplex, lika svår och lika stor
att om vi inte gör någonting är det risk för barnets hälsa
oenighet kring. Det är svårt att bedöma när bristerna i
och till och med för barnets liv, säger Bo Vinnerljung.
omsorgen är så omfattande att det inte går att hitta anMagnus Åhammar tycker inte att riskrekvisitet är ett
dra lösningar än att omhänderta barn eftersom man vet
problem eftersom förvaltningsrätten får ledning av Högatt en separation också skadar barn. Minsta ingripandets
sta förvaltningsdomstolens domar.
princip är uttryckt i LVU, men jag vet inte i vilken mån
– Just det här med ”påtaglig risk för hälsa och utveckden tillämpas på samma sätt som tidigare, säger Anna
ling” försöker vi göra till ett juridiskt begrepp och att lika
Hollander.
fall behandlas lika, säger han. Jag upplever inte den delen

”Risk är inget annat än
ökad eller minskad
sannolikhet. Det är också
ett kvantitativt begrepp.
I praktiken används
det på fall där vi av
normativa skäl inte kan
undvika att gripa in men
omformuleras till risk.”
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som ett gungfly eller att vi inte har någon fast grund att
stå på. Jag tycker att det fungerar som läget är nu.
Anna Kaldal sammanfattar kärnan i LVU-processen
som ”legalitet och rättssäkerhet i kombination med ambitionen att verkligen skydda barn som far illa”.
– Processen måste vara ordnad så att den ger så lite utrymme som möjligt för godtycke och fördomar. Alla fall
måste behandlas objektivt och sakligt, och lika fall ska behandlas lika, vilket är oerhört svårt, eftersom det rör sig
om komplexa samband mellan risk- och skyddsfaktorer i
barnets miljö. Vi kan inte sätta lika höga beviskrav som i
brottmål eftersom LVU är en proaktiv lag som vill kunna
träda in och skydda barn innan skadan har uppstått. Det
handlar om att bedöma om situationen för barnet är så
allvarlig att det ska tvångsomhändertas – att rätt barn får
rätt vård.
UTMANINGAR FÖR
UTREDNINGEN

Anna Kaldal tror att utvecklingen mot att barnen blir alltmer autonoma i LVU-målen
kommer att fortsätta. Den
stora utmaningen för rättsväsendet är hur systemet ska tillgodose barnets rätt att komma
till tals, ge sitt eget perspektiv
och vara en autonom aktör.
– Hur involverar vi små
barn, barn som inte har
svenska som modersmål och
barn med neuropsykiatriska diagnoser eller intellektuell
funktionsnedsättning, säger hon. Det är svårt, men vi kan
inte backa när vi har sagt att barn är individer med egna
rättigheter.
Andra utmaningar, som Anna Kaldal ser, är att ytterligare stärka barns position och att försöka modernisera
LVU så att lagen kan hantera de nya grupperna med heders-, social- och psykiatrisk problematik som finns i dag.
Hon tror också att vi kommer att få se förändringar när
det gäller hur vi tar hand om placerade barn och tillgodoser deras rättigheter, till exempel genom ett ombud som
följer barnet före, under och efter processen.
Ghita Hadding Wiberg tror att det kommer att bli mer
insyn där barnen är placerade och att det blir andra personer som kommer att ansvara för insynen än de som har
placerat barnen.
– Det kan till exempel vara ett ombud för barnen som
ser hur det ser ut i familje- och behandlingshem där barnen är placerade, säger hon.
Lena Isaksson ser inga stora brister i rättssäkerheten i
LVU-målen. Däremot är hon oroligare för rättssäkerheten
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när barnen är placerade och av det skälet menar hon att
utredningens översyn fyller en angelägen funktion.
– Det är viktigt att barn och ungdomar får komma till
tals och vara delaktiga i sin egen vård när den väl har
inletts. Där finns en brist i dag. Det finns bra HVB-hem,
men det finns all anledning att skärpa tillsynen, framför
allt måste man följa upp hur barnen har det och se så att
de får hjälp och att det inte dröjer för länge.
Magnus Åhammar och några andra domare och erfarna advokater framförde sina synpunkter när de 2013 träffade utredningssekreterarna i Utredningen om tvångsvård för barn och unga.
– Bland annat framförde vi att om socialtjänsten omhändertar någon omedelbart och sedan häver det omedelbara innan en vecka har
gått, så finns det inga grunder
för att pröva det i domstol.
Man kan fundera över om det
skulle finnas någon möjlighet
till laglighetsprövning, säger
Magnus Åhammar.
Gruppen framförde också
att barn och föräldrar borde
ha rätt till ett offentligt biträde
när en umgängesbegränsning
enligt LVU ska prövas. Lena
Isaksson instämmer:
– En förälder som har missbruksproblem men som kan
visa på drogfrihet får träffa
sitt barn med umgängesstöd
frekvent, om prövning sker
enligt föräldrabalken, säger hon. En förälder som för en
process om umgänge i allmän domstol kan få rättshjälp
eller använda sin hemförsäkring för att på så sätt få barnets rätt till umgänge prövad, men den möjligheten finns
inte i LVU-målen. Det är en stor brist. Socialnämnden kan
besluta om mycket omfattande umgängesbegränsningar
och det finns föräldrar som inte träffat sina barn på ett
halvår. Föräldrar och barn i LVU-mål som vill ha umgängesfrågan prövad borde ha rätt till offentligt biträde.
ALTERNATIV TILL LVU

Förebyggande insatser kan minska behovet av tvångsomhändertagande. Magnus Åhammar konstaterar att det är
en politisk fråga om samhället ska stötta familjer på ett
annat sätt.
– Om man läser LVU och socialtjänstlagen så är de mest
angelägna delarna att socialtjänsten så långt som möjligt
tillsammans med föräldrar och barn ska komma fram till
frivilliga lösningar. Så det finns redan i systemet, men beroende på hur mycket man lägger ner på det kan det se
olika ut, säger han.
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– Det krävs ett annat tänk hos socialmyndigheterna, säger Ghita Hadding Wiberg. Jag skulle gärna se att de försöker ha mer samtal, möten och förslag om vad man kan
göra på hemmaplan innan man omhändertar. Jag tycker
det borde finnas resurser och möjligheter att ha fler insatser i hemmet. Man gör det på vissa ställen men alldeles
för sällan.
– Minsta ingripandets princip gäller och kunskapen om
att separationer mellan barn och föräldrar generellt har
allvarliga konsekvenser innebär att satsningar på barn i
samhället blir viktiga, säger Anna Hollander. Det gäller
satsningar på skolan, förskolan, fritidsaktiviteter, hälsooch sjukvården, men också insatser som kan hjälpa barn
och föräldrar i individuella fall. Detta mot bakgrund av
de entydiga kunskaper som finns
om att det är socialt utsatta föräldrars barn som får sina barn
omhändertagna.

förklaringarna till att de offentliga biträdena i de allra
flesta fall bifaller socialnämndens ansökan om tvångsvård.
– I de fall de inte gör det händer det oftare att förvaltningsrätten inte heller bifaller socialnämndens ansökan,
så det offentliga biträdets bedömning och granskning av
socialtjänstens utredning har stor betydelse, säger hon.
Många offentliga biträden lägger ner mycket jobb i de här
målen, men det är förvaltningsrätten som fattar beslut
om de ska få betalt för den tid som de har lagt ner. Offentliga biträdena klagar inte sällan över förvaltningsrättens
beslut. Det påverkar hur mycket tid offentliga biträden
kan lägga på att kritiskt granska utredningen och utforma
en annan uppfattning än socialnämnden. Enligt officialprincipen är det domstolen som
ska se till att målet är så utrett
som dess beskaffenhet kräver,
men det är sällan de kräver komplettering av utredningar.
STATEN SNÅLAR PÅ
Advokaten Lena Isaksson anRÄTTSSÄKERHETEN
ser också att biträdet måste få tid
De offentliga biträdena spelar en
att göra sitt jobb, men hon har
viktig roll för rättssäkerheten i
en annan uppfattning än Ghita
LVU-målen. Biträdena ska tillvaHadding Wiberg och Anna Holrata sin klients intressen och ge
lander beträffande ersättningen.
råd och stöd under processen.
– När det gäller rättssäkerheFör barn under 15 år är biträdet
ten är mycket upp till oss biträäven barnets ställföreträdare
den att se till att den efterlevs. Vi
och ska självständigt företräda
måste vara aktiva! Gör biträdet
barnet.
sitt jobb tror jag att rättssäkerLena Isaksson
Ghita Hadding Wiberg anser
heten kan upprätthållas. För att
att det svåraste med LVU-målen
kunna göra det måste man få tid
är när man är ställföreträdare för barn under 15 år och
att göra sitt jobb, men jag upplever inte att det är svårt att
själv måste skapa sig en uppfattning om vad som är bäst
få betalt för nedlagt arbete, säger Lena Isaksson.
för barnet. Ska barnet vara omhändertaget, kan det bo
UNGA OERFARNA JURISTER
hos sina föräldrar eller går det att hitta en annan lösning?
Har biträdena tillräcklig erfarenhet för att kunna göra
– Där kan mina ord väga väldigt tungt om jag förordar
ett bra jobb? Lena Isaksson och Ghita Hadding Wiberg
att barnet ska omhändertas eller inte. Det ställer höga
upplever att ställföreträdarna för barn alltför ofta är unga
krav på den som företräder barn, säger hon.
oerfarna jurister.
Ett av de största problemen med LVU-målen är enligt
– Många gånger förordnas yngre jurister som ställförehenne att biträdena inte alltid får tillräckligt med tid för
trädare för barn och jag kan tycka att det bör vara den mer
att göra ett bra jobb. Det kan skapa en rättslig obalans när
erfarna som ska vara det, säger Ghita Hadding Wiberg.
de berörda inte ges samma möjlighet som socialtjänsten
Man bör vara erfaren även när man företräder föräldraratt föra fram sina argument.
na, men där ska föräldrarnas egen uppfattning föras fram
– Rättssäkerheten kan komma på skam på så sätt att
och man för bara sin klients talan. Men när man företräder
socialtjänsten har en hel apparat för att göra en utredbarn under 15 år ställs andra krav på ombudet och då bör
ning, säger hon. Sedan ska föräldrarna bemöta det i en
det vara en person som har erfarenhet av den här typen av
förhandling och rent krasst får vi som offentliga biträden
mål och lite mer livserfarenhet. Har du ett oerfaret biträde
inte lägga ner speciellt mycket arbete, för då får vi skuret
för barnet går de ofta på socialtjänstens utredning.
i våra kostnadsräkningar. Det leder till att de flesta biträDocent Anna Kaldal bekräftar att unga jurister ofta får
dena inte lägger ner det arbete som de skulle vilja göra
de här uppdragen.
för att kunna tillvarata klientens intresse fullt ut.
– Många av dem som jag träffar när jag är ute på adAnna Hollander menar att tidsbristen kan vara en av

Lena Isaksson.

”Gör biträdet sitt jobb
tror jag att rättssäker
heten kan upprätthållas.
För att kunna göra det
måste man få tid att
göra sitt jobb, men jag
upplever inte att det är
svårt att få betalt för
nedlagt arbete.”
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vokatkurser, föreläsningar och i min forskning är otroligt
intresserade, engagerade och kunniga personer. Men det
är ändå så att det finns en tendens att man sätter en ganska ny biträdande jurist på den här typen av ärenden. Jag
skulle gärna se att det krävs någon form av certifikat som
ett sätt att höja kompetensen hos det offentliga biträdet
och ställföreträdaren. Där tycker jag att Advokatsamfundet har en uppgift, säger Anna Kaldal.
ENORMT KRÄVANDE JOBB

LVU är socialtjänstens svåraste arbetsuppgift. Det är kunskapsmässigt utmanande och resurskrävande att hjälpa
familjer där barn far illa. Det är också en integritetsfråga,
det vill säga hur mycket samhället ska tvinga familjer att
ta emot insatser eller bli utredda. Ska man dela på barn
38

och föräldrar eller finns andra alternativ? Det är många
svåra avvägningar.
Anna Kaldal har undersökt vad som är reella riskmiljöer för barn och hon konstaterar att det finns ganska
omfattande forskning på riskfaktorer för att barn far illa.
Men det är svårt att göra den individuella bedömningen.
– För varje enskilt fall måste man väga in både risk- och
skyddsfaktorer. Det kanske är en mamma med psykiatrisk
sjukdomsproblematik, men å andra sidan kanske hon
medicinerar och har god sjukdomsinsikt. Allt detta är
kunskapsmässigt svåra bedömningar som kräver att socialtjänsten verkligen har god kunskap, säger Anna Kaldal.
Hon tycker att kunskapen om riskmiljöer för barn behöver stärkas rent generellt hos alla i rättskedjan: socialtjänst, domstol och juridiska biträden.
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Även för socialtjänstens utredningar är tid en bristvara.
– Jag har förståelse för att socialsekreterare inte kan få
fram så mycket information ibland, säger Ghita Hadding
Wiberg. Det kan vara fråga om akuta händelser, till exempel att de träffar en narkotikapåverkad förälder med
sitt lilla spädbarn i en situation där de måste göra någonting. Just då kanske det inte finns så mycket att skriva och
då får man göra en bedömning, men den utredning
som följer måste vara fyllig. Men självklart är det
emellanåt brister även i det här tidiga stadiet, socialen
har inte tillräcklig information och tar kanske ett förhastat beslut.
Förvaltningsrätten kan förlänga tiden som socialtjänsten har på sig för att utreda i vissa fall om det är väldigt
Advokaten Nr 1 • 2014

viktigt att arbetet får pågå någon vecka till för att få ett
fullgott underlag. Men det ska vägas mot att barn och föräldrar inte ska hållas separerade för länge innan målet
tas upp.
– Vi vill vara restriktiva med att förlänga de här tiderna.
Att överväga att dela på föräldrar och barn är oerhört ingripande beslut som berör själva kärnan i familjelivet och
den personliga integriteten. När det gäller barnomhändertaganden ställs myndighetsutövningen på sin spets.
Det handlar om en mänsklig rättighet och vi måste under betryggande former kunna säga att vi gör avsteg från
rätten till privat- och familjeliv, säger Magnus Åhammar.

Socialnämnden kan
besluta om mycket
omfattande umgängesbegränsningar och
det finns föräldrar
som inte träffat sina
barn på ett halvår.

BRISTER I UTREDNINGARNA

»

LVU-utredningarnas kvalitet kan vara väldigt skiftande.
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Anna Kaldal.

Ghita Hadding Wiberg beskriver en del som väldigt bra
ligt henne framgår det inte vilka av barnets behov som
och andra som erbarmligt dåliga:
bedöms vara avgörande för ett beslut att omhänderta
– Vissa utredningar kan jag tycka är bra, men det är ofbarnet eller hur behoven är relaterade till föräldrarnas
tare jag ser brister i utredningen. De försöker inte belysa
brister. Tidigare insatser i hemmet utvärderas sällan i
förhållandena ur ett bredare perspektiv. Många gånger
förhållande till sitt syfte trots att familjerna ofta har bepratar man kanske inte med personer i familjens närhet
viljats olika former av stöd. Misslyckanden relateras till
och försöker inte bilda sig en
föräldrarna men det finns
vidare bild av familjen.
ofta andra förklaringar. DärMagnus Åhammar är mer
för menar Anna Hollander att
positiv till utredningarna, men
socialtjänsten egentligen inte
även han tar upp brister:
bedömer barnets vårdbehov
– Ibland kan de vara lite prasom ska vara avgörande för ett
tiga och tugga om saker och
beslut om LVU.
ting, men i huvudsak är de
– När domstolen ska bebra, säger han. Ibland ser man
stämma om barnet ska placeatt de har fokuserat för mycket
ras utanför hemmet ska olika
på brister och tillkortakombeslutsstrategier vägas mot
manden. De kunde vara mer
varandra, enligt principen om
måna om att lyfta fram saker
att barnets bästa ska vara avgösom fungerar i familjen, så att
rande för beslutet, säger Anna
man kan få en mer fullständig
Hollander. Det skulle vara pobild. Det är svåra frågor att
sitivt om både risken att sepaAnna Kaldal
utreda vad som beror på det
rera barnet från föräldrarna
ena och vad som beror på det
och risken att barnet stannar
andra. Men jag kan tycka att det också skulle läggas ner
kvar relaterats till fakta, omständigheter i utredningen
mer krut på att ta fram alternativa förklaringar eller ge
och kunskaper generellt om barn i liknande situationer. I
en bredare bakgrundsinformation. En del av den här pojdag görs ofta en sammanfattande bedömning utan redokens beteende kan gå att förklara med att han borde ha
visning av hur domstolen kommit fram till sina slutsatser.
någon medicin för sin ADHD, medan andra delar som att
Anna Kaldal menar att utredningarna bryter mot prinhan slåss med sina föräldrar kanske är ett socialt nedbrycipen om likhet inför lagen:
tande beteende.
– Utredningarnas kvalitet varierar och vi behöver meAnna Hollander är kritisk mot utredningarna. Entodutveckling på att göra goda utredningar om barns si-

”Det finns metoder för att in
tervjua barn, men de använ
der man inte i sociala mål.
Varför ställer vi så höga krav
på hur vi talar med barn i
brottmål när vi i sociala mål
faktiskt ska ta ställning till
om barnet ska bo hemma
hos mamma eller pappa?”

Socialkontorens arbetsmiljö
Socialsekreterarnas svåra arbetssituation
påverkar LVU-utredningarna. Det menar
Titti Fränkel, utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR, socionomernas största
fackförbund.

S

ocialsekreterarna har enligt förbundet en tuff arbetssituation som under lång tid förvärrats med hög
personalomsättning, stress och hotad rättssäkerhet
som följd.

40

– Arbetsbelastningen är för hård. Det är svårt att förena
utredningsarbetet med det praktiska ”hands on-arbetet”
där man måste åka iväg på akuta ärenden för att skydda
eller placera barn. Om man samtidigt har ett antal sådana
ärenden är det klart att kvaliteten på skrivandet påverkas. Jag tror inte det går att separera uppgifterna, men
man måste ha en gräns för hur hög arbetsbelastningen
kan vara, säger Titti Fränkel.
Hon berättar att snåla anslag och dålig arbetsmiljö driver erfarna socialsekreterare att sluta vilket förvärrar situationen.
– Det är ofta unga och oerfarna socialsekreterare som
Advokaten Nr 1 • 2014

Fokus Tvångsomhändertagande
Tidigare insatser i hemmet utvärderas sällan i
förhållande till sitt syfte trots att familjerna
ofta har beviljats olika former av stöd.

tuation och föräldrars omsorgsförmåga, säger hon. Det
varierar också i kvalitet från kommun till kommun eller
från stadsdel till stadsdel och det är inte acceptabelt. Det
ska råda likhet inför lagen.
Utredarnas ålder och erfarenhet kan ha betydelse i det
här sammanhanget. Precis som när det gäller biträdena
finns en tendens att det är de yngsta och mest oerfarna
som ofta får dra det tyngsta lasset.
– Emellanåt är utredarna på socialtjänsten väldigt unga
och oerfarna och har inte alltför gedigen erfarenhet om
hur en familj fungerar och hur man kan vara som föräl
der, säger Ghita Hadding Wiberg, som menar att det kan
leda till förhastade beslut, bristfälliga utredningar och att
föräldrarna inte får komma till tals.
Anna Hollander bekräftar detta mönster:
– Inom socialtjänsten och socialnämnderna finns ingen
specialistkunskap. Många socialsekreterare blir med tiden ganska erfarna, men barnavårdsmålen är många och
det är bekräftat att det ofta är de mest oerfarna socialarbetarna som får ta svåra barnärenden.
Anna Kaldal menar att man behöver höja socialsekreterarnas kompetens i att samtala med barn.
– Det finns metoder för att intervjua barn, men dem
använder man inte i sociala mål, säger hon. Varför ställer
vi så höga krav på hur vi talar med barn i brottmål när vi
i sociala mål faktiskt ska ta ställning till om barnet ska bo
hemma hos mamma eller pappa? Är det inte jätteviktigt
då att vi vet hur barnet upplever sin situation?
HAR SOCIALEN ALLTID RÄTT?

Det som utmärker LVU-målen är att förvaltningsdom
stolen nästan alltid bifaller socialnämndens ansökan om

vård. Det varierar mellan olika län, men ligger mellan 80
och 90 procent. Det kan tolkas som att socialnämnderna
har fog för sina ansökningar, men det kan också tyda på
att den rättsliga balansen är skev.
– Vi ser bara de barn som kommer till Förvaltningsrätten i Stockholm, men bifall till ansökan sker i strax över
90 procent, så i de allra flesta fall har socialnämnden haft
fog för ansökan. Många överklagar till kammarrätten.
Jag vet inte hur många domar som ändras, men jag kommer inte ihåg när kammarrätten ändrade någon av våra
LVU-domar, så det kan inte vara så vanligt, säger Magnus
Åhammar.
LVU-målen bygger på en muntlig förhandling där föräldrar och barn ska ges möjlighet att komma till tals och
föra fram sina synpunkter på utredningen själva eller via
sina biträden och ställföreträdare.
– Det är väldigt viktigt att föräldrarna och barnets ställföreträdare får föra fram sina synpunkter på utredningen
och de brister som socialtjänsten har lyft fram, så att man
kan avgöra om det stämmer eller inte. Annars blir tyngdpunkten socialtjänstens utredning, säger Magnus Åhammar.
Det är inte svart eller vitt i de här målen, utan det

»

hotar rättssäkerheten
gör LVU-utredningar och det beror på att det är för hög
personalomsättning. Många erfarna socialsekreterare
slutar och det beror på lönen och hur påfrestande yrket
är. Det har blivit så de senaste 20–30 åren att de erfarna
ofta väljer andra arbetsuppgifter, till exempel behandlingsuppgifter.
Socialsekreterarjobbet har blivit ett genomgångsyrke
för många och det leder till att det är alldeles för hög
personalomsättning på socialkontoren där kontinuitet
är viktigare än någon annanstans. För att råda bot på
denna negativa utveckling driver Akademikerförbundet
SSR inte bara löne- och arbetsmiljöfrågan, utan även krav
Advokaten Nr 1 • 2014

på kompetensutveckling, introduktionsår för nya socialsekreterare och specialisttjänster för socionomer för att
skapa nya karriärvägar.
De allra flesta socialsekreterarna inom barn- och ungdomsvården har socionomexamen, men det finns de
som inte har det. Det finns än så länge inga kompetenskrav, men riksdagen har lagt ett förslag om att införa sådana krav. Akademikerförbundet SSR är positivt till förslaget, men ifrågasätter varför kraven bara skulle gälla på
barn- och ungdomssidan och varför kravet inte är mer
precist än ”socionomutbildning eller annan relevant utbildning”. n

Titti Fränkel.
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»

Magnus Åhammar.

handlar om nyanserade bedömningar i alla led om var
Ghita Hadding Wiberg tycker också att socialnämngränserna ska gå. Det är svåra frågor där domstolen ska
dens utredning får för stor betydelse i den muntliga förväga familjens brister och förtjänster mot varandra och
handlingen.
ta ställning till hur det påverkar barnet att separeras från
– Det är en skev balans helt enkelt, säger hon. Sociala
föräldrarna.
myndigheter har mer resurser och vi som är ombud för
– Det kan vara en självklarhet att föräldrarna inte kan
klienterna har inte möjlighet att tillvarata våra klienters
ha hand om barnet just nu eller att barnet själv har börintressen på rätt sätt eftersom vi inte har möjlighet att ta
jat missbruka, rymmer hemifrån och beter sig på ett sätt
betalt för vårt arbete och man kan inte kräva att advokaså att man är tvungen att omhänderta det, säger Ghita
ter och biträdande jurister ska lägga ner extremt mycket
Hadding Wiberg. Sedan kan
arbete om man inte får bedet finnas fall där man kan
talt för det.
tycka att den här mamman
Magnus Åhammar har en
är kanske lite lustig och hon
annan uppfattning. Han påhar sina problem, men jag
pekar att socialtjänsten inte
tror ändå hon fungerar som
bara ska göra en partsinlamamma. Då kan man ha dega, utan måste se till barnets
lade uppfattningar om det.
bästa och vara opartisk.
Vad är rätt och fel, hur tokig
Därför spelar det ingen roll
får man vara för att ha hand
att socialtjänsten har större
om sina barn. Det finns
resurser. Det kan ändå bli
ingen mall att stoppa in de
en opartisk och objektiv
olika föräldrarna i och det
process.
är det som gör de här målen
– Risken är självklart
väldigt svåra emellanåt.
upp
enbar att den enskilde
Magnus Åhammar
Anna Hollander påpekar
föräldern och vårdnadshaatt de offentliga biträdena
varen kan komma i ett unkommer in sent i omhänderläge. Men med engagedertagandeprocessen och att det är svårt i det skedet
rade och duktiga biträden blir processen inte på något
att ifrågasätta uppgifterna i utredningarna. Att förvaltsätt ensidigt belyst från socialtjänstens sida. Min känsla
ningsrätten nästan alltid bifaller socialnämndens anär att det vägs upp, säger Magnus Åhammar.
sökan tolkar Anna Hollander som att föräldrarnas och
På ett formellt plan ser det ut som om rättssäkerheten
barnens uppfattningar sällan beaktas av domstolen, men
är väl tillgodosedd i de här målen. Föräldrarna får ett offramförallt förklaras detta av att domstolen är beroende
fentligt biträde som bekostas av staten, socialnämnden
av socialvetenskapliga och medicinska bedömningar av
har objektivitetsplikt i sin utredning och LVU-beslutet
barnets vårdbehov och förlitar sig på dem. Hon menar
måste föregås av en domstolsprövning.
att domstolen egentligen inte granskar eller ifrågasätter
– Det som gör det svårt är att när det kommer till själva
utredningens innehåll och de bedömningar socialnämnrättsfrågan kan den vara så utmanande och ställa så höga
den gör.
krav på både utredare och bedömare att det ibland kan
– Det blir verkligen en obalans och det är nästan en
bli fel åt båda hållen. Forskningen visar att ju svårare och
renodlad tvåpartsprocess. Domstolen kan fortfarande
mer komplexa frågor vi ställs inför, desto större risk är det
ingripa till den svagare partens skydd, men det händer
att våra personliga preferenser och övertygelser färgar av
sällan, säger hon.
sig på den objektiva bedömningen, säger Anna Kaldal. n

”Risken är självklart uppen
bar att den enskilde föräldern
och vårdnadshavaren kan
komma i ett underläge. Men
med engagerade och duktiga
biträden blir processen inte
på något sätt ensidigt belyst
från socialtjänstens sida. Min
känsla är att det vägs upp.”

KÄLLOR
• Socialstyrelsen,
Rapport, Barn
och unga – insatser år 2012, vissa
insatser enligt
socialtjänstlagen
(SoL) och lagen
med särskilda
bestämmelser
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En ovanligt heltäckande
Sjukvårdsförsäkring
Advokatsamfundets Sjukvårdsförsäkring –
med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal webbaserade hälsoprogram som ingår i sjukvårdsförsäkringen
finns det möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa.

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

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

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

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

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

Formen har
betydelse
Form, färg och grafisk design är bara några av
de egenskaper som definierar och skyddar ett
varumärke. Området är under snabb utveckling
och frågeställningarna om varumärkesskydd är
aktuella för både den offentliga sektorn och den
privata, speciellt i den digitala miljön.
Vi erbjuder därför det helt nya kurspaketet:
Avancerad varumärkesrätt
Kurserna belyser den senaste utvecklingen i
svensk och europeisk lagstiftning, rättspraxis
och litteratur och ges följande datum:
25 MAR
Avancerad varumärkesrätt I
Om varumärkesrättens uppkomst. Särskiljningsförmåga, 3D-, färg-, ljud-, geografiskaoch vilseledande varumärken samt förutsättningar för skydd utan registrering.
5 MAJ
Avancerad varumärkesrätt II
Om varumärkesrättens omfång. Senaste utvecklingen. Frågor om dubbel identitet, förväxlingsrisk, anseendeskydd och anslutande
sanktionsfrågor.
9 MAJ
Avancerad varumärkesrätt III
Om varumärkesrättens upphörande. Särskilt
om ond tro, användningstvång, degenerering
och passivitet.
Kurserna innehåller ett flertal tillfällen till frågor
och diskussioner.
Välkommen!

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Debatt

När skall Lambertz tystna?
Advokat Svante Thorsell bemöter justitierådet Göran Lambertz inlägg i Advokaten nr 9
2013, där Lambertz bland annat skrev att Thorsell spridit irrläror då Thorsell kritiserat
domstolarnas insatser när de dömde Thomas Quick.
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Nr 8 • 2013
är en statstjänstem
an
Svante

Thorsell
Advokat

Advokaten
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I

Advokaten skriver jag att domarDet är den bild Lambertz skapat i
nas insatser i Quickmålen bör
media.
uppmärksammas, genomlysas
Skall man tro att Lambertz inteloch granskas. All uppmärksamhet
lektuellt ger luft åt något intressant
och kritik hade då riktats mot van
eller är han bara debattglad? Något
der Kwast (åklagaren), Borgström
som mordoffrens anhöriga inte kan
(advokaten) och Penttinen (polisutreuppskatta.
daren). De har inte dömt,
Det började så bra i
det har endast domstoett DN-debattinlägg för
DEBATTÖR
larna gjort, menade jag.
snart två år sedan. I
Möjligen kunde det vara
grumliga förklaringar om
till hopp för justierådet
vad Lambertz egentligen,
Göran Lambertz och hans
egentligen och egentliskyddslingar. I Advokagen menar går poängen
ten tar Lambertz, utan
därefter förlorad. Den
att vara angripen, en ny
sammanfattande bilden är
runda i ämnet. Man kan
att Lambertz säger sig resundra, när skall Lambertz
pektera att europarättens
Svante Thorsell
tystna?
oskuldspresumtion är til�Svante Thorsell
lämplig på Thomas Quick
är advokat
domstolarna har beviljat
samtidigt som Lambertz
i Göteborg med
alla resningsyrkanden.
med tvärsäkerhet, men
inriktning på
Då åklagarna i samtliga
ändå med reservation
skadestånd,
fall återkallat sin talan är
för att han ”inte vet hur
media och
frågan om Thomas Quicks
det ligger till” (märkligt),
fastigheter.
skuld/oskuld slutligen inte
”är helt säker” på att de
prövad. En brist. Lamursprungligt fällande dobertz har rätt på denna avgörande
marna var riktiga ( hur går det ihop).
punkt. Det är en bra poäng, men
Lambertz menar i sitt inlägg att jag
sen blir det märkligt. Sammanlagt
borde undra över ”somligt hos Sture
tio åklagare har tagit befattning
Bergwall, förutom det som är känt
med Quickmålen efter de fällande
om hans sex- och våldsbrottslighet
domarna och funnit att det inte finns
och hans psykiatriska vård”. Varför
rimliga prognoser för nya fällande
skulle jag det? Grundbulten är att det
domar. Tio åklagare kan väl inte ha
är gärningarna som skall bedömas –
fel i alla fallen? En åklagare (van der
inte vem personen är – spetälsk eller
Kwast) kan inte ha ha rätt i alla fallen?
furste. Detta tyckande, detta luftande
Advokaten Nr 1 • 2014
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dvokaten Svante Thorsel
l anser att det finns skäl för
kritik
mot de domare som dömde
Thomas Quick för mord.
Han utgår
från en slutsats han har
dragit, en slutsats som de allra flesta
jurister vet att
man inte kan dra. Nämlige
n att de friande domarna efter resning
för Sture
Bergwall innebär att det
var fel att
Bergwall/Quick åtalade
s och dömdes.
Att journalister drar tokiga
slutsatser
är en sak. Advokater bör
tänka efter
innan de stämmer in i
en sådan kör.
I senaste numret av Advoka
ten skriver Svante Thorsell att
det faller en
mörk skugga över de domare
som
dömde Thomas Quick
för mord. Det är
enligt Thorsell ”självkl
arheten i domarna” som skrämmer.
I domarna finns sällan
den tvekan
som en rättslig prövnin
g bör innehålla,
skriver Thorsell. ”Domst
olarna har undergrävt sin egen autonom
i och inte
dömt självständigt, oberoen
de av varandra.” Det borde finnas
avvikande
meningar, reservationer
och till och
med nämndemannadomar.
Saknas det
civilkurage att ge uttryck
för sådant,
frågar Thorsell. Hur långt
har då konsensuskulturen spritt sig
vid domstolsprövningen?
DET ÄR FRESTA

NDE att avfärda Svante
Thorsell som okunnig.
För han kan
inte ha läst domarna i de
sex målen,
inte en enda. Den som
har läst domarna vet att de inte ger minsta
grogrund
för hans förbluffande anklage
lser om
osjälvständighet, bristand
e civilkurage
och konsensuskultur.
Men jag ska avstå från
det enkla avfärdandet. Det har ju nämlige
n visat sig
att Thorsell är långt ifrån
ensam.

Många tror att de friande
domarna för
Sture Bergwall efter resning
innebär
att det har slagits fast att
det var fel att
han dömdes, ja rentav
att det var en
rättsskandal. Det är nog
visserligen
inte många jurister som
har fallit i den
fällan, men desto fler andra.
LÅT

MIG DRA ELEMENTA
fastän de är
kända: Bergwall ska betrakt
as som
oskyldig sedan han har
frikänts. Men
det betyder inte att beslute
n och domarna medger någon
slutsats om verkligheten. Så är det med
domstolars domar och beslut, och så
måste det vara.
Därför är det självklart
att man inte av
frikännandena kan veta
om åtalen och
domarna var en rättsska
ndal eller inte.
Till saken hör att skuldfrå
gan aldrig
prövades av domstol när
Bergwall frikändes. Efter resningsbeslute
n – som
åklagarna initierade eller
ställde sig
bakom – lades åtalen ned.
Om åklagaren argumenterar för resning
till förmån för den dömde går
domstolen ytterst sällan emot.
Det var alltså i praktike
n åklagarna
som bestämde att de enhällig
a lagakraftfunna domarna skulle
rivas upp.
Och det skedde med det
enda nya att
Bergwall hade tagit tillbaka
sina erkännanden, utan att åklagar
na ställde de
svåra frågor som ska ställas
och utan
att de kollade fakta med
den som hade
drivit åtalet.

ATT DET HAR

DRAGITS felaktiga
slutsatser av resningsprocessen
är det allvarligaste i det journalistiska
haveri som
Quickaffären har blivit.
Men nästan lika
allvarligt är påståendet
att fakta visar
att det var fråga om en
rättsskandal.
Frågan om hur det verklige
n förhål-

ler sig är rimligen svår
att besvara för
den som inte är insatt i
Quick-processerna. Jag vet inte hur insatt
Svante
Thorsell är, men jag vågar
säga att den
som är tränad att pröva
och värdera
bevisning knappast kan
dra någon annan slutsats än att såväl
åtalen som domarna var riktiga.
Det som sägs gång på gång
om avsaknad av bevisning i målen
är felaktigt.
Det fanns massor av bevisnin
g mot
Bergwall. Mestadels rör
det sig om saker han berättade som
han inte kunde
ha fått från någon annan.
Det finns ungefär 50 sådana unika
omständigheter
i mordutredningarna.
Men det rör sig
också om teknisk bevisnin
g, som likhundars markeringar vid
flera olika
tillfällen. Hur man ska
förklara bort
dessa reaktioner hos hunden
kan jag
inte förstå.

Göran Lambertz.

DEN SOM TROR PÅ
rättsskandalen kan
ha anledning att undra
över somligt
hos Sture Bergwall förutom
det som är
känt om hans sexual- och
våldsbrottslighet och hans psykiatr
iska diagnos
som mycket farlig. Hur
kunde han
många år i efterhand erkänna
just sådana mord där man inte
vare sig tidigare eller senare har hittat
någon annan starkt misstänkt? Det
rör sig om 15
personer som antingen
har hittats
döda eller är försvunna
sedan många
år.
Allt detta kan man naturlig
tvis inte
begära att Svante Thorsel
l ska veta.
Däremot att han inte ska
sprida irrläror
som baserar sig på att
han inte förstår
enkel juridisk logik.
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Göran Lambertz
Justitieråd

65

i media utom rätta, är ingen bra
utgångspunkt för ett justitieråd. När
Lambertz dessutom utropar att alla
media ”gått på en blåsning” är det
inte ens hälsosamt. Det färgar av sig
på HD och förtroendet på rättsväsendet som helhet. Eller, är tvärtom
Lambertz krumbukter viktiga för
de illustrerar just skörheten i den
svenska rättsstaten – en kunskap värd
allmänhetens uppmärksamhet?
det är möjligt att Lambertz känner
sig missförstådd. Jag tror att han är
det. Men ansvaret är hans.

Svante Thorsell
Advokat

Detta
tyckande,
detta luftande i media
utom rätta,
är ingen bra
utgångspunkt för
ett justitieråd.
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Debatt

Att hämnas för
brottsoffrets
Advokat Olof Öhlén reflekterar över hämndens funktion och uppgift i rättsväsendet. Han
beskriver hur hämnden finns närvarande på olika sätt i olika rättsväsenden, även det svenska.

I

Payback, the case for revenge (The
University of Chicago Press, 2012)
pläderar den amerikanske rättsprofessorn Thane Rosenbaum för
att rättsväsendets egentliga uppgift
är att hämnas för brottsoffrets räkning – inte att upprätthålla allmänprevention. Allmänpreventionen
är en (vacker) konstruktion, medan
hämnden är lika viktig för människan som mat och dryck. Den som
kräver hämnd men nekas till den far
illa och tillgriper självhjälp, så kallad
privatjustis.
Rosenbaum exemplifierar sin tes
med fall ur verkligheten, där brottsoffer nekats hämnd. Han menar att
människors åtrå efter hämnd inte tillfredsställs i tillräcklig utsträckning av
det amerikanska rättsväsendet, som
saknar fokus på offret. Vad Rosenbaum främst vänder sig emot är de så
kallade plea bargains, som amerikanska åklagare i stor utsträckning använder sig av och som innebär att straffet
sätts ned eller uteblir helt för den
brottsling som på olika sätt samarbetar med åklagaren, i Sverige benämnt
som ”kronvittnen”. Rosenbaum
uppger att plea bargains förekommer
i 90 procent av alla brottsmål i USA
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och menar att ett straff genom plea
enkla skälet att det inte fanns någon
bargains blir så utspätt att offret inte
annan som gjorde jobbet. Det fanns
får hämndbegäret tillfredför länge sedan ingen
ställt. Rosenbaum pläderar
centralmakt som genom
DEBATTÖR
också starkt för dödsstraff,
domstolar utövade rättsom är den ultimativa tillskipning mot brott. Envälfredsställelsen av brottsoffdiga härskare tillvällde sig
rets krav på hämnd. Han
ofta makten att hämnas
beklagar att så få av de till
i stor skala. I och med
döden dömda blir avrätupplysningstiden kom en
tade. Rosenbaum föredrar
reaktion mot den typen av
den gammaltestamentliga
barbari och ett legalt syshämnden framför det nya
tem för att förhindra det
Olof Öhlén
testamentets budskap om
inrättades. Den ideologisÖhlén är nu verkatt vända andra kinden
ka grunden för att straffa
sam med egen
till. Överhuvudtaget
uttyddes av utilitarismen,
firma som advolovordar Rosenbaum den
det vill säga straffet blev
kat i Stockholm
rättfärdige hämnaren, som
en nyttighet för hela
och har tidigare
han – märkligt nog kan
samhället, inte bara för
under längre tid
det tyckas – tilltror samma
brottsoffret. Allmänprevarit verksam i
ädla egenskaper som en
ventionen, den allmänna
Sundsvall hos
objektiv domstol. Och om
nyttan av straffrättskipAdvokatfirman
staten misslyckas med att
ning, inte omtanken om
Stoltz. Han är
tillgodose offrets behov av
enskilda brottsoffer, blev
inriktad på associationsrätt och
hämnd så är privatjustis
förhärskande. Och så har
fastighetsrätt.
berättigad.
det förblivit, in i modern
Rosenbaum gör en
tid. Resultatet har alltså
nog så sann iakttagelse
blivit att staten försummat
när han påpekar att det i det forna
sin roll att se till det enskilda brottssamhället fanns en uttrycklig rätt
offrets bästa genom att inte erkänna
att privat hämnas en oförrätt av det
och promovera hämnden. RosenAdvokaten Nr 1 • 2014

Debatt

räkning
baum föreslår en del reformer för att
återinföra offret och hans hämndbehov till den rättsliga processen. Han
föreslår till exempel att offret skall
få ett eget rättsligt biträde, som inte
finns i USA, och att offret skall få ett
finger med i skuldbedömningen, inte
bara vid straffmätningen. Rosenbaum
går så långt att han vill tillerkänna
offret vetorätt i vissa frågor.
rosenbaum har en viktig poäng, när
han betonar hämndmotivet som en
grund för brottmålsdomstolarnas
existens. Alltför sällan hörs det i
debatten att statens roll i straffrättskipningen – visserligen bakom kulisserna – egentligen är att hämnas för
brottsoffrens räkning. Den civiliserade
människan rynkar gärna på näsan åt
hämnd som något primitivt. Allmänpreventionen i all ära, men kanske är
den verksam mest för oss välordnade.
Den kanske viktigaste orsaken till
att staten straffar är kanske trots allt
att staten till varje pris vill undvika
privatjustis och vendettor iscensatta
av brottets närmaste omgivning. En
sådan privatjustis är naturligtvis inte
önskvärd från ett samhälleligt perspektiv. Det är därför viktigt för staten
Advokaten Nr 1 • 2014

att inofficiellt upprätthålla åtminstone
ett sken av att vara en ställföreträdande hämnare. Staten är den som är
bäst lämpad för hämnande verksamhet – inte brottets anhöriga eller klaner. Hämnden blir objektivt bedömd,
proportionell och likformig i en lugn
och sansad rättssal. Men den centralmakt som straffar måste på något sätt
ändå framstå som den oförskräckta
hämnaren för att dämpa hämnande
tendenser hos offret och dennes
omgivning, vilket visserligen sker men
anständigtvis i den förnuftiga allmänpreventionens lånta fjädrar.
I sitt idealiserande av hämnden och
den rättfärdige hämnaren medger
Rosenbaum att privatjustis kan leda
till tragedier. Han tar ett exempel
från Nya Guineas bergstrakter, där
en gris, som råkade böka i fel trädgård, resulterade i 47 dödsfall bland
människor. Han nämner också fall
från Albanien, där det praktiserats
privatjustis sedan årtusenden med
tusentals offer som resultat, och som
inte ens den centralmaktssträvande
kommunismen kunde rå på. Rosenbaum inser också att det i USA finns
kulturer, där privatjustis frodas, till
exempel bland gatugängen i Los Ang-

eles, med många dödsfall som följd.
Men alla dessa avskräckande exempel
hindrar inte Rosenbaum från att i
närmast panegyriska ordalag prisa
den rättrådige hämnden och döma
ut de amerikanska domstolarna som
dåliga hämnare.
hur är det då med det svenska rättsväsendet? Hur beaktas hämnden av
oss? I den allmänna debatten beaktas
den inte alls som något önskvärt.
Men i vissa konkreta avseenden i den
praktiska rättskipningen är vi i vårt
land ändå bättre på att ”se” brottsoffren än i USA. Vi har ingenting som
liknar plea bargain. Vi har målsägandebiträden. Vi har målsägandeförhör,
som har direkt bäring på skuldfrågan
och vi erkänner straffvärdet av själva
brottet som i huvudsak bestämmande
vid utdömandet av straffet. Därmed
är inte sagt att svensk rättväsende
öppet och oförbehållsamt erkänner
hämnden som en verksam del i något
led av rättsprocessen. Hämnden
flyter som ett isberg under ytan och
vi ser på sin höjd toppen.

Alltför sällan
hörs det i
debatten,
att statens
roll i straffrättskipningen
– visserligen
bakom
kulisserna
– egentligen är att
hämnas
för brotts
offrens
räkning.

Olof Öhlén
Advokat
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Vinjett
Aktuellt
vilja arbeta med att ta till vara män
niskors rättigheter med juridiken som
verktyg?
– 1. Var principiell i urvalet av fall.
Centrum för rättvisa har haft en
grundläggande princip: att stå upp för
individens fri- och rättigheter.
2. Var obrottsligt lojal mot klienten
och klientens intressen. De långsiktiga
opinionsmålen får inte påverka hur
man driver processen.
3. Skaffa en så oberoende finansiering som det bara går.

Årets svensk 2013
– med fokus på individens rätt
Gunnar Strömmer, advokat på
Gernandt & Danielsson, utsågs till
årets svensk 2013 av tidskriften
Fokus med motiveringen: ”Med
Centrum för rättvisa har Gunnar
Strömmer skapat ett kraftfullt
skydd för människor som hamnar i
tvist med stat, kommuner och myn
digheter. Med ett konsekvent fokus
på individens rätt har han stärkt
rättsmedvetandet i hela landet.”
Gunnar Strömmer är grundare av
Centrum för rättvisa och var chef från
2002 till 2011 då han efterträddes av
Clarence Crafoord. Han ingår fortfarande i centrets styrelse.
Vad är det viktigaste du och Centrum
för rättvisa har åstadkommit?
– Det viktigaste jag gjorde var att åka
till Amerika, att arbeta i en liknande
verksamhet och att hitta en svensk
modell för att hjälpa människor med
juridiska verktyg här hemma. Centrum för rättvisas viktigaste bidrag –
och i den delen är väldigt många delaktiga – är att vi bestämde oss för ett
enkelt grunduppdrag:
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1. Granska missförhållanden av olika slag.
2. Informera människor om deras
rättigheter.
3. Erbjuda vår hjälp för dem som
också vill ta saken från ord till handling
och faktiskt få ett övertramp prövat.
Centrum för rättvisa har haft fram
gång i 90 procent av sina fall. Hur har
ni lyckats så bra?
– En förklaring är timingen. Vi har
lyckats lyfta upp frågor som tidigare
inte har varit rättsligt prövade i ett
läge när det har funnits juridiska förutsättningar att vinna. Och vi jobbar
mycket hårt som ombud. En viktig
faktor var samarbetet mellan mig
och Clarence Crafoord. Clarence var
den skicklige juristen som var inställd
på en traditionell advokatbana. Han
hade en processerfarenhet som jag
saknade. Vi hittade ett sätt att driva
processer och en ambitionsnivå som
kom att betala sig. Det visade sig vara
en väldigt lycklig kombination av erfarenheter och kompetenser.
Har du något råd till andra som skulle

”För att
vara ett bra
ombud måste
man ha ett
genuint
intresse för
klienterna
och för vad
som är deras
drivkrafter.”

Hur ser engagemanget för rättighets
frågor ut bland advokater i Sverige i
dag?
– Jag upplever att det är en positiv
förändring på gång, som drivs av en
rad olika faktorer. En faktor är att juridiken har tagit en mycket bredare
plats i samhället än tidigare, framför
allt genom EU-inträdet, och att juristerna och även advokaterna har
dragits in i samhällslivet bredare än
tidigare. En annan faktor är att det
finns en drivkraft underifrån. De unga
jurister som har gått på Centrum för
rättvisas sommarinternat finns i stor
utsträckning på de affärsjuridiska byråerna. Det skapar en efterfrågan på
att utöver arbetet i den affärsjuridiska
vardagen också kunna bidra med bredare insatser.
Har du nytta av dina erfarenheter från
Centrum för rättvisa i ditt arbete som
advokat på en affärsjuridik byrå?
– Det finns påfallande ofta rättssäkerhetsfrågor också inom affärsjuridiken, inte minst i olika tillsyns- och
tillståndsärenden, men också i andra
tvister med myndigheter. Och närbesläktade etiska frågor som CSR eller
hantering av mut- och korruptionsrisker blir allt viktigare i näringslivet.
MA
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MÅNADENS ADVOKAT Gunnar Strömmer

Vad är det viktigaste du har lärt dig
under de tio åren?
– För att vara ett bra ombud måste
man ha ett genuint intresse för klienterna och för vad som är deras drivkrafter. Företräder man människor
måste man ha ett människointresse.
Centrum för rättvisa har sagt att vi
ska vara bäst på juridiken, men vi har
också haft som mantra att det gäller
att gå till botten med vad som faktiskt
har hänt i fallen.

Aktuellt
Årets advokatbyråer
2013

Svensk
Juristtidning
gratis på
webben

Vinnarna i klient- och
branschstudien Årets advokatbyrå för 2013 har
utsetts. Studien bygger på
bedömningar från över 1 000
klienter.

Svensk
Juristtidning
har lanserat
en ny webbplats. I fortsättningen
publiceras
SvJT-häftena
också på
webbplatsen
www.svjt.se.
Dessutom
finns tidskriftens artiklar
från och
med 1990
och framåt
tillgängliga.
Allt material
på webbplatsen är gratis.

så här ser vinnarlistan
för 2013 ut:

Årets advokatbyrå i kate
gorin över 200 miljoner kr:
Lindahl
Årets advokatbyrå i kate
gorin 100–199 miljoner kr:
Magnusson
Årets advokatbyrå i katego
rin 25–99 miljoner kr: Danowsky & Partners
Årets advokatbyrå
8–24 miljoner kr: Advokat
firman MarLaw
Stora klientpriset: Setterwalls
Mest innovativa advokat
byrån i kategorin över
100 miljoner kr: Bird & Bird
och Magnusson
Mest innovativa advokat
byrån i kategorin under
100 miljoner kr: Öberg &
Associés

Sju nya regionpolischefer
Sju regionpolischefer i polisens nya
de nya regionpolischeferna är:
organisation har utsetts.
Nord: Klas Johansson.
De förordnas på fyra år
Bergslagen: Dan Persmed början när den nya
son.
polisorganisationen träMitt: Carin Götblad.
der i kraft den 1 januari
Stockholm: Mats Löfving.
2015. RegionpolischeÖst: Ulrika Herbst.
ferna ska både vara en
Väst: Klas Friberg.
Mats Löfving.
del av den nationella
Syd: Annika Stenberg.
ledningsgruppen med
Fem av de nya region
ansvar för hela polisen och agera
polischeferna är i dag länspolis
individuellt som chef för en region.
mästare.

Maria Lönegård är ny
polischef på EBM
Maria Lönegård tillträdde som
ny polischef vid Ekobrottsmyndigheten den 1 januari. Hon har
mer än 20 års erfarenhet som
polischef och kommer närmast
från en tjänst som biträdande
chef på Rikskriminalpolisens kriminalpolisenhet. Hon har tidigare arbetat på Rikspolisstyrelsen
och varit polischef i Norrbotten
i 10 år.

Advokatsamfundets ramavtal
Advokatsamfundet har ramavtal om förmåner för ledamöter
och deras anställda.
Nya är ramavtal med Svenska
Dagbladet om rabatter på platsannonser, profilannonser och
prenumerationer, med MMC
Bilar om prisreduktion på Mitsubishi-bilar, med Bilia om prisreduktion på Ford- och Renault-
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bilar och med Psykologpartners
om konsulttjänster inom klinisk
psykologi.
advokatsamfundet har
följande ramavtal.

Bilar: Audi, BMW, Citroën, Ford,
Jaguar, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mi
tsubishi, Renault, Škoda, Smart,

Subaru, Toyota, Volkswagen,
Volvo, Wasa Kredit (finansiell
leasing av bilar).
Hotell och konferens: Hotel
Diplomat, Elite Hotels, Fågelbrohus, Grand Hôtel i Stockholm,
Krusenbergs herrgård, Villa
Källhagen, Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels, Smådalarö
gård.

Klinisk psykologi: Psykolog
partners.
Klockor och smycken: Georg
Jensen.
se advokatnätet,

http://www.advokatsamfundet.
se/Advokatnatet/Ekonomi/
Ramavtal/, för detaljerade villkor (kräver inloggning).
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IMM vill höja etiken i näringslivet
Helena Sundén är jurist och
generalsekreterare för Insti
tutet mot mutor (IMM) sedan
den 1 mars 2013. Hon var
gästtalare vid Hildarylunchen
i Stockholm den 11 december
och berättade vad hon har
gjort under sina första nio må
nader som generalsekreterare.
Helena Sundén är den första
generalsekreterare IMM har haft
under dess 90-åriga existens.
Hon var tidigare vd för en konsultverksamhet specialiserad
på affärsetik och antikorruption
och har arbetat med utredningar av korruptionsbrott,
förebyggande aktiviteter och
utbildningar i internationella
projekt i länder där korruptionen är mycket utbredd.
Sverige ligger bra till i internationella mätningar, till exempel
på tredje plats i Transparency
Internationals rating av de minst
korrupta länderna. Det betyder
att vi har lite korruption inom
offentlig förvaltning.
– Men det betyder inte att vi
kan glömma korruptionsfrågan.
Korruption i Sverige ser inte
likadan ut, sa Helena Sundén.

går vid sidan av upphandlingsreglerna.
Det som fattas i de länder
som har en hög grad av korruption är förtroende, förklarade
Helena Sundén. Hon menar
att det är viktigt att värna det
förtroende som svenskar har för
det offentliga och för svenska
verksamheter.
Helena Sundén förklarade att
IMM har samma uppgift som
när det startade 1923: att höja
etiken i näringslivet och förebygga mutor.

imm:s näringslivskod lanserades
i september 2012. Bakgrunden
till koden är att en ny mutlagstiftning kom sommaren 2012.
I förarbetena står att det vore
bra om någon kunde ta på sig
ansvaret att skriva en kod för
näringslivet kring var gränsen
går för vad som är tillåtet. IMM
tog på sig uppdraget.
– Tanken med koden är att
den är lite strängare skriven än
lagen. Följer man den ska man
inte behöva hamna i situationer
där man kan misstänkas för
mutbrott.
En av Helena Sundéns huvuduppgifter under 2013 var att
om vi definierar korruption
sätta i gång IMM:s etiknämnds
bredare än bara tagande och
arbete. Stora företag i näringsgivande av
livet hade
OM INSTITUTET MOT MUTOR
muta, hänuttryckt ett
der det saker
önskemål om
Institutet mot mutor (IMM) är
också i Sverige.
att IMM borde
en ideell näringslivsorganisation
som grundades av industrimanDet kan gälla
tillsätta en
nen Berndt August Hjorth 1923.
vänskapskoretiknämnd.
Huvudmän för IMM är Stockruption, till
Nämnden
holms Handelskammare, Svensk
exempel att
skulle pröva
Handel, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting
man anställer
frågor om vad
och Läkemedelsindustriförenfolk bara på
som är föreningen. Dessutom finns stödjande
personliga refeligt och inte
medlemmar.
IMM:s näringslivskod finns på
renser där det
förenligt med
svenska och engelska på IMM:s
kanske finns
näringslivskowebbplats.
någon annan
den. Etiknämnsom är bättre
den lanserades
lämpad, eller att man väljer en
i samband med IMM:s 90-årsjuleverantör därför att man har en
bileum den 19 september 2013.
personlig koppling, eller man
Från att ett ärende har hanterats
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Helena Sundén är den första generalsekreterare IMM har haft under dess 90-åriga
existens.

i nämnden ska det inte ta mer
än två veckor innan nämnden
lämnar ett beslut. Hittills har
nämnden behandlat två ärenden.
– Vår tanke är att alla beslut
från nämnden ska publiceras
i anonymiserad form för att
skapa en sedvänja på området,
sa Helena Sundén.
IMM har eftersträvat att få
stor bredd i etiknämnden, så att

den omfattar företrädare som
har en bred erfarenhet från företag och offentlig sektor – inte
bara jurister.
IMM svarar också på frågor
per telefon och e-post. Ungefär
90 procent av de frågor som
kommer gäller: ”Vad får vi inom
den privata sektorn ge till det offentliga, och vad får vi inom den
offentliga sektorn ta emot ifrån
MA
den privata sektorn?”.
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Anne Ramberg, Hans Strandberg och Maria Billing.

Elin Thyr, Rebecka Abeditary, Maria Thuresson och Ulf
Jacobson.

Bengt Ivarsson och Claes Lundblad.

Karin Haglund, Fredrik Magnusson och Miriam
Istmer-Byman.

Anna Fridh Welin, Johan Frih och Caroline Elander.

Jennifer Wahlberg och Ninni Holfve.

Leonardo Merino, Ingrid Elovsson, Peter Löveborg och
Ferid Demirel.

Niklas Carlbom, Daniel Thiel, Gustaf Cardelius och
Michael Mohammar.

Johan Berg och Camilla Dath.

Jan Frydman och Mats Hultman.

Lena Ekman och Harri Elste Vattsjö.

Claës Forsberg, Pia Tengvall och Lina Nodby.

Julcocktail hos Advokatsamfundet
På kvällen den 12 december 2012 hade Advokatsamfundet,
samfundets Stockholmsavdelning och Advokat i framtiden bjudit
in till den årligen återkommande julcocktailen på Advokatsam
Advokaten Nr 1 • 2014

fundets kansli. Många advokater och biträdande jurister kom för
att träffa kolleger i samfundets hus Tryggerska villan i Diplomat
staden i Stockholm.
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RECENSION

God advokatsed?
Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg recenserar den nyutkomna boken
God advokatsed. Hon konstaterar bland annat att det var med onda aningar som hon började
läsningen av boken. Och dessvärre besannades de.

J

 res förlag gav i december 2013
u
stort och betingades säkerligen inte
ut en vackert röd och inbunden
minst av titeln. Det blev också en
bok på över 300 sidor med titeln
livaktig debatt. Till Kleinemans heder
God advokatsed – i guld. Profesmåste sägas att han, till skillnad från
sor emeritus Lars Heuman, med proHeuman, avhöll sig från att göra
cessrätten som sitt specialområde,
anspråk på att kunna göra advokat
är författare. För den som dagligen
etiskt auktoritativa uttalanden, utan
sysslar med frågor rörande god adhöll sig till sin mammas gata. Sådan
vokatsed framstår boken till sitt yttre
självbehärskning kunde däremot inte
som förföriskt intressant. Men jag
förmärkas i Heumans presentation,
hade mina aningar redan innan jag
som på goda grunder mötte såväl
öppnade pärmarna.
förvåning som kritik. Inte bara från
Bokens utgivning samadvokathåll.
manföll i tiden med ett
Det var alltså med onda
RECENSENT
seminarium anordnat
aningar som jag började
av Stockholm Centre
julläsningen av boken.
for Commercial Law vid
Och de besannades dessjuridiska fakulteten vid
värre.
Stockholms universitet.
Det hade titeln ”Advokahuvudbudskapet är
tens lojalitetsplikt mot kliatt disciplinnämndens
enten och motparten vid
beslutsskäl är alltför
avtalsskrivning. Disciplikasuistiskt utformade. På
Anne Ramberg
närt och civilrättsligt ansådana skrivfrågor kan
General
svar”. Seminariet tog sin
man naturligtvis ha olika
sekreterare,
utgångspunkt i Heumans
synpunkter. Och som vanSveriges
skrift. Inledningstalare var
ligt är det lättast att döma
advokatsamfund
professor Jan Kleineman
från läktaren. För den
och Heuman. Moderator
som deltar i nämndens
var professor emeritus Lars Gorton.
beslutsfattande framstår kritiken delJag fann ämnet minst sagt intressevis som något verklighetsfrämmande.
väckande. Frågor om hur rådgivaranNämndens beslut är skrivna för det
svaret förhåller sig till advokatetiken
konkreta fallet. Att det kan göra det
aktualiseras i många sammanhang.
svårt för den som liksom Heuman vill
Eftersom jag inte hade mottagit
utvinna rättsliga eller etiska principer
någon inbjudan inbjöd jag mig själv
ur nämndens praxis är närmast en
att delta! Intresset för seminariet var
självklarhet.
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inte desto mindre delar jag i viss mån
Heumans principiella kritik. Jag vet
att också många inom kåren är av
samma uppfattning. Motiveringarna
kan ibland uppfattas som torftiga
och brista i sina principiella resonemang. Detta gäller inte minst vid
friande avgöranden. Detta skrivsätt
kontrasterar ofta mot det faktum att
reciterna ofta är mycket utförliga. Väl
utförliga kan jag ibland tycka. Men
också vid fällningar skulle en mer
principiell inriktning av nämndens
motiveringar vara önskvärd. Det
finns en betydande skillnad mellan
en legalistisk tillämpning av lag och
den normbildning som äger rum vid
prövningen huruvida en advokats
handlande är förenligt med god
advokatsed eller inte. Etiska normer
och lagregler skiljer sig åt. Frågan
om utformningen av nämndens
beslut har diskuterats under lång tid.
Det råder heller inte, som Heuman
synes tro, någon motsättning mellan
kasuistiska avgöranden och nämndens uppdrag att fastställa vad som
är god advokatsed i det ärende man
har att pröva. Detta sagt tycker jag
att besluten skulle vinna på att ges en
mer principiell utformning. Men jag
har ändå problem med författarens
tämligen pretentiösa angreppsvinkel att ”undersöka om nämndens
avgöranden är oförenliga med de vägledande reglerna eller om de ger uttryck för tolkningar som strider mot
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teckningen att flera av de insiktsfulla
artiklar som har skrivits på området
saknas och uppenbarligen inte har
fångat författarens intresse. Det var
synd.

syftena med den etiska regleringen”.
Utgångspunkten synes mindre vetenskapligt objektiv än vad man kunnat
förvänta. De vägledande reglerna
är nämligen just vägledande och
utgör inte ett för nämnden tvingande
regelverk som kan jämställas med
tvingande lagstiftning. Den insikten
hade måhända föranlett Heuman till
ett annat och bättre angreppssätt.
utanförskapet blir mer påtagligt och
besvärande när Lars Heuman kommer in på frågor som enligt bokens
titel skulle utgöra dess huvudtema.
Med den metodologiskt inriktade
kritik som Heuman består nämndens
praxis lyckas han inte fånga vare sig
begreppet god advokatsed eller dess
mer konkreta innehåll i de centrala
och problematiska frågor som en
advokat kan behöva förhålla sig till.
Bokens titel är kort sagt vilseledande.
i de delar som heuman försöker tolka
begreppet god advokatsed hamnar
Advokaten Nr 1 • 2014

han inte sällan fel. Hans syn på advokatens möjligheter att låta klienten
utföra vissa handlingar, liksom på
förbudet mot direktkontakter med
motparten är exempel på mindre insiktsfulla analyser. Andra exempel är
hans försök till analys av advokatens
tystnadsplikt. Vidare saknas viktiga
delar av advokatetiken, inte minst
vad gäller de kanske svåraste och
mest aktuella etiska problemen idag,
nämligen intressekonflikterna. Dessa
behandlas högst styvmoderligt. En
någorlunda djupgående diskussion
av intressekonflikternas problematik
saknas. Jag inser samtidigt att en sådan diskussion kräver mycket kontakter med den praktiska verkligheten.
Lösandet av denna typ av problem
kräver en avvägning av intressen som
är svårförenliga. Kompromisslösningar tarvas ofta. Men närmar man
sig verkligheten bara på basis av vad
man läst i böcker går man oundvikligen fel. Vad gäller Heumans metod
framgår det dessutom av källför-

god advokatsed grundas på ett antal
kärnvärden. De mest grundläggande är oberoende, lojalitet och
tystnadsplikt. För att kunna upprätthålla dessa uppställs regler i syfte att
förhindra intressekonflikter. Advokater är reglerade i rättegångsbalkens
kapitel 8. Där framgår att advokat i
sin verksamhet redbart och nitiskt
ska utföra de uppdrag som anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. Det framgår vidare att tillsynen
över advokatväsendet ska utövas av
Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd, som har att tillse att advokaten vid utförande av talan inför
domstol och i sin övriga verksamhet
fyller de plikter som åvilar honom.
Vad som är god advokatsed bestäms
av samfundet. Detta sker genom att
styrelsen fastställer vägledande regler
om god advokatsed (VRGA) och avger
vägledande uttalanden, samt genom
disciplinnämndens avgöranden.
disciplinnämnden har att tillämpa
VRGA och styrelsens vägledande
uttalanden. De vägledande uttalandena tillkommer inte sällan som ett
svar på fråga från advokat och syftar
till att ge vägledning i ett konkret

Vad gäller
Heumans
metod
framgår det
av källförteckningen
att flera av
de insiktsfulla artiklar
som har
skrivits på
området
saknas

»
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fall. Men styrelsen avger också uttalanden, normalt på initiativ från
generalsekreteraren, när ett behov
till vägledning uppmärksammas. Då
många av de skrivna reglerna emellertid är av principiell och generell
art, har nämnden vid sin prövning
på samma sätt som en myndighet
eller en domstol ett relativt sett stort
tolkningsutrymme inom ramen för
regelverket.
advokatsamfundet har under mycket
lång tid upprättat och tillämpat etiska
regler om god advokatsed. Jag påstår
att samfundet är skickligt på att pröva
etiska frågor och att göra det med
hög integritet. Den disciplinära tillsynen har i olika sammanhang bedömts
fungera väl. Detta hindrar givetvis
inte att den kan utvecklas och förbättras eller att välgrundad kritik inte
ska bemötas med respekt.

Det är svårt
att skriva
om ämnen
man saknar
praktisk
erfarenhet
ifrån.
Läsefrukter
blir därför
sällan
särskilt
insiktsfulla.
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advokatsamfundets legendariske
generalsekreterare advokaten Holger Wiklund har i sin omfattande
monografi från 1973 God advokatsed
insiktsfullt analyserat begreppet
god advokatsed, det advokatetiska
regelverket, samt styrelsens och
disciplinnämndens tillämpning av
desamma. Wiklunds bibel är en alltjämt relevant kunskapskälla för alla
praktiserande advokater och deras
biträdande jurister. En senare generalsekreterare, Lars Bentelius, har
därefter, tillsammans med Kristian
Agneklev, gett ut en sammanställning
över disciplinnämndens avgöranden
under perioden 1987–1997. Disciplinnämndens ordförande under sexton

år, Claes Peyron, utkom 2010 (med
supplement 2011) med en praktisk
och ändamålsenlig bok med titeln
Advokatetik – En praxisgenomgång.
Den beskriver nämndens disciplinverksamhet under åren 1992–2010.
Denna bok ger en god bild av nämndens rättstillämpning under denna
tid. En tid som för övrigt präglats av
mycket stora förändringar inom advokatvärlden. Alla dessa verk ger en
samlad och verklighetsförankrad bild
av advokatens vardag och disciplinnämndens verksamhet.
en stor del av förlaget jures reklambrev till Heumans bok behandlar
ett disciplinnämndsavgörande som
rör en av Sture Bergwalls tidigare
försvarare. Det var ett ärende som
jag hänsköt till styrelsen eftersom jag
fann skäl ifrågasätta om advokaten
brustit i sin lojalitetsplikt mot sin
förre klient. Styrelsen beslöt också att
i enlighet med förslaget överlämna
ärendet till disciplinnämnden för
dess prövning. Nämndens majoritet
fann dock inte anledning att klandra
advokaten. Det hade möjligen från
sakliga utgångspunkter varit hederligt att i detta sammanhang redovisa
att beslutet togs av en oenig nämnd.
Ordföranden, en allmän ledamot och
generalsekreteraren var skiljaktiga.
Att förlaget behöver använda sig av
den numera rätt uttjatade Quickskandalen för att öka intresset för boken
är inte självklart. Ansatsen är inte
alldeles förtroendeingivande.
boken innehåller en ambitiös sammanställning av nämndavgöranden,

domstolsavgöranden och litteratur,
om än inte alltid relevant för frågan.
det är svårt att skriva om ämnen
man saknar praktisk erfarenhet ifrån.
Läsefrukter blir därför sällan särskilt
insiktsfulla. De saknar nämligen den
naturliga förankring och förståelse för
verksamheten som krävs för att göra
en verklighetsanpassad och relevant
analys. Heumans bok hade vunnit på
om författaren, i avsaknad av egen
erfarenhet från verkstadsgolvet,
besvärat sig med att fråga någon med
kunskap i de advokatetiska frågorna,
liksom om hur handläggningen av
disciplinärenden går till. Advokatsamfundet hade varit en lämplig samtalspartner. Då hade svar kunnat lämnas
på många av de frågor där Heuman
istället tvingas anta, spekulera och
därtill i sak i vissa stycken hamna helt
fel. Därför kommer Wiklunds och
Peyrons böcker också fortsättningsvis
att vara de naturliga rättskällorna för
advokater, disciplinnämnden, Justitiekanslern och Högsta domstolen. Vad
som är viktigt med Heumans bok är
något helt annat. Boken ger en bild
av samfundets disciplinära självreglering som inte svarar mot hur vi som
dagligen och i praktiken kommer i
beröring med verksamheten ser på
denna och dess materiella innehåll.
Det ger dock besked om att vi från
samfundets sida måste bli bättre på
att förklara vad god advokatsed är och
hur vi säkerställer dess efterlevnad.

Anne Ramberg
Generalsekretare
Sveriges advokatsamfund
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LÄSTIPS
Titel: Straffrättens karta och
landskap : uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi
Författare: Claes Lernestedt
Förlag: Norstedts juridik
Volymen innehåller arton
tidigare publicerade uppsatser
i straffrätt och straffrättsfilosofi. Många olika områden berörs, bland annat straffrätt och psykisk störning, nödvärnsexcess, sexualbrott, medverkan till brott,
straffvärdebestämning vid fleras deltagande
vid brott, barn som bevittnar våld och brottsofferfrågor. I ett inledande kapitel lyfter författaren fram vissa mer övergripande teman
som förenar och återkommer i uppsatserna.
Uppsatserna är tidigare publicerade under
perioden 2000–2011.
Titel: Guide till kommersiell
tvistlösning : tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska
och internationella avtal
Författare: Robin Oldenstam
et al.
Förlag: Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Nu har en andra upplaga kommit ut av
Mannheimer Swartlings guide till kommersiell tvistlösning. 2010 lanserades den
första upplagan för allmänheten. Boken ger

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2013 om inte annat anges.
Adler, Hans: Medicinsk juridik :
grundläggande handbok ( 3.
uppl. Studentlitteratur. 133 s.)
Affärsjuridiska uppsatser (Iustus.
322 s. Vingestipendiet 2013)
Andersson, Eilert: ÄTA-arbeten :
och ekonomisk reglering enligt
AB 04 och ABT 06 / Eilert Andersson, Stig Hedberg (Svensk
byggtjänst. 165 s.)
Andersson, Lennart: Skatteförfarandet : praktisk genomgång av
skatteförfarandelagen / Lennart
Andersson, Ulf Bokelund Svensson (Näsviken : Björn Lundén
information. 406 s.)
Asp, Petter: Kriminalrättens grunder / av Petter Asp, Magnus
Ulväng ; på grundval av texter
av Nils Jareborg (2.uppl. Iustus.
504 s. Svensk straffrätt ; 1)
Blanpain, Roger: European labour
law (13. ed. Alphen aan den Rijn,
The Netherlands : Kluwer Law
International, 2012. 1006 s.)
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en praktiskt inriktad introduktion och överblick kring olika tvistlösningsalternativ och
vilka för- och nackdelar som finns med olika
former av tvistlösning. Guiden ger också
konkreta råd till den som ska förhandla tvistlösningsklausuler. Slutligen utgör boken ett
referensverk med bland annat modellklaus
uler och exempel på hur vissa frågor kring
tvistlösning kan regleras.
REKORDMÅNGA BESÖKARE PÅ
BIBLIOTEKET
Både besöksfrekvensen och utlåningen ökade förra året. Nästan 1 200 personer besökte
biblioteket, mot tidigare år där siffran legat
på 700–800 besök per år. Många juriststudenter satt här och pluggade, skrev sina
uppsatser och examensarbeten. Men även
utlåningen ökade, liksom besöksstatistiken
för bibliotekets webbkatalog som nästan fördubblades i jämförelse med 2012.
NYA AVHANDLINGAR
Finansiering med fastigheter som säkerhets
underlag : köp, pant, hyra och jordabalkens
gränser av Elisabeth Ahlinder. Stockholms
universitet (Jure)
Säkerhet i fast egendom uppnås traditionellt genom upplåtelse av panträtt enligt
reglerna i 6 kap. JB. Avseende kommersiell
fastighetsfinansiering används även andra

Case law of the Boards of Appeal of
the European Patent Office / edited by: Legal Research Service for
the Boards of Appeal (München :
European Patent Office. 1258 s.)
Diskrimineringslagen / Håkan Gabinus Göransson et al. (3. uppl.
Norstedts juridik. 226 s.)
Grunewald, Karl: LSS och annan
närliggande lagstiftning / Karl
Grunewald, Carl Leczinsky (8.
uppl. Norstedts juridik. 197 s.)
Gustafsson, David: VD-boken :
handbok för styrelse och VD (2.
uppl. Näsviken : Björn Lundén
information. 251 s.)
Hedberg, Stig: Entreprenadjuridik
: anvisningar och råd (Svensk
byggtjänst. 220 s.)
Heuman, Sigurd: Sekretess m.m.
hos allmän domstol : en handbok / Sigurd Heuman, Anna
Tansjö, Eva Lönqvist (4. uppl.
Lunds domarakademi. 166 s.)
Indén, Tobias: EU:s statsstödsrätt:
EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar (Iustus. 294 s.)

finansieringsformer som alternativ eller
komplement till panträtt, som exempelvis
fastighetsobligationer, fastighetsleasing och
mezzaninelån. Avhandlingen behandlar och
analyserar dessa alternativa finansieringsformer och -tekniker och ser hur de överensstämmer med bestämmelserna i JB samt ger
förslag på vissa förändringar av bestämmelser i balken som skulle kunna genomföras för
att reducera några av de problem och oklarheter som påvisas.
Making EU legislation in the area of criminal
law: a Swedish perspective av Anna Wetter,
Uppsala universitet. Disputation den 23 no
vember 2013.
I en avhandling från november 2013 diskuterar Anna Wetter hur den svenska straffrätten
utmanas av framväxten av en gemensam
EU-straffrätt och tar bland annat upp den
kritik som ofta riktas mot EU-straffrätten.
Hon analyserar EU:s lagstiftningsprocess och
närstuderar hur två viktiga straffrättsprinciper, gemensamma för EU:s medlemsländer
– principen om ultima ratio och straffrättslig
proportionalitet – beaktas i EU-lagstiftningen.
KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Johansson, Svante O.: Marine and
other types of transport insurance : a brief introduction to
regulations and conditions used
on the Swedish market (2. ed.
Jure. 116 s.)
Justitiekanslern 300 år / [redaktör
Ulf Göransson] (Iustus. 371 s.)
Lois, Gregory: Sexminutersadvokaten : arbetsstrukturer
för minskad stress och ökad
produktivitet / Gregory Lois;
[översättning: Johan Näsström]
(Strängnäs : Secare publ. 69 s.)
Lund-Andersen, Ingrid: Familieret
/ Ingrid Lund-Andersen, Irene
Nørgaard (2. udg. København
: Jurist-og Økonomforbundet,
2012. 356 s.)
Lundqvist, Ulf: Irregular or unfair criminal proceedings or sentencing
as crime against international
law (Knivsta : Bokbyrån. 167 s.)
Monsenego, Jérôme: Introduction to
transfer pricing (Studentlitteratur. 163 s.)
Näsström, Jens P.: Bridging the gap
from law school to law firm :

challenges and opportunities
that can last an entire career /
Jens P. Näsström & Paloma A.
Capanna (Strängnäs : Secare
publ. 56 s.)
Sandvik, Björn: Internationella
köplagen / Björn Sandvik, Lena
Sisula-Tulokas (Helsingfors : Lakimiesliiton kustanus. 266 s.)
Soft law / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for
Scandinavian Law. 308 s. Scandinavian studies in law ; 58)
Sundström, Lena: Spår (Natur &
kultur. 377 s.)
Tiberg, Hugo: The law of demurrage
(5. ed. London : Sweet & Maxwell. 695 s. British shipping law)
Tivéus, Ulf: Skatt på finansiella
instrument / Ulf Tivéus, Sara
Jacobsson (Norstedts juridik.
398 s.)
LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Vinge KB, Stockholm
Josefine Midander, Setterwalls
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Urban Nilsson, Advokatfirman
Fylgia KB, Stockholm

NYA LEDAMÖTER
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Richard Bergflo, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm
Katrin Berglund, Advokatfirman Lindahl KB, Helsingborg
Carl Beyer, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Klara Blomkvist, Advokatfirman
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Caterina Carreman, Foyen Advokatfirma AB, Stockholm
Fredrik Eklund, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
John Engholm, Advokatfirman
Lindahl KB, Uppsala
Anna Forsberg, Advokatfirman
Lindahl KB, Göteborg
Kristian Fredrikson, Advokat
firman Delphi i Malmö AB,
Malmö

Lina Nodby, Advokatfirman Tengvall AB, Stockholm
Charlotte Nordström, Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB, Stockholm
Eva-Lotta Bohman Sallnäs,
Rethink Communication AB,
Stockholm
Karin Stattin, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Johan Sölveland, Advokatfirman
Glimstedt AB, Göteborg
Camilla Zayer, Advokatfirman
Defens AB, Stockholm
Fredrik Åkerblom, Juristfirman
Åkerblom & Lindmark, Stockholm

UPPHÄVNING AV
EU-REGISTRERING
Carin Eriksson, Stockholm, 1 december 2013

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Sofie Arnell, Stockholm, 25 november 2013
Kerstin Brinnen, Stockholm,
16 november 2013
Bernt-Erik Ekeroth, Göteborg,
30 november 2013
Karl Fredriksson, Stockholm,
16 november 2013
Ida Almén Lagerwall, Stockholm,
18 november 2013
Claes Sjölin, Göteborg, 1 december 2013
Mattias Örnulf, Stockholm, 15 november 2013

AVLIDNA LEDAMÖTER
Bertil Henriques, Stockholm,
4 november 2013
Magnus Lindahl, Stockholm,
26 november 2013
Helena Rempler, Stockholm,
16 november 2013

Språkservice Sverige AB
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tolk- och översättningsföretag.

TOLKNING & ÖVERSÄTTNING
Känsla för kommunikation. Språkservice erbjuder professionella tolk- och översättningstjänster i över 200 språk och dialekter för alla situationer. 6 000 tolkar och översättare
i 200 språk står till ditt förfogande 24 timmar om dygnet året runt. Kontakta oss!
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tolkförmedlare
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Samfundet

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i
vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2013/1142 Promemorian Mellanchefsstrukturen i domstol
och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m.
(Ds 2013:41)
R-2013/1754 Domstolsverkets
promemoria med förslag till inrättande av försöksverksamhet
med extern adjunktion vid tingsrätt och förvaltningsrätt
R-2013/1810 Promemorian Genomförande av direktivet om
ansökningsförfarandet för vissa
uppehålls- och arbetstillstånd
(Ds 2013:62)
R-2013/1832 Promemorian
Herrelösa verk i kulturarvs
institutionernas samlingar
(Ds 2013:63)
R-2013/1834 Promemorian En
enklare detaljplaneprocess
R-2013/1893 Promemorian Nya
bestämmelser om Tullverkets
säkerställande av skyddet för
immateriella rättigheter
R-2013/1924 Promemorian Vem
ska göra vad? - Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan
polisens anställda (Ds 2013:64)
R-2013/1925 Promemorian
Elektronisk kommunikation
vid rättspsykiatrisk vård m.m.
(Ds 2013:65)
R-2013/1927 Skatteverkets
promemoria Behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
verksamhet med brottsutredningar

Snabbavveckling

R-2013/1928 Förslag till direktiv
om havsplanering och integrerad kustförvaltning
R-2013/1929 Promemorian Hushållning med havsområden
R-2013/1941 Promemorian
Förändrad instansordning för
va-målen
R-2013/1991 Promemorian Mer
fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
R-2013/1994 Promemorian Säkerheter vid clearing hos central
motpart (Ds 2013:68)
R-2013/2021 Promemorian
Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap
R-2013/2031 Promemorian Stärkt
besittningsskydd för våldsutsatta hyresgäster
R-2013/2083 Promemorian Säkerheter och avräkningar – ett
alternativt genomförande av två
direktiv (Ds 2013:71)
R-2013/2087 Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid ny prövning – förslag
till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69)
R-2013/2088 Betänkandet Ersättning vid rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59)
R-2013/2111 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om
skyddet för företagshemligheter

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Obs! Lagboken
på bilden är
extrautrustad.

2014 ÅRS UPPLAGA INNEHÅLLER NÄMLIGEN EN HEL EXTRA
LAGBOK. I augusti kommer en unik upplaga av Sveriges

Rikes Lag för mobila enheter, uppdaterad med nya och
ändrade författningar och med riktig lagbokskänsla.
Kostnadsfritt och exklusivt för dig som köper årets
lagbok och därmed också får Årskortet.
Som Årskortskund kan du ta del av specialerbjudanden
på andra produkter och tjänster samt inbjudningar till
seminarier och evenemang.
För att få Årskortet och den mobila lagboken m m, köp
Sveriges Rikes Lag 2014 i din bokhandel, eller beställ på nj.se.

nj.se

www.bolagsratt.se
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Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
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Ta lagen i egna
På karnovgroup.se är det inte bara över 250 av landets ledande experter
som har ordet när lagstiftning ska kommenteras och diskuteras. Nu har vi
även gjort det möjligt för användarna att dela med sig av sina ovärderliga
erfarenheter om rätt och orätt. På så sätt kan alla effektivt tillgodogöra
sig den kunskap som kan få dem att fatta bättre beslut, snabbare.

P.S.

Tidskriften
Advokaten
en vital jubilar

ADVOKATEN&MEDIA

Ekots lördagsintervju
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg var gäst i Ekots
lördagsintervju i Sveriges
Radio P1 den 7 december.
Anne Ramberg talade om
FRA:s avlyssning och dess
samarbete med USA:s
underrättelsetjänst. Hon
diskuterade också rättsprocessen kring Thomas Quick
bland annat ur advokat
etiskt perspektiv.

Svenska Dagbladet 13/12 2013.

TWITTRAT

Kulturnytt i P1 10/1 2014.

BLOGGAT

På sin blogg skrev Anne Ramberg hur den tragiska
rättsprocessen rörande Quick upphöjts till plågsamt
underhållningsvåld på bästa sändningstid.

i år firar tidskriften advokaten
att det är den åttionde årgången
som tidskriften ges ut. I det
första numret av Tidskrift för
Sveriges advokatsamfund, 1935,
konstaterades att det redan
25 år tidigare framstått klart
att det fanns ett behov av en
tidskrift där viktiga yrkesfrågor
kunde göras till föremål för fri
diskussion. I det första numret
uttryckte redaktionen, bestående av Georg Stjernstedt, Birger
Barre och Gunnar Bomgren
(ansvarig utgivare) sin förhoppning att ”samfundets ledamöter
skola visa sitt intresse icke blott
passivt utan även aktivt genom
flitigt medarbetarskap”. År 2014
går det att konstatera att deras
förhoppningar infriats. Oräkneliga är de brev, artiklar, telefonsamtal, faxmeddelanden, e-post
samt tweets, som redaktionen
fått under åren.
Gång efter annan har tidskriften tagit nya steg för att fortsätta
utvecklas och vara i takt med sin
tid. Det arbetet fortsätter. I och
med detta nummer gör vi vissa
förändringar under mottot evolution. Det innebär bland annat
vissa nya typsnitt, förändrade
reportage-, debatt- och aktuelltsidor. Allt för att tidskriften ska
fortsätta att vara lika vital och
angelägen som grundarna en
gång önskade!
Tom Knutson
Chefredaktör

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 E-post: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Hemsida: www.advokatsamfundet.se
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