”Det är märkligt hur mycket ett litet snällt land kan råka ut för.”
Tomas Lindstrand, chef för åklagarkammaren för säkerhetsmål
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Ett drev och några erfarenheter rikare

Om mediala drev
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tiska röster. Det vore därför underligt om jag inte i denna le
dare skulle beröra dessa frågor.
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Ekobrottsmyndigheten, EBM,
ska organiseras om. Beslutet
kommer efter att hård kritik riktats mot myndigheten i två olika konsultrapporter. Enligt den
ena rapporten, som granskat
arbetet med ekobrottsmål, har
EBM:s nationella ekobrottskammare ”uppenbara brister i
styrning, kompetens och arbetsprocesser”, särskilt i arbetet med insiderbrott. Enligt
EMB:s generaldirektör ska den
nationella ekobrottskammaren
nu ersättas med en ny Finansmarknadskammare. Arbetet vid
den nya kammaren ska bland
annat präglas av resursprioritering, metodutveckling och proaktivitet, uppger myndigheten
på sin webbplats.
Initiativet till de båda granskningarna togs av EBM:s generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin efter att myndigheten
förlorat flera stora finansmarknadsmål.

Det finns stora brister i ekobrottsutredningarna anser utredare.

Ekobrottsmyndigheten
kan få nationellt ansvar
Den särskilde utredaren, lagmannen Stefan Strömberg, föreslår att Ekobrottsmyndigheten ska tilldelas ett nationellt
ansvar för alla brottstyper som
myndigheten handlägger. Utredningen, SOU 2011:47 En
samlad ekobrottsbekämpning,
föreslår också att förordningen
(1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk
brottslighet ska upphöra att
gälla.
Enligt utredaren finns det skäl
att anta att bekämpningen av
ekonomisk brottslighet skulle
bli mer effektiv och rättssäker
om Ekobrottsmyndigheten
skulle få ett nationellt ansvar.
Organisationsförändringen
föreslås genomföras till den
1 januari 2012.
SOU 2011:47 En samlad
ekobrottsbekämpning
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Advokatsamfundets
journalistpris till Kaliber
Redaktionen för programmet
Kaliber i Sveriges Radio P1 får
Sveriges advokatsamfunds
journalistpris för 2011.
– Priset är en påminnelse
om att vi faktiskt behandlar
viktiga rättssäkerhetsfrågor.
Det är inte alltid vi reflekterar
över det, säger program
chefen David Gustafsson.
Kaliber är P1:s program för gran
skande journalistik. Och det är
just granskningen och den goda
researchen som priskommittén
tagit fasta på när man utsett årets
pristagare.
Priskommitténs motivering ly
der: ”Programmet Kaliber har
under en följd av år haft åtskilliga
inslag som har rört rättsliga frå
gor med särskild inriktning på
den enskildes rättigheter i förhål
lande till myndigheter, företag
eller organisationer. Programmet
utmärks av en gedigen research
samt pregnanta och mångsidiga
infallsvinklar vilka bidrar till det
höga lyssnarvärdet. Ett genomgå
ende drag för programmen är att
den kritiska granskningen utförs
på ett sakligt men samtidigt alltid
engagerande sätt.”
Programchefen David Gustafs
son vid Sveriges Radio i Göte
borg, är glad och överraskad av
priskommitténs beslut. Han ser
det som ett kvitto på att publiken
– i det här fallet Advokatsamfun
det – ser och uppskattar Kaliber
redaktionens arbete för att göra
enskildas röster hörda. Många
gånger är granskningen nödvän
dig för att visa fel som annars för

Kaliberredaktionen – Sofia Boo (reporter), Linnéa Hambe (researcher) och
Sabina Schatzl (producent).

blir oupptäckta, påpekar David
producent i Kalibers fasta redak
Gustafsson.
tion, men man anlitar också fri
– Enskilda personer kan råka
lansare och andra medarbetare
illa ut, trots att vi har ett modernt
inom Sveriges Radio. Hur hinner
rättssystem. I allt det som ska
man med de egna granskningar
vara så genomtänkt och bra finns
na och undersökningarna?
små fel och brister som
– Det är en liten redak
ingen upptäcker om inte
tion med ett tufft upp
till exempel Kaliber
drag, men de som job
granskar systemen, sä
bar här ser det som en
ger David Gustafsson.
möjlighet att få ägna sig
Kalibers arbetssätt,
åt granskande journalis
med mycket egna un
tik som det inte finns
dersökningar, ger också
utrymme för i nyhets
möjligheter att upp
journalistiken, där det
täcka och belysa system David Gustafsson. går så fort, säger David
fel, påpekar David Gus
Gustafsson.
tafsson. Ett exempel var när
I sina granskningar har Kali
Kaliber i april 2010 visade hur
bers redaktion mycket kontakt
systemet för beräkning av dags
med olika typer av experter,
böter ofta slår fel. I mars i år av
bland annat advokater och juris
slöjade Kaliber också stora brister
ter.
i vården av kriminella ungdomar
– Vi resonerar ofta om resulta
på statens ungdomshem.
ten av våra undersökningar med
I dag arbetar tre personer, en
advokater och andra jurister. Det
reporter, en researcher och en
är en viktig del i vår verktygslåda,
förklarar David Gustafsson.
Advokatsamfundets journalistpris
Prispengarna, 25 000 kronor,
Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i
kommer enligt David Gustafsson
samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade. Priset ges till en
journalist som på ett sakligt, engagerat och skickligt sätt behandlat förhålatt fördelas till nuvarande och ti
landen inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är
digare Kalibermedarbetare. Hu
25 000 kronor.
vuddelen går till den nuvarande
I journalistpriskommittén ingår advokat Tomas Nilsson (ordförande), justiredaktionen, och ska användas
tierådet Stefan Lindskog samt journalisten och tidigare journalistpristagaren Annika Ström Melin.
till fortbildning inom juridik. UB
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foto: Charlotte Peterzéns, Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

EBM omorganiseras
efter konsultkritik

Nyheter

Advokatdagarna lockar deltagare
Advokatdagarna har redan
fått mycket bra respons från
ledamöter och företrädare för
byråerna.
I slutet av maj skickades inbjudan
ut till Advokatsamfundets ledamö
ter och biträdande jurister samt
till utländska advokatkollegor.
Gensvaret har redan varit mycket
bra.
– Det är glädjande att se den
positiva reaktionen. Vi hoppas att
vi får se ännu fler anmälningar
från såväl Sverige som andra län
der, säger Anne Ramberg.
Med Advokatdagarna, som ar
rangeras för första gången den
13–14 oktober på Grand Hôtel i
Stockholm, får advokater och bi
trädande jurister från hela Sve
rige en ny mötesplats. Bakom
denna premiär av konferensen
står Advokatsamfundet och Inter
national Bar Association Europe
an Forum. För att tillgodose inter
nationella deltagare genomförs
en mindre del av programmet på
engelska. Det kan vara bra att
veta att deltagande i konferensen
ger tolv utbildningstimmar.
Konferensprogrammet, med
drygt 30 aktuella seminarier och
föreläsningar, är uppdelat på sju

Högsta domstolen har beviljat
resning till förmån för en man
som dömdes för mord av Göta
hovrätt 2006. Samtidigt beviljade
HD resning till nackdel för två
personer som också var tilltalade
för samma mord, men som fri
kändes av hovrätten – den mord
dömdes föräldrar.
Den morddömde mannen har
tagit tillbaka sitt erkännande och
har pekat ut de medtilltalade –
föräldrarna – som gärningsmän.
Advokaten Nr 5 • 2011

Regeringen satsar nu åtta miljoner kronor på fortsatt utbildning för att förbättra bemötandet av sexualbrottssoffer. Det
är Brottsoffermyndigheten som
under tre år ska utbilda poliser,
åklagare, domare och advokater. Brottsoffermyndigheten
ska också kartlägga hur utbildningsbehovet ser ut och vilka
fortsatta behov som finns efter
den treåriga satsningen.
Brottsoffermyndigheten ska
redovisa sitt uppdrag senast
den 15 juni 2014.

Arbetet mot bidragsbrott är inte effektivt
Den 13–14 oktober arrangeras Advokatdagarna på Grand Hôtel i Stockholm.

ämnesområden: Arbitration &
Litigation (genomförs på engel
ska), Affärsjuridik, Obestånd, Hu
manjuridik, Rule of Law, Advo
katverksamhet, Offentlig rätt.
Föreläsare är – bland många an
dra: justitieminister Beatrice Ask,
Hovrättspresident Fredrik Wer
säll, ordföranden i Högsta dom
stolen Marianne Lundius, ordfö
randen i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin, domaren i Eu
ropadomstolen Elisabet Fura,
justitieråden Stefan Lindskog,
Martin Borgeke och Göran Lam
bertz. Föreläsarna är bland de

absolut främsta inom sina respek
tive områden.
Under de två dagarna ges
många möjligheter till kollegialt
umgänge och nätverkande. Det
går att anmäla sig fram till 1 sep
tember!
Läs mer
Advokatsamfundets hemsida:
www.advokatsamfundet.se/
Utbildning/Advokatdagarna-2011/
Kontakt: kursinfo@
advokatsamfundet.se
eller 08-459 03 00.
Se även särskild bilaga i denna
tidning.

HD ger resning till nackdel för frikända
Två tidigare frikända perso
ner kan komma att fällas för
mord. Det är följden av ett
unikt HD-beslut.

Utbildning ska ge
bättre bemötande

Riksåklagaren motsatte sig inte
att mannen beviljades resning,
och ansökte om resning till nack
del för hans föräldrar.
Den nya bevisning som har
kommit fram är sådan att ”föräld
rarna sannolikt skulle ha dömts
för mordet om bevisningen hade
förelegat vid rättegången”, skri
ver HD i sitt beslut.
Göta hovrätt ska nu ta upp må
let på nytt. De tidigare frikända
föräldrarna kan bli dömda för
mordet. Deras son kan bli frikänd
eller dömas till ett mildare straff.
Målet i Göta hovrätt rörde en
uppmärksammad händelse, där
en ung man blev mördad under

tortyrliknande former 2005. Det
är exceptionellt ovanligt att en
domstol beviljar resning till nack
del för en tilltalad som tidigare
har frikänts. Troligen är det första
gången HD fattar ett sådant be
slut.
Justitierådet Dag Victor, som är
expert på straffrätt, var skiljaktig
och ville avslå resningsansökning
arna.
Högsta domstolen beslöt också
att häkta de misstänkta föräldrar
na. Det är mycket ovanligt att
häktningsförhandlingar hålls i
Högsta domstolen.
Högsta domstolens beslut i
målen Ö 5120-09 och Ö 867-10

Utredningar om bidragsbrott
tar för lång tid och många av
dem läggs helt enkelt ned, visar
Riksrevisionens granskning.
Myndigheternas arbete har enligt Riksrevisionen inte blivit effektivare sedan den nya bidragsbrottslagen infördes år
2007. Bristerna finns inom hela
kedjan som utreder brotten,
från polisanmälan till utredningarna.
Riksrevisionen: Vad blev
det av de misstänkta bidragsbrotten? (RiR 2011:20)

Incitamentsprogram
allt vanligare igen
På en tredjedel av vårens bolagsstämmor i svenska börsbolag beslutade aktieägarna om
nya incitamentsprogram för bolagsledningarna. Andelen nya
program är nu tillbaka på samma nivå som 2008, före finanskrisen. Det visar revisionsföretaget KPMG:s årliga studie av
bolagens incitamentsprogram.

Fler anmäler
relationsvåld
Antalet anmälningar om misshandel mot kvinna i nära relation ökade med 15 procent från
2007 till 2010. Antalet anmälningar som redovisats till åklagare ökade under samma period med nästan 20 procent.
Enligt polisen beror det på en
kombination av polisens satsning på dessa brott och allmänhetens minskade tolerans för
våldsbrott. Enligt Rikspolisstyrelsen visar statistiken långsiktigt över flera år en kontinuerlig
ökning.
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Barnkonventionen
bör bli svensk lag
Socialtjänsten har inte rättsliga
förutsättningar att skydda barn
från brott och missförhållanden
i hemmet. Det fastslår juristen
Pernilla Leviner i en ny avhandling från Stockholms universitet. Enligt Leviner är nuvarande
reglering för att skydda barn
otydlig och i viss mån motstridig, vilket gör tillämpningen
osäker. För att förbättra situationen föreslår Pernilla Leviner
bland annat att Barnkonventionen införlivas i svensk rätt. Hon
anser också att barn i ökad utsträckning bör företrädas av
oberoende juridiska biträden
redan under utredningen.
Pernilla Leviner (2011)
Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

Nationell specialenhet
mot korruptionsbrott
Regeringen beslöt i maj att ge
Rikspolisstyrelsen ett nationellt
ansvar för korruptionsbrott. En
specialenhet ska inrättas vid
Rikskriminalpolisen. Inledningsvis anställs 30 personer. Specialenheten ska vara i gång den 1
september 2011. Den ska leda
spaning och utredning som gäller mutbrott och bestickning,
och anknutna brott.

Så kan riksdagens
kontroll förbättras
Små justeringar i det nuvarande
regelverket kan öka riksdagens
kontroll över regeringen. Det
visar juristen Patrik Bremdal i
en avhandling framlagd vid
Uppsala universitet. Enligt
Bremdal är information om hur
regeringen använder sin makt
den allra viktigaste resursen vid
granskning. För att underlätta
för medborgarna bör så mycket
som möjligt av informationen
också offentliggöras på riksdagens hemsida, anser Patrik
Bremdal, som också föreslår en
rad andra förändringar av riksdagens arbetssätt för att underlätta granskningen.
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Sociala medier skapar
nya juridiska frågor
Användningen av Internet och
sociala medier som Facebook
och Twitter växer hela tiden
i världen. För advokater blir
det nödvändigt att hänga
med i utvecklingen och kunna
tekniken bakom för att kunna
ge riktiga råd, anser advokat
Caroline Olstedt Carlström.
Advokatbyrån DLA Nordic vill
möta efterfrågan på juridisk råd
givning på området, och har där
för valt att samla sju personer
med olika specialiteter till en
grupp för internet och sociala
medier, som Caroline Olstedt
Carlström ansvarar för.
– Vi får in väldigt många frågor
kring internet och sociala medier,
och intresset ökar explosionsar
tat, konstaterar hon.
I USA är social media law redan
ett etablerat begrepp. Men samti
digt som intresset ökar kommer
juridiken fortfarande ofta i skug
gan av teknikens enorma möjlig
heter och starkt affärsdriven
verksamhet, anser Caroline Ol
stedt Carlström. Resultatet kan
bli att en kampanj som man re
dan satsat väldigt mycket pengar
på måste stoppas i sista stund,
eftersom man glömt att stämma
av med juristerna.
Den nya gruppen vid DLA Nord

ic har sju medlemmar och spän
ner över flera rättsområden.
Många av frågorna rör marknads
rätt. Den som söker upp till exem
pel de största hamburgerkedjor
na på Facebook eller Twitter
förstår lätt varför – de sociala me
dierna är i dag en viktig kanal för
företagens marknadsföring. Caro
line Olstedt Carlström är själv
specialiserad på integritetsfrågor.
Och personuppgiftsfrågorna ut
gör en betydande del av den nya
gruppens arbete. Det kan handla

Advokat Caroline Olstedt Carlström ansvarar för DLA Nordics nya grupp för
internet och sociala medier.

om hur man får samla in, lagra
och överlåta personuppgifter.
I gruppen finns också experter
på arbetsrätt.
– Vi märker att HR-ansvariga
börjar vakna här och undrar var
gränsen egentligen går. Vad kan
de göra när anställda är för myck
et ute på Facebook på arbetstid
och kanske lägger ut närgångna
kommentarer om sin arbetsplats,
exemplifierar Caroline Olstedt
Carlström.
Men också den omvända fråge
ställningen kan dyka upp, berättar
Olstedt Carlström. Kan ett företag
till exempel begära att anställda
ska vara aktiva på Facebook och
där driva företagets frågor?
Gruppen för internet och so
ciala medier arbetar också med
juridiken kring de nya så kallade
molntjänsterna. Molntjänster be
tyder att företag och enskilda
i stället för egna nätverk, pro
gram och servrar använder exter

na IT-resurser som man når via
internet. Det kan exempelvis
handla om kundregister och bok
föring, som inte längre behöver
lagras i egna datorer och servrar.
Molnet är praktiskt för många.
Men det innebär också nya juri
diska frågor.
– Man vet inte riktigt var per
sonuppgifterna hamnar. Fågan är
till exempel om banker och kre
ditmarknadsbolag, som lyder un
der banksekretessen, alls kan an
vända dessa tjänster, säger
Caroline Olstedt Carlström.
Hur aktiv är då Caroline Olstedt
Carlström själv i de sociala medi
erna?
– Jag finns på Facebook, Twit
ter och LinkedIn och skriver li
tegrann, men jag läser mer än jag
bidrar. Som specialist på person
lig integritet vet jag ganska väl
vad som kan hända och vart det
kan ta vägen. Jag är nog en gan
ska försiktig general, konstaterar
Caroline Olstedt Carlström. UB
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Ny cookielag den 1 juli

Domaren trodde
felaktigt att advokat Henrik Olsson
Liljas läsplatta var
en leksak.

Den 1 juli ändras lagen om elektronisk information. Det blir då
otillåtet att på en webbplats använda så kallade cookies, filer
som registrerar besökarens beteende bland annat för att minnas vilka inställningar en viss
användare valt, om inte varje
användare lämnat samtycke till
cookies. I dag räcker det att det
finns information om att cookies används på en webbplats,
och om hur användarna kan
välja att inte tillåta cookies.

Fler domslut under 2010

Läsplattan tar plats i rättssalen
Läsplattan gör nu sitt intåg i
rättsväsendet. Perfekt för ad
vokater tycker advokat Henrik
Olsson Lilja. Men alla känner
inte till att den är arbetsverk
tyg utan tror att den är en
leksak.
I ett mål med en omfattande för
undersökning nyligen i en tings
rätt i Stockholm läste advokat
Henrik Olsson Lilja och hans kli
ent ett dokument på Henriks läs
platta. Rättens ordförande miss
förstod vad som hände och
utbrast irriterat:
– Sluta spela!
Henrik berättar att han och kli
enten blev milt uttryckt förvåna
de, och därför sa de inte något.
Men eftersom det handlade om
ett mål där hans klient riskerade
en lång påföljd tyckte han att det
inträffade var allvarligt. Efter att
rättegången avslutats för dagen
visade han rättens ordförande vad

han och klienten gjort. Alltså hur
en läsplatta fungerar, och hon
ändrade genast inställning.
– Nästa dag bad hon mig om ur
säkt inför rättens aktörer. Det var
starkt gjort av henne, säger Hen
rik som menar att läsplattan är
här för att stanna.
– Därför är det viktigt att även
andra som arbetar i rättsväsendet
lär sig om hur läsplattorna funge
rar, säger han.
Läsplattan har, enligt Henrik

Olsson Lilja, flera fördelar jämfört med pappersdokument. Sär
skilt i omfattande ekobrottsmål
där det kan handla om tusentals
sidor som ska hanteras. Som Hen
rik ser det är läsplattan ett perfekt
advokatverktyg eftersom den är
så bra på att hantera stora text
mängder, göra dem lättlästa och
dessutom skonar advokatens
rygg.
Ett nytt problem har dock dykt

foto: tom knutson

läsplattans fördelar
• Miljövinst med färre pappersutskrifter.
• Sökbara dokument. Snabbt och effektivt går det att hitta bland dokumenten.
• Smarta textmarkeringsmöjligheter.
• Tyst och smidigt i rättssalen jämfört med en pc som har knapptangenter.
• Större läsbarhet eftersom texten lätt kan förstoras.
• Arbetsmiljön underlättas eftersom man slipper bära åtskilliga kilon med
dokument. Advokaten slipper få ont i ryggen.
• Det går lättare att läsa dokument under restid på tåg och flyg
eftersom läsplattan är så liten och nätt.
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upp för Henrik i kontakten med
klienter som är häktade. På häkte
na är personalen mycket restriktiv
med att tillåta honom att ta med
sig läsplattan in till klienten. Läs
plattan behandlas som om den
vore en pc, och därför stoppas
den.
– Kriminalvården är i otakt med
teknikutvecklingen. Det handlar
ju om att läsa dokument med läs
plattan, inte något annat, säger
Henrik som vill se en förändring
på detta område.
Än så länge är Henrik Olsson
Lilja något av en läsplatte-pionjär
inom rättsväsendet men han tror
att han snart lär få efterföljare.
Han konstaterar att förundersök
ningarna inte alltid är på cd men
det börjar bli allt vanligare, fram
förallt i eko-mål. Han ser fram
emot att juridikböcker börjar säl
jas som e-böcker:
– Till exempel brottmålsadvoka
tens ”bibel” Sterzel och Borgekes
”Påföljdspraxis”, en tegelsten
som vore förnämlig att få i e-boks
TK
format.

FOTNOT: Advokatsamfundets
generalsekretare och tidskrif
ten Advokatens chefredaktör är
andra som redan tillhör läsplat
tornas frälsta skara.

Under 2010 fattades totalt
138 000 lagföringsbeslut, vilket
är en minskning med två procent jämfört med året innan.
Däremot ökade antalet domslut
med fyra procent. Antalet ligger därmed på den högsta nivån på tio år med 74 500 domslut. Framför allt ökade
domsluten för brott mot trafikförordningen, för snatteri och
ringa narkotikabrott. Det visar
ny statistik över lagföringar
som Brottsförebyggande rådet
(Brå) presenterat.
Statistiken går att ladda ner
på www.bra.se

Samarbete kan
skapa maktstrid
Samverkan är ett positivt ord,
och samarbete mellan myndigheter förutsätts ofta skapa
ökad effektivitet, ökad kvalitet
och besparingar. Men myndighetssamarbete kan också ge
mindre goda följder, bland annat i form av maktstrider. Det
visar rättssociologen Susanna
Johansson i en nyutkommen
avhandling. Johansson har studerat de så kallade Barnahusen,
där bland annat polis, åklagare
och socialtjänst samverkar. Enligt Susanna Johansson präglas
myndigheternas arbete av två
helt olika synsätt, där polis och
åklagare fokuserar på att ta
reda på vad som hänt, medan
socialtjänsten arbetar framåtriktat. Johansson konstaterar
att i Barnahusen drar som regel
polisens och åklagarens synsätt
det längsta strået, och det
straffrättsliga perspektivet får
företräde framför det sociala.
Johansson, Susanna (2011)
Rätt, makt och institutionell
förändring. En kritisk analys
av myndigheters samverkan
i barnahus
9

Nyheter
advokat i framtiden

Åklagare med ansvar
för säkerhetsmålen
Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater
Chefsåklagare Tomas Lind

strand är chef för åklagarkamma
ren för säkerhetsmål. Han menar
att Sverige inte är så lugnt som
många tror:
– Nämn något annat land i Eu
ropa där statsministern och utri
kesministern har blivit mördade i
modern tid! sade han när han ta
lade vid Advokat i framtidens
lunchmöte den 27 april.
Tomas Lindstrand påminde
om ett antal genomförda och pla
nerade terrordåd i Sverige under
1970-talet, till exempel ockupatio
nen av västtyska ambassaden,
den planerade kidnappningen av
statsrådet Anna-Greta Leijon och
mordet på jugoslaviske ambassa
dören i Stockholm. Lindstrand
konstaterade:
– Det är märkligt hur mycket ett
litet snällt land kan råka ut för.
I terroristbekämpningen

samarbetar länder som annars
inte skulle samarbeta, noterade
Tomas Lindstrand. Han betonade
att Sverige är bundet av interna
tionella åtaganden att ingripa
mot terroristbrott för att säker
ställa att inget land blir en trygg
hamn för terrorister. Ett antal åtal
har väckts enligt den nya svenska
terroristlagstiftningen från 2003.
I det internationella samarbe
10

Thomas Lindstrand var gäst vid Advokat i framtidens lunch den 27 april.

tet har Tomas Lindstrand märkt
en speciell sak med Sverige: Åkla
garen följer med målen hela vä
gen från underrättelseinhämt
ning till lagakraftvunnen dom.
Det visade sig konkret vid de pla
nerade terroristdåden mot Jyl
lands-Posten julen 2010, där tre
terrorister reste från Sverige till
Danmark. Tomas Lindstrand följ
de som åklagare ärendet från bör
jan till slut, medan ärendet på
den danska sidan lämnades vida
re till nya åklagare när det vand
rade mellan olika myndigheter
under utredningens gång. I Dan
mark driver olika åklagare under
rättelseinhämtning, häktningsför
handling, förundersökning och
åtal.
”Underrättelsevärlden” är gan
ska stor i Sverige, berättade To
mas Lindstrand. Om man jämför
med andra länders underrättelse

tjänster, har Sverige många an
ställda inom de olika underrättel
seorganen. Lindstrand tror att
det hänger samman med Sveriges
traditionella neutralitetspolitik
– landet har inte kunnat repliera
på andra länders underrättelser.
Säpo har 1 050 anställda, Försva
rets radioanstalt har 650. Den mi
litära underrättelsetjänsten upp
ger inte hur många anställda den
har.
Tomas Lindstrand berättade

om sin karriär, från början som
åklagaraspirant 1975 fram till da
gens verksamhet vid säkerhets
kammaren. Redan under tings
tjänstgöringen i Stockholms
tingsrätt kom han i kontakt med
brotten mot rikets säkerhet – han
satt på tingsrättens avdelning 13,
som handlade ”spionmålen”.
Medan Lindstrand var notarie

hölls bland annat IB-rättegången
om spioneri mot journalisterna
Jan Guillou och Peter Bratt med
flera.
– Det var rätt spännande att
hålla på med, men jag hade inga
direkta tankar på att bli åklagare,
sade Tomas Lindstrand. Han sök
te ändå och blev antagen som
åklagaraspirant. Senare hade
Lindstrand olika chefsbefattning
ar inom åklagarväsendet. Så
småningom kom han till interna
tionella åklagarkammaren i
Stockholm, med ansvar för mål
som rörde den grova organisera
de brottsligheten – och även mål
inom Säpos område.
Säpo-målen kom att ta över
alltmer. Tomas Lindstrand hade
föreslagit att en särskild åklagar
kammare skulle bildas för de mål
som motsvarade Säpos verksam
het. När riksåklagaren Klas Ber
genstrand frågade om Lindstrand
ville bli chef för en sådan kamma
re, tackade han ja. Den nya säker
hetskammaren tillkom 2006.
Från att ha varit chef för Sve
riges största åklagarkammare ar
betar han nu med bara två åkla
gare under sig. Och nu kan han
ägna sig åt operativ verksamhet
till 98–99 procent. Alla mål och
ärenden som handläggs vid Säpo
hamnar hos de tre åklagarna på
kammaren.
I framtiden hoppas Tomas
Lindstrand att tendensen bryts
att åklagare gör alltmer annat än
åklagarjobb. Han tror att dagens
utveckling är farlig för medbor
garnas säkerhet, och farlig för
åklagarna, som blir stressade av
allt de ska göra vid sidan om. Det
tar bort tid och fokus från det de
egentligen är anställda för. MA
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foto: magnus andersson

Sverige är inte så lugnt som
många tror. Det hävdade
chefsåklagare Tomas Lind
strand, chef för säkerhets
kammaren, vid Advokat i
framtidens lunchmöte.

Nyheter

NYA KARNOV

– NÄSTA GENERATIONS RÄTTSDATABAS
 Sveriges mest omfattande sökmotor för jurister
 1 150 kommenterade författningar
 220 av Sveriges kunnigaste jurister som författare
 Bred rättspraxis. Från 1911 till idag, direkt knutet till relevanta lagparagrafer
 Tidigare lydelser av paragrafer med lagkommentarer
 Bevakning av författningar, paragrafer, rättsfall samt sökningar
JUST NU FÅR DU 50% RABATT PÅ GRUNDLICENSEN*

www.nyakarnov.se
* Erbjudandet gäller dig som ny Karnovkund under första året och t.o.m. den 30 juni 2011
Advokaten Nr 5 • 2011
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

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

12

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.
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Nyheter

Fullmäktigemöte i god stämning
ordförande Tomas Nilsson för sig
efter fyra år på ordförandepos
ten. Han hyllades med blommor
och långa applåder av de delta
gande ledamöterna.
Till ny ordförande, med tillträ
de den 1 juli, valdes Claes Zetter
marck, Stockholm. Ny vice ordfö
Generalsekreterare Anne Ram
rande blir Bengt Ivarsson från
berg och ordförande Tomas Nils
Linköping. Till nya suppleanter
son redovisade samfundets arbe
valdes också Martin Wallin,
te under det gångna året. De
Stockholm, och Henrik Snellman,
konstaterade båda att yrket vis
Växjö.
serligen står inför en del
Fullmäktige beslutade
utmaningar, men att det
också att sänka service
också finns skäl att
avgiften som byråerna
sträcka på sig som advo
betalar för alla verksam
kat.
ma advokater och juris
– Man ska med stolthet
ter med 500 kronor,
kunna säga att man är
mycket på grund av att
advokat – inte för att vi är
man framgångsrikt kun
David
finare än någon annan
nat förhandla ner försäk
Gustafsson.
eller av någon gammal
ringspremierna.
dags titelsjuka – men för
Vid fullmäktige utdelades
att det finns en idémässig grund
också Advokatsamfundets jour
för det här yrket, sa Tomas Nils
nalistpris. Årets pristagare, Sveri
son, och syftade på advokatrol
ges radios program Kaliber, re
lens kärnvärden.
presenterades av programchefen
Vid mötet tackade samfundets
Årets fullmäktigemöte, som
hölls den 10 juni i Näringslivets
hus, Stockholm, präglades av
god stämning och samman
hållning. Vid mötet valdes
också en ny ordförande för
Advokatsamfundet.

Fullmäktige beslutade att sänka serviceavgiften med 500 kronor.

David Gustafsson. Han uppmana
de alla advokater som får känne
dom om viktiga uppgifter att höra
av sig till redaktionen. Han pas
sade också på att tacka för allt
stöd han och hans kolleger får av
advokater och andra experter,
inte minst generalsekreterare
Anne Ramberg, som ofta ställer
upp och besvarar reportrarnas

frågor, utan att nödvändigtvis
komma med i programmet.
I samband med fullmäktigemö
tet höll trendspanaren och fram
tidsforskaren Magnus Lindkvist
ett inspirerande seminarium.
Läs mer
www.advokatsamfundet.se/

Claes Zettermarck ny ordförande i Advokatsamfundet
Advokat Claes Zettermarck
valdes vid fullmäktige till ny
ordförande i Sveriges advo
katsamfund. Claes Zetter
marck tillträder ordförande
posten den 1 juli.

foto: tom knutson

Claes Zettermarck är född 1947
och arbetar främst med företags
överlåtelser och affärstvister. Han
blev advokat 1980 och arbetar på
advokatbyrån White & Case i
Stockholm.
– En rättsstat förutsätter att det

finns en fri och oberoen
satt verksamhet som af
de advokatkår. Annars
färsadvokat. En av de
kan inte enskildas friviktigaste uppgifterna
och rättigheter hävdas.
som ordförande blir att
Advokatsamfundet skall
arbeta för en fortsatt
slå vakt om och värna att
återväxt i advokatkåren.
det finns en sådan advo
– Det är viktigt att ak
Claes
katkår, säger Claes Zet
tivt verka för att duktiga
Zettermarck.
termarck.
unga jurister finner advo
År 2009 valdes Claes
katyrket attraktivt och att
Zettermarck till Advokatsamfun
de väljer att stanna i advokatyr
dets vice ordförande. Han ser
ket. Nu och i framtiden behövs
fram emot det nya uppdraget,
många unga duktiga advokater,
som han ska kombinera med fort
säger Claes Zettermarck.

Zettermarck tog sin jur. kand.examen vid Stockholms universi
tet 1972. Han har arbetat som
tingsnotarie vid Södertörns tings
rätt och som hovrättsfiskal i Svea
hovrätt, och blev advokat 1980.
Claes Zettermarck efterträder

advokat Tomas Nilsson som ord
förande. Tomas Nilsson har varit
ordförande i Advokatsamfundet
sedan den 1 juli 2007. Claes Zet
termarck tillträder ordförande
posten den 1 juli.

Advokatsamfundets styrelse har fullt förtroende för Anne Ramberg

Brev med kritik

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund gjorde den 9 juni följande uttalande.
Generalsekreteraren har under de senaste åren, i olika sammanhang, fört en viktig och intresseväckande diskussion om

I vecka 23 inkom ett brev till
Advokatsamfundet från femton
advokater som innehöll kritik
mot Advokatsamfundets generalsekreterare. Brevet har behandlats av styrelsen på dess
junimöte.
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rättsliga angelägenheter och
om frågor som i vid mening
hör dit. Styrelsen finner inte
skäl – oaktat att det bland
samfundets ledamöter har
framförts kritiska synpunkter
mot vad som förekommit –

att rikta någon kritik mot generalsekreterarens sätt att fullgöra sin roll. En enig styrelse
har ett fortsatt fullt förtroende
för Anne Ramberg som generalsekreterare i Advokatsamfundet.
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Reportage Nya webben

Advokatsamfundets
nya webbplats
Advokatsamfundets nya webbplats har nu lanserats. Med den blir samfundets
startsida och Advokatnätet radikalt mer användarvänliga. Dessutom tar
Advokatsamfundet steget in i de sociala medierna.

E

tt tydligt målgruppstänkade,
större öppenhet och ökad an
vändarvänlighet har varit ledor
den för webbprojektet som pågått se
dan hösten 2010.
Advokatsamfundets startsida får nu
ett helt nytt utseende. Den nya startsi
dan har utformats för att de mest be
sökta delarna av webbplatsen ska bli så
enkla att nå som möjligt, till exempel:
”Behöver du advokat”, remissvar och
ett kalendarium med aktuella och pla
nerade arrangemang.
I arbetet har vi utgått från de fyra
nyckelgrupper som använder webb
platsen:
1. Advokater och biträdande jurister
2. Allmänheten
3. Rättsväsendets aktörer (domare, 		
åklagare, kriminalvården etc.)
4. Medier

Magnus Andersson, webbredaktör,
Tom Knutson, chefredaktör/informationsansvarig och Ulrika Brandberg, biträdande projektledare, har tillsammans med
webbföretaget Sublime arbetat fram den
nya webbplatsen.
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I det nya Advokatnätet har all infor
mation som rör advokatyrket samlats.
På Advokatnätet har delar som är sär
skilt mycket använda gjorts lättare att
finna, till exempel Ändra matrikelupp
gifter, de senaste cirkulären och webb
butiken. Advokatnätet riktar sig tydligt
till advokater och biträdande jurister.
För att öka användarvänligheten är
nästan all information här tillgänglig
utan inloggning, till skillnad från tidi
gare. Endast uppgifter som måste
skyddas, som till exempel handlingar
till fullmäktige och information om
ramavtal, kräver inloggning.
Med lanseringen av den nya webb
platsen blir Advokatsamfundet synligt i
olika sociala medier. Advokatsamfun
det och tidskriften Advokaten finns nu
på Facebook. Advokatsamfundets ge
neralsekreterare Anne Rambergs tan
kar går nu att följa på bloggen General
sekreterarens blogg. Det går även att
läsa hennes inlägg på Twitter.
I webbprojektet har även utseendet
på Juridiska biblioteket och Hilda
gjorts om för att öka användarvänlig
heten.
Senast Advokatsamfundets webb
plats gjordes om var hösten 2006.
Du hittar som förut Advokatsam
fundets webbplats på adressen www.
advokatsamfundet.se. Advokatnätet
når du via denna adress, eller direkt på
www.advokatnatet.se.

Menyer:
Du kan navigera på sidan med
hjälp av toppmenyn. För varje
rubrik i den öppnas sedan en
undermeny i vänsterspalten.

Sök advokat:
Funktionen Sök advokat har
flyttat in på startsidan. Vill
du ha fler kriterier att söka
efter kan du klicka dig vidare till ett mer omfattande
sökfönster.

Nyheter, remissvar:
I mitten av sidan ligger
listor över de senaste nyheterna och Advokatsamfundets senaste remissvar.
Här kan du också klicka
dig vidare till nyhetsarkivet och till alla remissvar.

Tom Knutson
Advokaten Nr 5 • 2011
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Sök och länk till information på engelska:
Överst på sidan finns en länk till engelskspråkig
information om Advokatsamfundet. Här finns
också ett fönster för fritextsökning på sidan.

Bildspel:
Bilderna ska illustrera olika situationer
när man kan behöva anlita advokat.

Kalendarium:
Nytt på sidan är också kalendariet, där
kommande arrangemang, viktiga möten,
seminarier och annat listas.

Generalsekreterarens blogg,
Facebook och Twitter:
Advokatsamfundet har nu gett sig ut
i de sociala medierna. Här hittar du länkar
till generalsekreterarens blogg, Advokatsamfundets sida på Facebook och Anne
Rambergs senaste ”tweets” på Twitter.

Advokatsamfundets andra webbplatser:
Längst till höger på sidan finns ”knappar” som
länkar vidare till Advokatsamfundets andra
webbplatser, samt till utbildningsverksamheten.

Advokatnätet:
Läs mer på sidan 14.

Nätverket Hildas webbplats har fått nytt
utseende. Strukturen och innehållet är
dock i huvudsak detsamma som tidigare.

»
Advokaten Nr 5 • 2011
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»

Sök och toppmeny:
Precis som på Advokatsamfundets startsida finns en ruta
för fritextsökning. Navigeringen
via toppmenyn fungerar också
på samma sätt.

Nyheter:
Längst till vänster på sidan finns de
senaste nyheterna. Advokatnätets
nyheter har en något annorlunda
karaktär än Advokatsamfundets
nyheter. Här presenteras främst nyheter som rör advokaternas yrkesutövning, och tips på utbildningar,
föreläsningar och liknande som inte
arrangeras av Advokatsamfundet.

Cirkulär:
Under den korta välkomsttexten listas
de senaste cirkulären. Här finns också
en länk till alla cirkulär.

Ändra matrikeluppgifter:
Här kan advokater och biträdande
jurister snabbt komma till matrikeln,
för att söka efter en kollega, eller
administrera sina eller byråns uppgifter i samfundets matrikel. Matrikeln
kan också nås via toppmenyn.

Advokatsamfundets webbutik:
I vänsterspalten finns också en direktlänk till Advokatsamfundets populära
webbutik, där du bland annat kan
handla kläder och presentartiklar.
Advokat i framtiden:
Längst till höger, under knapparna till de
andra webbplatserna, finner du en länk
till projektet Advokat i framtiden.

Inloggning:
Några av sidorna och dokumenten på Advokatnätet är bara
tillgängliga för advokater och biträdande jurister. När du klickar
på en sådan inloggningsskyddad sida möts du av en uppmaning
att logga in. Logga in med personnummer och samma lösenord
som på den gamla webbplatsen. Om du saknar lösenord, klicka
på ”Nytt lösenord” och följ sedan instruktionerna.
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Juridiska bibliotekets webbplats har fått nytt utseende.
Strukturen och innehållet är dock i huvudsak detsamma
som tidigare.
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Reportage Nordmalingsmålet

Samebyarna vann
Tre samebyar har sedvanerätt till renbete i Nordmalings kommun.
Det finner HD i en dom efter en över tolv år lång process.
text magnus andersson foto nordic photos, mimbild

–N

ordmalingsdomen är den
som klargör vilka rätts- och bevisregler
viktigaste domen i modern
som ska tillämpas, kommer att förhin
tid för samiska rättigheter.
dra att andra markägare i andra delar av
Det säger advokat Camilla Wikland vid
Sápmi inleder liknande processer.
Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg,
– De totala kostnaderna i Nordmalings
som var ombud för samebyarna Vaps
målet, ca 20 miljoner kronor, bör av
ten, Ran och Ubmeje Tje
skräcka, säger Camilla
älddie i målet tillsam
Wikland.
mans med advokat Lars
En avgörande fråga i
Melin på samma byrå.
målet var begreppet
Hon välkomnar HD:s av
”trakt” i rennäringslagen
görande, och anser att det
– hur stort ska området
är principiellt viktigt.
där renskötseln får bedri
Den 27 april kom Hög
vas anses vara? Tidigare
sta domstolens dom i
har domstolarna utgått
Nordmalingmålet. Det
från att det område, där
var slutet på en domstols
samerna måste visa att
process som har pågått i
renskötsel har förekom
över tolv år. Målet handlar
mit, måste bestämmas i
om samernas rätt till vin Advokat Camilla Wikland
förväg. Markägarna häv
terbete för renar på privat vid Gärde Wesslau Advokatbyrå i Göteborg, var
dade att trakten måste
mark i Nordmalings kom
ombud för samebyarna
vara ett mycket litet områ
mun i Ångermanland.
Vapsten, Ran och Ubmeje
de, på fastighets- och skif
År 1998 stämde över Tjeälddie i Nordmalingstesnivå.
120 markägare i Nordma målet.
Men HD slår fast att
ling de tre samebyarna.
trakten inte kan bestämmas i förväg. I
De yrkade att domstolen skulle fastställa
stället måste detta göras efter att bevis
att det inte fanns någon rätt till rensköt
ningen och den renskötsel som är aktu
sel på deras fastigheter. Samebyarna,
ell i målet har beaktats. Och eftersom
som har låtit sina renar vinterbeta på
renskötsel är en verksamhet som äger
fastigheterna vissa år, menade att de
rum på stora geografiska områden, mås
hade rätt att använda marken på grund
te trakten vara ett stort område, i det
av hävd.
specifika fallet större än hela Nord
Högsta domstolen kom till slut fram
malings kommun som täcker 4×3 mil.
till att samebyarna hade rätt till vinter
– Högsta domstolens uttalande om be
bete på fastigheterna på grund av gam
greppet trakt får stor genomslagskraft i
mal sedvana.
övriga delar av Sápmi där renbetesrät
Enligt Camilla Wikland innebär av
ten är ifrågasatt, säger Camilla Wikland.
görandet att HD etablerar flera viktiga
En annan nyckelfråga rörde grun
principer.
den för samernas rätt till renbete i områ
– Principerna som uttalas kan använ
det. Samernas rätt att bruka traditionel
das i andra mål, säger hon.
la områden för renskötsel är grundad på
Camilla Wikland menar att Nord
urminnes hävd och på sedvana. Enligt
malingsdomen har betydelse både för
markägarna skulle reglerna om urmin
samebyarna i målet och för samerna
nes hävd i äldre jordabalken, som sluta
som kollektiv. Hon tror också att domen,
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avgöranden

de gälla den 1 januari 1972, tillämpas. Det
skulle innebära mycket strikta beviskrav
på samebyarna att visa att renbete före
kom på fastigheterna omkring 90 år före
1972.

• Nordmalingsmålet, Högsta
domstolens dom
den 27 april 2011
(T 4028 07)
• Selbumålet, Høyesteretts dom den
21 juni 2001 (NRt.
2001 s. 769)
• Skattefjällsmålet,
NJA 1981 s. 1.
•”Härjedalsmålet”,
Hovrättens för
Nedre Norrland
dom den 15 februari 2000 i mål
nr T 58-96

Men i domen slår HD fast att sedvane
rätt till renbete ska betraktas som ett
eget rättsinstitut. HD konstaterar att det
inte finns något stöd i lag eller förarbeten
för att reglerna om urminnes hävd ska
tillämpas. I stället kommer domstolen
fram till att gammal, etablerad sedvane
rätt till vinterbete i området fanns redan
år 1886, då den första renbeteslagen
trädde i kraft. För att nå det resultatet tog
HD fasta på de stora offentliga utred
ningar som gjordes inför renbeteslagar
na från 1886, 1898 och 1928. Kommitté
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Reportage Nordmalingsmålet

Nordmalingsmålet

”Högsta domstolens
uttalande om begreppet
trakt får stor genom
slagskraft i övriga delar
av Sápmi där renbetes
rätten är ifrågasatt”
erna hade besökt renskötselområdena
och samlat in ett omfattande material
med uppgifter om var och när renbete
hade förekommit.
HD:s bedömning i Nordmalingsmålet
innebär att ny sedvanerätt till renbete
kan uppkomma även efter år 1971, då
Advokaten Nr 5 • 2011

möjligheterna till ny urminnes hävd ge
nerellt sett upphörde.
Ytterligare en viktig fråga som HD har
prövat är om en upparbetad renbetes
rätt kan upphöra, och vad som i så fall
krävs för detta. Enligt HD kan renbetes
rätten bara upphöra om det framgår att
samebyarna har avsett att avstå från rätt
en. Om de däremot har hindrats från att
använda traditionella områden, inne
bär inte det att rätten till renskötsel på
områdena upphör.
Camilla Wikland understryker att
Högsta domstolen i domen tar hänsyn till rennäringens särdrag och hur
renskötsel faktiskt bedrivs. I det avseen
det liknar Nordmalingsdomen Selbumålet, som avgjordes av norska
Høyesterett 2001.

– Båda domarna är banbrytande för
samerna och renskötseln, sammanfat
tar hon.
Advokat Nils Rinander var ombud
för de 105 markägare som drev målet vi
dare till Högsta domstolen.
Nils Rinander konstaterar att HD i do
men har lagt stor vikt vid förarbetena till
de gamla renbeteslagarna. Men han me
nar att utredningsmaterialet från 1882
egentligen är intetsägande när det gäller
Nordmaling.
Efter HD:s dom tror han inte att fler
markägare i Västerbottens län kommer
att våga föra liknande mål till domstol.
– Det är svårt att tänka sig att det finns
någon markägare i länet som vill riskera
pengar i en ny process, säger han. n
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Världen
Svenskt initiativ för rättssäkrare terroristaktioner
Sverige och tio andra länder vill
skapa mer rättssäkra procedurer när FN:s säkerhetsråd eller
sanktionskommitté beslutar om
den så kallade terroristlistan.
Enligt förslaget, som presenterades vid ett FN-möte i början
av maj, ska FN:s ombudsperson
få en viktig roll när en person
eller organisation förs upp på
listan eller stryks från den. Ombudspersonen ska ge den listade information om vad som
ligger bakom listningen, och
även kunna föra dennes talan.

Stärkta rättigheter för
brottsoffer föreslås
Alla EU-länder ska bli skyldiga
att utbilda polis och åklagare i
vilka rättigheter alla brottsoffer
har, utsatta människor ska informeras om sina rättigheter,
brottsoffer ska få stöd inför och
under en eventuell rättegång
och särskilda utsatta brottsoffer ska ha rätt till extra skydd
om de behöver det. Det föreslår
EU-kommissionen, som i maj
presenterade två förslag för att
stärka brottsoffers rättigheter i
unionen. Utöver de mänskliga
aspekterna kan satsningen på
brottsoffer också medföra ekonomiska besparingar, påpekar
kommissionen.

Notarieyrket öppet för
alla EU-medborgare
EU-länderna får inte stänga andra medlemsstaters medborgare ute från notarieyrket. Det
slår EU-domstolen fast i domar
från den 24 maj. EU-kommissionen hade väckt talan mot
Belgien,
Frankrike,
Luxemburg,
Österrike,
Tyskland,
Grekland
och Portugal, för att de medlemsstaterna har förbehållit notarieyrket för sina egna medborgare. Enligt kommissionen
innebär det diskriminering på
grund av nationalitet, vilket är
förbjudet enligt EG-fördraget.
Notarier spelar en viktig roll i
flera europeiska rättssystem,
där de framför allt har funktionen att intyga att juridiska dokument uppfyller legala formkrav och att avtalsparter har
rättskapacitet.
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Europadomstolen
värnar pressfriheten
Europakonventionen kräver
inte att medierna ska under
rätta personer om artiklar
innan de publiceras.
I en ny dom kommer Europa
domstolen fram till att pressfrihe
ten går före skyddet för privatli
vet enligt Europakonventionen.
Max Mosley var tidigare ordfö
rande i Internationella Bilsports
förbundet. Tidningen News of
the World publicerade 2008 ar
tiklar om Mosleys kontakter med
prostituerade. Tidningen publice
rade bilder som visade Mosley
när han träffade prostituerade.
På tidningens webbplats visades
också en smygfilmad videoupp
tagning.
Mosley anmälde Storbritan
nien för att ha brustit i sina posi
tiva förpliktelser att skydda hans
rätt till skydd för privatlivet. Han
hävdade att Storbritannien borde
ha stiftat lag om en skyldighet för
medier att förvarna personer in
för publiceringar av artiklar som
rör deras privatliv.
Men Europadomstolen avvisa
de Mosleys anmälan. Domstolen
kom i sin dom den 10 maj fram till
att Europakonventionens artikel

8 inte kräver att konventionssta
publicering, med undantag för
terna stiftar sådana lagar. Dom
fall då allmänintresset motiverar
stolen beaktade att artikel 10 i Eu
något annat.
ropakonventionen ger ett
Per Hultengård, chefsjurist på
begränsat utrymme för att in
Tidningsutgivarna, tror inte att
skränka pressfriheten för mate
avgörandet har några direkta
rial som bidrar till debatten om
konsekvenser för Sverige. Men
ämnen av allmänt intresse. Sär
Tidningsutgivarna är bekymrade
skilt nämnde domstolen risken
över utvecklingen i Europa
för självcensur i medierna om så
domstolen med den förskjutning
dana regler skulle införas och att
mellan Europakonventionens ar
det är högst tveksamt om regler
tikel 8 och artikel 10, som visar sig
om förvarningar
till exempel i Caro
skulle få någon ef
line von Hannoverfekt. Mosley hade
domen från 2004.
inte heller kunnat
– Yttrandefrihe
nämna något rätts
ten står inte lika
system där det
stark som tidigare i
krävs förvarning
Europadomstolen,
Europadomstolen.
före publicering.
säger Per Hulten
Domstolen kriti
gård.
serade ändå tidningen News of
Per Hultengård reagerar också
the Worlds uppförande hårt – sär
på att en parlamentarisk kommit
skilt att tidningen gjorde bilder
té har haft synpunkter på inne
och videomaterial tillgängliga via
hållet i det brittiska pressetiska
internet. Domstolen noterar sär
regelverket.
skilt att en parlamentskommitté
– Det vore främmande för
har rekommenderat att en regel
svenska förhållanden att stat eller
ska läggas till i de brittiska medi
domstol dikterar vad som skulle
ernas egna pressetiska regler. Re
stå i pressetiska regler. I Sverige
geln skulle kräva att journalister
har vi ett renodlat självreglerings
normalt ska underrätta personer
system som är helt oberoende av
MA
som förekommer i artiklar före
staten.

ABS diskuteras i USA
I oktober blir det tillåtet för
andra än advokater att äga
engelska advokatbyråer. Och
nu diskuteras alternativa af
färsstrukturer också inom
American Bar Association. I
USA har en advokatbyrå gått
till domstol för rätten att ta in
nytt kapital.
Det är American Bar Associa
tions etikkommitté (Ethic´s
20/20 Commission) som lyft frå
gan om alternativa affärsstruktu
rer (ABS) och möjligheten att til�

låta andra än advokater att äga
advokatbyråer eller delar av dem.
I en promemoria i april i år
uppmanar etikkommittén leda
möterna av samfundet att lämna
sina synpunkter på ABS och möj
ligheten till utomstående ägare av
advokatbyråer.
Sådant ägande är inte tillåtet i
USA, enligt dagens etiska regel
verk, regel 5.4.
Etikkommittén frågar i prome
morian bland annat om förbudet
mot ABS missgynnar klienterna
och om det skadar amerikanska

advokatbyråers möjligheter att
konkurrera på den globala mark
naden för juridiska tjänster.
Redan nu har advokatbyrån Ja

coby & Mayers sagt sitt i frågan. I
en stämningsansökan inlämnad i
flera federala domstolar i USA
hävdar advokatbyrån att de fede
rala domarna, genom att upprätt
hålla regel 5.4, hindrar advokat
byrån både från att konkurrera
effektivt på världsmarknaden och
från att tillgodose allmänhetens
behov av juridiska tjänster.
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Världen

Advokater från hela världen
diskuterade arbetsrätt i Stockholm
lus Laboris, en internationell allians för advokater inom
arbetsrätt med drygt 40 medlemsbyråer i lika många
länder, firade 10-årsjubileum med att förlägga sin årliga
kongress till Stockholm. Omkring 250 arbetsrättsadvoka
ter och representanter för ett 40-tal klientföretag deltog.
Text Per Johansson Foto Torbjörn Larsson

Lika viktigt att lyssna som att tala
han medlat i olika kommersiella
tvister.
För att lyckas i förhandlingar
med våldsverkare och terrorister,
måste man använda sig av något
som kan liknas vid en trappa, där
det handlar om att ta sig upp ett
steg i sänder, genom att använda
olika tekniker för psykologiskt
inflytande.
– Man bygger upp en
– Det är lika viktigt att
kontakt och ett förtro
lyssna som att prata i en
ende, visar empati och
gisslansituation. Dess
förståelse för att kunna
utom får man inte ha
ta nästa steg. Det blir
bråttom, säger Duncan
ofta ett steg framåt och
Jarrett till tidskriften
två bakåt. När du visat
Advokaten.
att du lyssnar och för
Jarrett höll en föreläs
står kan du börja påver
ning på kongressen där
ka människor att ändra
Duncan Jarrett.
han delade med sig av
sig. Den viktigaste läxan
erfarenheterna från
jag lärt mig som gisslan
krigs- och konfliktområden runt
förhandlare är att du hela tiden
om i världen och hur metoderna
måste förtjäna rätten att påverka
där kan användas i andra sam
människors handlande.
manhang som exempelvis vid
Kort sagt handlar det om att
arbetsrättsliga tvister.
sträva efter att bygga upp ett för
– Sådana konflikter kan givetvis
troende.
vara ytterst viktiga för männis
Ofta är alla inblandade genuint
kor, även om de inte är på liv och
övertygade om att deras uppfatt
död. En annan skillnad mellan
ning är riktig, poängterar Dun
snabbt uppkomna kriser och
can Jarrett, som med sina egna
rättsliga processer är att i de se
ord ”lika mycket lyssnat som pra
nare kommer alla väl pålästa och
tat gisslan fria och oskadda”.
förberedda och de är bättre för
Duncan vill inte alltför detalje
handlare, säger Duncan Jarrett,
rat beskriva de psykologiska för
tidigare Senior Detective vid New
hållningssätt och tekniker som
Scotland Yard. Jarrett har en om
används för att utöva inflytande
fattande erfarenhet som gisslan
vid gisslansituationer eller säga
förhandlare. De senaste åren har
hur framgångsrik han varit. n
Att lyssna intensivt och verkli
gen försöka förstå motparten
är det bästa sättet att lyckas
i en förhandling. Det anser
den brittiske säkerhetsexper
ten Duncan Jarrett som fått
gisslan frisläppt i Tjetjenien,
Afghanistan, Somalia och
flera andra länder de senaste
20 åren.

Advokaten Nr 5 • 2011

Förutom paneldiskussioner kring aktuella arbetsrättsliga frågor och gruppmöten hölls två uppskattade föreläsningar. På bilden talar advokat Lars
Hartzell vid Elmzell Advokatbyrå i Stockholm som var värdbyrå för sammankomsten. ”Det är glädjande att så många är här och att de kommer från
30 länder. Det visar hur global arbetsrätten blivit, när företagen arbetar
globalt blir även Human Resource juridiken det. Utvecklingen innebär att
man försöker göra samma sak i olika länder men under olika jurisdiktioner
och regelverk”, säger han.

Alfred Nobel hade behövt en advokat
Nobelstiftelsens vd Michael
Sohlman bjöd kongressdelta
garna på en uppskattad intro
duktion till Alfred Nobel.
Alfred Nobel hyste en misstro
mot advokater. Testamentet som

Nobelstiftelsens vd Michael
Sohlman framhöll att Alfred Nobel
borde ha konsulterat en advokat
när han skrev sitt testamente.

Alfred Nobel lämnade efter sig
vid sin död 10 december 1895
upprättades utan hjälp av advo
kater eller annan juridisk kompe
tens. Det fanns flera och betydan
de brister i hans testamente som
medförde att det första Nobelpri
set kunde delas ut först 1901.
– Den mest uppenbara var att
ingen juridisk eller fysisk person
fanns som arvtagare för nio tion
delar av kvarlåtenskapen. Ett an
nat problem var att fastställa No
bels hemvist. Han reste konstant
och hade affärsintressen samt bo
städer i flera länder. Det stod till
slut mellan Frankrike och Sveri
ge, sa Sohlman.
Men när allt var sagt och gjort
kunde Michael Sohlmans farfar
Ragnar Sohlman – vilken utsetts
till testamentsexekutor – lägga
grunden till Nobelstiftelsen som
den 10 december varje år sätter
Sverige i världens fokus när No
belpriset delas ut i Stockholm. n
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Gästkrönika

gästkrönikör
Hans Corell

Var det lagligt att döda
Osama bin Laden?
Frågan om det var lagligt att döda Osama bin Laden
har diskuterats intensivt. Debatten kommer säkerligen att
fortsätta länge ännu. Enligt den amerikanska regeringen var
dödandet lagligt både enligt USA:s lagstiftning och enligt
folkrätten. Jag anser mig inte kompetent att uttala mig om
USA:s lagstiftning i detta sammanhang. Påståendet att dö
dandet var lagligt enligt folkrätten är emellertid problema
tiskt.
I princip måste man skilja mellan två situationer. Antingen
vidtogs aktionen mot Osama bin Laden i en väpnad konflikt i
vilken krigets lagar är tillämpliga eller var det en aktion mot
en civilperson för att upprätthålla lag och ordning. En sär
skild fråga är om aktionen vidtogs på ett sätt som respekte
rade Pakistans suveränitet.
Utgångspunkten måste vara att terrorism utgör brott som
ska utredas inom ramen för den reguljära verksamheten för
att upprätthålla lag och ordning. Denna verksamhet måste
bedrivas i överensstämmelse med vissa rättsliga normer. Res
pekt för mänskliga rättigheter, särskilt rätten till rättvis rätte
gång, är ett oavvisligt krav i denna verksamhet. Den utgångs
punkten är fundamental och har betonats med eftertryck av
många, däribland två föreningar för tidigare stats- och rege
ringschefer: Madridklubben och InterAction Council.
Låt oss först se på frågan huruvida aktionen vidtogs inom
ramen för en väpnad konflikt. Det argumentet skulle möjli
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gen kunna framföras om aktionen vidtagits i Afghanistan.
Om så varit fallet, skulle det vara helt legitimt att betrakta
medlemmar av Al Qaeda inbegripet dess högste ledare som
målgrupp. Sådana personer erkänns som kombattanter mot
vilka aktioner kan vidtas med vapenmakt i överensstämmel
se med krigets lagar.
Kombattanter har emellertid också rätt att bli behandlade
i överensstämmelse med dessa lagar. Grundregeln är att en
kombattant som tas till fånga har rätt att bli behandlad som
krigsfånge. Om en krigsfånge misstänkts för att ha begått ter
roristbrott, ska han åtalas och ställas inför rätta. I det aktu
ella fallet skulle han förmodligen ha ställts inför krigsrätt.
I det föreliggande fallet är situationen en annan. Aktionen
vidtogs i Pakistan, som inte är en krigszon. Ibland framförs
argumentet att konflikten mellan Al Qaeda och stater är en
väpnad konflikt i vilken krigets lagar gäller generellt. Detta
argument kan enligt min mening inte rättfärdigas. I sam
manhanget är det också viktigt att understryka att termen
”kriget mot terrorismen” är en mycket farlig namnförvräng
ning som skapat stor förvirring och som lett till brott mot
både de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten.
Om medlemmar i Al Qaeda anträffas i en icke krigszon ska
de därför behandlas inom ramen för den ordinära verksam
heten för att upprätthålla lag och ordning. För egen del an
ser jag att det är klart att aktionen mot Osama bin Laden fal
ler inom denna kategori.
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Oavsett om krigets lagar är tillämpliga eller inte, måste
emellertid det primära ändamålet med en aktion av detta
slag vara att personen ska anhållas. Att döda en person som
är obeväpnad (om detta var fallet) och som kanske också ger
sig är ett klart brott mot internationell rätt.
För att göra en korrekt analys av det som hände i Abbotta
bad måste man känna till alla fakta. Särskilt viktigt är det att
veta exakt under vilka omständigheter byggnaden angreps.
Fanns det vakter i byggnaden? Var de beväpnade? Fanns där
andra hot? En kontingent som ska genomföra en operation
av detta slag befinner sig uppenbarligen under stor stress
och dess medlemmar är självfallet berättigade att försäkra
sig om att de skyddar sig själva och att de inte utsätter sig för
onödig fara. I sådana spända situationer finns det risk för att
den eftersökta personen dödas. Vi får inte glömma att liv ib
land går förlorade också i normala polisaktioner där polisen
måste ingripa mot en vanlig brottsling som är beväpnad.
Mot denna bakgrund blir en avgörande faktor i analysen
innebörden i den order som gavs till kontingenten före ope
rationen. Det lär vi aldrig få veta. Om emellertid ordern var
utan omsvep ”skjut för att döda”, var aktionen inte i över
ensstämmelse med folkrätten.
Huruvida aktionen respekterade Pakistans suveränitet
är också en fråga som måste analyseras enligt folkrätten. Pa
kistans regering har beskrivit det inträffade som en icke auk
toriserad unilateral aktion (”unauthorised unilateral ac
tion”). Frågan huruvida en stat har rätt att använda våld mot
kriminella icke-statliga aktörer på en annan stats territorium
diskuteras i termer som om den territoriella suveränen inte
kan eller inte vill (”unable or unwilling”) bekämpa de brotts
liga gärningarna. Om detta test klaras, hävdas att ett ingri
pande kan ske och att detta utgör legitimt självförsvar. Helt
säkert finns det situationer där detta kriterium skulle göra
ett väpnat ingripande legitimt. För att bestämma om testet
klarades i det aktuella fallet är det nödvändigt att känna till
alla fakta, och det gör vi inte. I grunden är detta en fråga som
måste klaras ut mellan de två berörda regeringarna.
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”Mot denna bakgrund blir en avgörande faktor i analy
sen innebörden i den order som gavs till kontingenten
före operationen. Det lär vi aldrig få veta. Om
emellertid ordern var utan omsvep ’skjut för att döda’,
var aktionen inte i överensstämmelse med folkrätten.”

En vän poängterade att en juridisk analys av händelseför
loppet vid Osama bin Ladens död inte kommer att intressera
allmänheten särskilt mycket, i alla händelser inte den ameri
kanska allmänheten, och att analysen skulle uppfattas som
småaktig och byråkratisk. Förmodligen är det så. Med detta
får inte resultera i att det som hände inte underkastas en
noggrann analys.
I det förgångna har jag ofta påpekat att de västliga demo
kratiernas – särskilt de mäktigas – uppträdande kommer att
vara den avgörande faktorn när det gäller att införa rättssta
ten världen över. Om dessa stater ses agera som de finner
lämpligt när det passar deras intressen, kommer det att få
förödande konsekvenser för möjligheten att skapa två fun
damentala förutsättningar för internationell fred och säker
het: demokratin och rättsstaten.
Att, som skett, beskriva det som inträffat som att rättvisa

har skipats (”justice has been done”) är helt enkelt inte ac
ceptabelt – inte ens när det gäller en person som Osama bin
Laden. Att rättvisa har skipats förutsätter att den misstänkte
har ställts inför rätta och förklarats skyldig av en domstol.

Hans Corell
Ambassadör, tidigare
undergeneralsekreterare och rättschef i FN
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Fokus Juristutbildningen
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Fokus Juristutbildningen

Så utbildas

framtidens
advokater

Det tycks vara strålande tider för juristprogrammet.
Universiteten tar allt fler jurister på utbildningen. De allra
flesta som utbildas får snabbt fäste på arbetsmarknaden.
Samtidigt präglas juristprogrammet av långa studietider,
dålig arbetslivsanknytning och betygshets. Trots pedagogiska ambitioner vid många av universiteten klagar också
studenterna på stora föreläsningsgrupper och allt för lite
undervisning. Och arbetsgivarna tycker att utbildningen
borde bli mer praktisk.
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto scanpix
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Fokus Juristutbildningen

Foto: Leif Kullberg

r 2007 lät Högskoleverket en grupp experter
granska landets juristutbildningar. Bedömar
gruppen fann att juristprogrammet vid Göte
borgs, Lunds, Stockholms, Uppsala och Umeå
universitet alla uppfyllde kvalitetskraven för
yrkesexamina.* Samtidigt konstaterade
gruppen att utbildningen också drogs med
en rad problem, som man kände igen från
tidigare granskningar. Enligt bedöm
ningen präglades juristprogram
met bland annat av långa studieti
der, dålig arbetslivsanknytning och
stark betygshets bland studenterna.
Också fackförbundet Jusek, som bland annat organiserar
jurister, har riktat hård kritik mot juristprogrammet. De bli
vande juristerna får i genomsnitt åtta timmars undervisning
i veckan. Alldeles för lite, anser Jusek, som jämför med bli
vande juristassistenter som i stället ges 15 timmars undervis
ning i veckan.

Margareta Brattström, ordförande
utbildningsutskottet,
Juridiska fakulteten
Uppsala.

* Juristprogrammet i
Örebro startades 2005
och granskades inte i
denna bedömning.
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60 procent av nybörjarna och drygt 60 procent av dem som
tar ut examen.
De grundläggande målen för juristprogrammet är desam
ma vid alla lärosätena. Men lärosätena har ändå rätt stor fri
het att sätta sin prägel på utbildningen.
Vid det nyaste av universiteten, Örebro, satsar man bland
annat på retorik och processrätt. Utbildningsansvarige Jes
per Ekroth berättar att juristprogrammet etablerat kontakt
med retorikämnet vid universitetet. Syftet är att ge studen
terna träning i att tala och agera inom de roller en jurist kan
ta efter utbildningen.
– Vi satsar mycket på retoriska övningar och rättegångs
spel, men också på att en retoriker följer studenterna under
grundnivån och har individuell kontroll och följer upp pro
gressionen, berättar Ekroth.
Just retorikkunskaper är något som arbetsgivarna tydligt
önskat mer av hos de nyexaminerade juristerna (se artikel på
sidan 32).
Det största lärosätet i antalet studenter räknat, Stockholm,
satsar på valfrihet. Redan i dag erbjuder man fler specialkur
Många platser, många sökande
ser än konkurrenterna, och de kommer att bli ännu fler med
Men oavsett de kritiska rösterna växer juristutbildningen.
de förändringar som planeras, berättar dekanus Said Mah
Under 2010 antogs 2007 nya studenter på juristprogram
moudi (se artikel på sidan 34). Lunds universitet lyfter fram
met, det som tidigare hette jur.
sin internationella prägel, där in
kand.-programmet. Siffran är
ternationell rätt i stor utsträck
den högsta i Högskoleverkets
ning är integrerad i övriga äm
statistik, som sträcker sig tillbaka
nen. Närheten till den eurotill 1995, då 1653 studenter inled
peiska kontinenten sätter spår
de sina studier. Till dessa studen
genom att Lund har ett omfattan
ter kan man också addera alla
de studentutbyte. En del av de
dem som läser vid något av de
nya juristerna får också sina för
andra rättsvetenskapliga pro
sta tjänster i Köpenhamn, berät
grammen, exempelvis den af
tar dekanus Christina Moëll.
färsjuridiska utbildningen vid
Även Göteborgs universitet
Linköpings universitet.
har lagt in EU-rätten och Euro
Trots det rekordstora antalet
parätten i undervisningen på oli
Margareta Brattström
platser kommer de allra flesta sö
ka rättsområden. Utbildningen i
kande överhuvud taget inte in.
Göteborg präglas också av att
Juristprogrammet vid de sex oli
den ges vid Handelshögskolan.
ka lärosäten där det finns har under de senaste fyra åren haft
– Våra lärare undervisar på de andra institutionerna på
ett sökandetryck på mellan 3,4 och 5,5 sökande per utbild
Handels, och vi har lärare från andra institutioner på jurist
ningsplats, enligt Högskoleverkets statistik.
programmet. Det är en stor tillgång att kunna ”gå in till gran
Flest juriststudenter har Stockholms universitet med 638
nen” på den här skolan, eftersom alla våra grannar är exper
nybörjare år 2010, följt av Uppsala med 558. Lund, på tredje
ter i ämnen som alltid är relevanta för forskning och
plats, är betydligt mindre. Under 2010 började 313 studenter
utbildning i juridik, säger Andreas Moberg, ordförande i Ut
på juristprogrammet vid Sveriges näst äldsta universitet.
bildningsnämnden vid Juridiska institutionen.
Många av studenterna är unga, ofta kommer de direkt från
Basgrupper ger fördelar
gymnasiet. Höstterminen 2010 var 83 procent av nybörjarna
Institutionerna i Umeå och Uppsala vill främst profilera sig
vid landets juristprogram under 24 år. Höstterminen 2000
med sin pedagogik, grundad på teorin om problembaserat
var motsvarande siffra 75 procent. I Umeå var den genom
lärande. Metoden innebär att man i stor utsträckning arbetar
snittliga åldern bland nybörjarna höstterminen 2010 den läg
med fallstudier och problemlösning, i stället för föreläsning
sta sedan 1993, 21,4 år.
ar och självstudier.
Kvinnorna dominerar bland studenterna, de utgör knappt

”Vi bygger utbildningen på
mycket studentaktivitet och
använder scenarier som är
kopplade till verkligheten så
mycket som möjligt. Redan
från första början låter vi
också studenterna arbeta
med rättskällorna.”
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– Vi bygger utbildningen på mycket studentaktivitet och
använder scenarier som är kopplade till verkligheten så
mycket som möjligt. Redan från första början låter vi också
studenterna arbeta med rättskällorna, förklarar Margareta
Brattström, ordförande för utbildningsutskottet vid Juridis
ka fakulteten i Uppsala.
Från första början delas studenterna också in i basgrupper
om några få elever. Basgruppens viktigaste uppgift är att för
bereda seminarieuppgifterna. Men enligt Margareta Bratt
ström har arbetssättet också gett stora sociala fördelar.
– Den sociala alienationen har minskat betydligt. Eleverna
får ett socialt sammanhang och mår därför mycket bättre.
Det i sin tur får genomslag på att genomströmningen ökar
och att färre studenter hoppar av, berättar hon.
Även i Umeå arbetar studenterna i basgrupper med pro
blembaserat lärande sedan 1993. Studierektorn Ulf Israels
son är nöjd med resultatet av detta arbetssätt.
– Studenterna lär sig en metod att jobba med juridik i grun
den. Det är inget vi matar in i dem, utan de får själva försöka
hantera materien som finns och som ligger till grund för de
olika seminarieuppgifterna. Sedan får de naturligtvis redo
visa detta och resonera vid seminariet, säger han.
Men arbetssättet med grupparbeten, verklighetsanknutna
övningar och seminarier är inte unikt för Uppsala och Umeå.
I Örebro och Göteborg har rättegångsspel och praktiska öv
ningar en viktig roll i utbildningen. Även Stockholms univer
sitet planerar nu att lägga in mer undervisningstid för studen
Advokaten Nr 5 • 2011

terna. Och fakulteten i Lund har också influerats av den
problembaserade inlärningsmodellen, förklarar dekanus
Christina Moëll.
– Tonvikten ligger på att träna förmågan till juridisk analys
och problemlösning. Muntliga och skriftliga redovisningar är
också viktiga inslag. Varje termin ingår informationssökning
i tryckta och elektroniska medier i undervisningen, uppger
Moëll.
Lunds universitet har också valt att satsa särskilt mycket
undervisningstid på första terminen, för att ge studenterna
en bra start på utbildningen. Högskoleverkets bedömar
grupp berömde i sin granskning satsningen, men konstate
rade också att det riskerar att bli ett glapp för studenterna
mellan den första och andra terminen, då lärartiden ersätts
med mer självstudier.

Juristprogrammet omfattar 270
högskolepoäng,
nio terminer. Programmet leder
fram till en juristexamen, som är en
yrkesexamen på
avancerad nivå.
Fram till 2007
hette examen juris
kandidatexamen.
Programmet finns
idag vid sex universitet: Göteborg,
Lund, Stockholm,
Umeå, Uppsala
och Örebro.
Förutom juristprogrammet finns
också ett antal
andra juridiska
utbildningar i Sverige, t.ex. kandidatutbildningar
i rättevetenskap
och affärsjuridiska utbildningar.
Jurist- eller den
äldre juris kandidatexamen är
dock obligatorisk
för den som vill bli
advokat.

Billig utbildning

Beskrivningen av det nya arbetssättet leder lätt tankarna till
en helt ny utbildning, utan ”korvstoppning” i fulla föreläs
ningssalar. Men de pedagogiska ambitionerna till trots är
storföreläsningar med hundratals studenter i salen fortfa
rande vanliga på juristprogrammet.
En viktig förklaring är att juristprogrammet har ett rätt be
gränsat ekonomiskt utrymme att spela på. I en föreläsning
kan två lärartimmar nå flera hundra studenter samtidigt,
medan seminarier kräver mångdubbla resurser. Däremot blir
kanske inte utrymmet för frågor och diskussion särskilt stort.
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Christina Moëll, dekanus, Lund.

Andreas Moberg,
ordförande Utbildningsnämnden vid
Juridiska institutionen, Göteborg.

Fackförbundet Jusek är mycket kritiskt mot bristen på re
– Det är för lite betalt för varje student. Vi försöker hålla
surser för samhällsvetare och jurister.
nere föreläsningarna lite, för inlärningseffektiviteten är väl
– Det gör att även om idéerna och nytänkande finns till nya
digt begränsad hos studenterna. Det är något helt annat när
undervisningsformer så blir det de stora föreläsningarna som
de får sitta i mindre grupper och jobba själva med praktiska
dominerar. Det finns förstås enstaka initiativ och utbildningar
juridiska frågor. Men just den undervisningsformen är ju jät
där man lyckats, men det är lite att trolla med knäna, för re
tedyr, säger Jesper Ekroth, utbildningsansvarig i Örebro.
surserna räcker inte riktigt till
Den låga ersättningen
att vara så innovativ, säger
innebär att olika undervis
Hanna Berheim, ansvarig för
ningsmetoder ständigt mås
utbildnings- och arbetsmark
te vägas mot varandra, för
nadsfrågor på Jusek.
klarar Ekroth.
Enligt Jusek beror jurist
– Satsar vi på ett rollspel
programmets dåliga ekono
tvingas vi kanske ta bort vissa
mi till stor del på dagens er
föreläsningar och moment
sättningssystem till lärodär studenterna får läsa in
sätena. För varje juriststude
sig själva helt enkelt, säger
rande får universiteten unge
han.
fär 40 000 kronor per år och
Även Andreas Moberg vid
student, förutsatt att studen
juridiska institutionen i Gö
ten tar alla sina poäng, sam
teborg önskar mer pengar.
ma ersättning som ges för hu
– Om vi hade ekonomiska
manister, samhällsvetare
möjligheter att exempelvis
och teologer. Siffran kan jäm
halvera antalet studentplat
Jesper Ekroth
föras med ersättningen för
ser skulle utbildningen bli
studerande på tekniska och
bättre redan av det skälet att
naturvetenskapliga utbildningar, på närmare 92 000 kronor
vi skulle få en närmare kontakt med studenterna. Det skulle
per år och student, eller 131 000 kronor per student vid med
också innebära att vi kunde göra ännu bättre kursupplägg
icinska utbildningar. En del av ersättningen reduceras för
och genom mer feedback bidra till studenternas utveckling,
studenter som halkar efter eller väntar med att ta sina poäng,
säger han.
vilket missgynnar utbildningar med låg genomströmning.
I Lund har fakulteten valt att ta emot färre studenter än i
Den jämförelsevis låga ersättningen får kritik också från
Stockholm och Uppsala, och man får därmed också mindre
universiteten.
anslag. Men genom att begränsa antalet studenter kan man

”Det är för lite betalt för varje
student. Vi försöker hålla nere
föreläsningarna lite, för inlärningseffektiviteten är väldigt
begränsad hos studenterna. Det
är något helt annat när de får sitta i mindre grupper och jobba
själv med praktiska juridiska
frågor. Men just den undervisningsformen är ju jättedyr.”

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Stockholms universitet

Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 249
Antal examina på juristprogrammet 2010: 140
Genomströmning:* 56%
Utbildningen bedrivs vid Handelshögskolan,
som utgör en egen fakultet inom universitetet.

Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 313
Antal examina på juristprogrammet 2010: 140
Genomströmning:* 55%
Utbildningen ges vid egen fakultet.

Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 638
Antal examina på juristprogrammet 2010: 328
Genomströmning:* 38%
Utbildningen ges vid egen fakultet.

foto: Mattias Jacobsson, Mikael Risedal,
Maria Skuldt, Mattias Pettersson,
Tommy Westerberg, Örebro universitet

Juristexamen vid sex lärosäten

* Genomströmning är ett mått på hur många som tagit ut sin examen efter ett visst antal år. Siffrorna avser åren 2000 till 2006 och är hämtade från Högskoleverkets
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ändå hålla en god kvalitet i undervisningen, anser Christina
Moëll. Färre studenter i varje kull innebär helt enkelt mer tid
för varje student.
Samma utveckling planeras nu också i Stockholm.
– Vi har övervägt att minska antalet platser från dagens 300
till 26 per termin. Det i sin tur har ekonomiska orsaker. Vi har
ackumulerat stora överskott vid fakulteten på grund av det
stora antalet studenter som vi har antagit under senare år och
deras höga prestation. Då är det bättre att ha lite färre studen
ter och satsa lite mer på dem, genom mindre studentgrup
per, förklarar Said Mahmoudi.
Det är dock inte självklart att billigare undervisningsformer
ger universiteten bättre ekonomi. Högskoleverkets bedömar
grupp konstaterade i sin granskning år 2007 att det mycket väl
kan vara så att ”dyrare undervisningsformer påverkar ge
nomströmningen positivt och därmed stärker ekonomin”.
Jakt på notariepoäng stressar

De traditionella undervisningsmetoderna kan alltså vara en
förklaring till att ganska många juriststudenter hoppar av
från utbildningen eller tar mycket lång tid på sig. Den så kal�
lade genomströmningstiden varierar vid de olika lärosätena
från 38 procent i Stockholm till 65 procent i Umeå. Varje av
hopp eller försenad student påverkar lärosätets ekonomi ne
gativt, eftersom närmare hälften av ersättningen betalas ut
för slutförda kurser, pengar som alltså går förlorade när nå
gon hoppar av.
En annan förklaring till de långa genomströmningstiderna
är förmodligen den betygshets som så ofta beskrivs på jurist
programmet. Jakten på de högste betygen får helt enkelt stu
denterna att vänta med viktiga tentamina och examensarbe
te för att hinna studera mer och få ett högre betyg.

Betygshetsen är något som samtliga universitetsföreträda
re känner igen och bekymrar sig över. Förklaringen till stu
denternas stress ligger enligt de flesta i den hårda konkurren
sen om notarietjänsterna, tjänster som tillsätts huvudsakligen på grundval av betyg.
– Som det är i dag är poängsystemet för notarieplatserna en
avgörande faktor för våra möjligheter att utforma vår utbild
ning. Tingspoängen framhålls nämligen ofta i undersökning
ar som en av de främsta orsakerna till den högst påtagliga ”be
tygshetsen”, säger till exempel Andreas Moberg i Göteborg.
För att råda bot på stressen har lärosätena diskuterat med
Domstolsverket om de kan förändra antagningen. Hittills har
inte intresset varit särskilt stort.
– Det funkar ju bra för dem. De får väl de notarier de vill ha,
bra notarier och är nöjda med systemet. Sett ur deras per
spektiv finns det väl inte så stor anledning att ändra, säger Ulf
Israelsson lite uppgivet.
Men det kan också finnas andra förklaringar till betygshet
sen.
– Juristprogrammet är en attraktiv utbildning och antalet
platser är begränsat. Det gör att de är väldigt duktiga studen
ter som kommer in. De är vana att vara bäst från gymnasiet.
Jag tror nog att det i viss mån är samma sak på till exempel
läkarlinjen och psykologlinjen, att det blir tufft när man mö
ter sina gelikar, säger Christina Moëll i Lund.

Ulf Israelsson, studierektor, Umeå.

Hanna Berheim, ansvarig för utbildningsoch arbetsmarknadsfrågor på Jusek.

Oro för framtiden

Juriststudenterna är inte bara stressade över sina betyg. De
oroar sig också påtagligt mycket för framtiden, visar under
sökningar genomförda av Jusek.
– Oron inför att ta examen är väldigt stor. Sju av tio är oro
liga för att inte få kvalificerade jobb. Det är lite konstigt, efter

»

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 115
Antal examina på juristprogrammet 2010: 56
Genomströmning:* 65%
Utbildningen ges vid en egen institution vid
Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 558
Antal examina på juristprogrammet 2010: 267
Genomströmning:* 58%
Utbildningen ges vid egen fakultet.

Antal nybörjare på juristprogrammet 2010: 134
Antal examina på juristprogrammet 2010: 36
Utbildningen ges vid Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, inom Fakulteten för
humaniora och socialvetenskap.

rapport om juristutbildningarna från 2007. Utbildningen i Örebro startade år 2005 och finns därför inte med i statistiken.
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som arbetsmarknaden för jurister, också nyexaminerade,
re på arbetsplatsen tar del av reflektionerna och bidrar till
nästan är bättre än någonsin. Jag tror att oron har att göra
studentens utveckling mot de lärandemål som ställts upp,
med den bristande kontakten med arbetsmarknaden, säger
förklarar Andreas Moberg, som uppger att man låtit sig inspi
Hanna Berheim på Jusek.
reras av vad som i USA kallas för ”legal clinics”.
43 procent av juristerna hade haft praktik inom ramen för
Said Mahmoudi tycker att studenterna i Stockholm får till
sin utbildning, visar Juseks undersökning. För de flesta hand
fredsställande kontakter med arbetsmarknaden.
lar det om kortare perioder
– Ofta handlar det om saker
som har gett ett fåtal högsko
som studenterna själva kom
lepoäng. Bara tre av tio be
mit på som vi ger dem stöd
dömer att det var tillräckligt.
med. Men sedan har vi men
Den svaga kopplingen till
torskap, praktikplatser och an
arbetsmarknaden fick ock
nat. Våra studenter får ett jobb
så kritik av Högskoleverkets
som är relevant med deras ut
bedömargrupp. Lärosätena
bildning inom 3-4 månader ef
är medvetna om proble
ter examen, berättar han.
men, och försöker på olika
Kontakterna med arbets
sätt föra sina studenter när
marknaden är nödvändiga, ef
mare framtida arbetsgivare.
tersom juristutbildningen är
Arbetsmarknadsdagar, stu
en yrkesutbildning, menar
diebesök, gästföreläsningar
Mahmoudi. Samtidigt under
av ”praktiker” och möjlighe
stryker han att undervisning
ten att skriva sitt examensar
en hela tiden måste vila på en
Hanna Berheim
bete i kontakt med en ar
vetenskaplig grund.
betsplats är vanliga grepp.
Hanna Berheim på Jusek är
Dessutom har Jusek stu
positiv till försöken att introdu
dentinformatörer anställda vid de flesta lärosätena, och juri
cera juriststudenterna till arbetsmarknaden på ett tidigt ske
diska föreningar och alumnistiftelser står för en hel del kon
de. Men det finns skäl att tänka vidare än bara domstolar,
takter.
myndigheter och advokatbyråer, påpekar hon.
Vid Handelshögskolan i Göteborg inleds till hösten ett nytt
– Det finns en risk att de som dyker upp på arbetsmark
projekt, kopplat till examensarbetet.
nadsdagar bara är de stora arbetsgivarna. Små tjänsteföretag
– Modellen innebär att man deltar i arbetet på en arbets
som anställer en jurist var femte år har ju inte möjlighet att
plats samtidigt som man varje dag går ur den praktiska rollen
ställa upp en monter. Därför tror vi ju väldigt mycket på att
och reflekterar över vad man varit med om ur ett inlärnings
kombinera olika former av arbetslivskontakter, så att man
perspektiv. En handledare på universitetet och en handleda
inte bara når de klassiska, typiska arbetsgivarna. Det är ju

”Oron inför att ta examen är
väldigt stor. Sju av tio är oroliga
för att inte få kvalificerade jobb.
Det är lite konstigt, eftersom
arbetsmarknaden för jurister,
också nyexaminerade, nästan
är bättre än någonsin. Jag tror
att oron har att göra med den
bristande kontakten med
arbetsmarknaden.”
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ersättning till universiteten
Ersättningen till de juridiska institutionerna kommer också
att höjas med totalt 1 600 kronor per student under de
kommande två åren. Några år senare kommer en större
justering av systemet för resurstilldelning till universitet
och högskolor. Från och med 2014–2015 års budget ska utbildningsprogram, enligt ett riksdagsbeslut, kunna få extra
medel för hög kvalitet på utbildningen.
Den utredning som låg till grund för förändringen, kal�lad RUT 2, ville gå ännu längre. Utredningen ville bland annat höja grundersättningen per helårsstudent till omkring
50 000 kronor för humanistiska, samhällsvetenskapliga,
teologiska och juridiska utbildningar, med ytterligare möjligheter till tillägg för goda resultat och mer kostsamma
undervisningsmetoder.

inte heller där arbetsmarknaden växer, utan generellt sett ser
vi att den breddas, säger Berheim.
Fortsatt behov av jurister

Också studenterna klagar i många undersökningar på en allt
för svag koppling till arbetsmarknaden. Men trots oro och
okunskap om vilka arbeten som finns, tycks de nyexamine
rade juristerna ha ganska lätt att hitta jobb. Arbetslösheten
för jurister är låg, och enligt fackförbundet Jusek hade nio av
tio som tog en juridisk examen 2009/2010 fått arbete vintern
2011.
Av de nyexaminerade går ungefär en tredjedel till det tra
ditionella rättsväsendet, huvudsakligen till notarietjänster.
Advokatbyråerna är näst största bransch för de nyexamine
rade och fångar upp ungefär en femtedel av de nya jurister
na.
Att arbetsmarknaden för jurister breddats är tydligt av sta
tistiken. I Sverige finns i dag ungefär 35 000 yrkesverksamma
jurister. Av dem arbetar ungefär 40 procent på traditionella
juristtjänster, som domare, advokat, bolagsjurist eller åkla

gare. De övriga sköter i stället en mängd andra uppgifter
inom alla branscher i samhället. Ungefär hälften av juristerna
har tjänster som inte formellt kräver juristexamen.
I dagsläget verkar det alltså vara ljusa tider för de stora kul
larna av nya jurister. Stora pensionsavgångar inom rättsvä
sendet spelar sin roll till detta, men också EU-inträdet och
den tilltagande juridifieringen av samhället.
På längre sikt är det naturligtvis svårare att förutsäga hur
många jurister som behövs. Men kanske har den senaste ti
dens utveckling visat på ett fortsatt stort behov av juridiska
kunskaper på många håll i samhället.
– I spåren av muthärvan i Göteborg kan man se att juridiken
blir aktuell på allt fler områden i samhället, nu senast kom
munerna. Det kan leda till ett ökat behov av jurister, säger
Margareta Brattström i Uppsala.
Också Said Mahmoudi tror att juristutbildningen står sig
fortsatt stark.
– Det är en utbildning som kommer att hålla sin ställning
under alla omständigheter. Jag anser att juristutbildningen
måste förnyas oftare, kanske vart tionde år. Det är tidskrä
vande och jobbigt att göra detta arbete, men vi måste tänka
på studenternas bästa och marknadens behov, säger han. n
Ersättning för några olika högskoleutbildningar 2011
Utbildningsområde
Helårsstudent
Humanistiskt, teologiskt,
21 614
juridiskt, samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt, tekniskt,
49 645
farmaceutiskt
Medicinskt
58 979
Undervisning
34 452
Konst		
199 718
Opera		
289 231
Teater		
279 680
Idrott		
102 499

Arbetsgivare
efterlyser mer
praktisk övning
– vänd!

Helårsprestation
18 972

Totalt
40 586

41 866

91 511

71 740
40 575
85 742
173 021
139 306
47 433

130 719
75 027
285 460
462 252
418 986
149 932
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sds.annons.indd 1
Advokaten Nr 5 • 2011

2011-02-11 11:33:51

31

Fokus Juristutbildningen

Arbetsgivare efterlyser
mer praktisk övning
Ungefär en femtedel av de nyexaminerade juristerna börjar sin
yrkesbana vid advokatbyråer. Det gör advokatbyråerna till den
näst största branschen för nya jurister.
De nyutbildade juristerna har goda juridiska kunskaper, men vet
väldigt litet om den praktiska vardagen på en advokatbyrå, anser
advokatbyråer. Och åsikterna får stöd i en stor undersökning.
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De nyexaminerade
juristerna kan
mycket teori, men
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rister uppmuntras dessa ändå att lämna hemmahamnen för
en tid just för att sitta ting eller skaffa sig andra erfarenheter,
till exempel genom utlandspraktik.
– Vi tror att om man ska vara en bra rådgivare är det bra att
ha lite vidare referensramar än bara den egna advokatbyrån,
förklarar Wiking Häger.

Arbetsmarknad
för nyexaminerade
Arbetsmarknad
jurister
för nyexaminerade
(andel i procent)
jurister
(andel i procent)

Betygen viktigt urvalskriterium
betygen

stu
Affärsadvokat är fortfarande en drömkarriär för många studenter på juristprogrammet, och det finns gott om sökande
advokatby
till varje tjänst som biträdande jurist på de båda advokatbyråerna, liksom till Setterwalls traineeutbildning. Hur gör
man för att hitta de bästa kandidaterna?
– Betygen är viktiga, men kanske främst för att vi har så
många att välja mellan. Om vi endast tar dem med bäst betyg
har vi ändå en stor grupp att välja från. Sedan är det också
per
viktigt att det känns rätt, att vi får in personer med rätt personlighet, förklarar Åsa Erlandsson.
sa
Att ha ”rätt personlighet” kan handla om många olika saker. Att man passar in på byrån och har en positiv inställning
till arbetet till exempel. Förmågan att tänka affärsmässigt är
en annan uppskattad egenskap på Setterwalls.
Också Mannheimer Swartling gör sin första gallring utifrån
betygen.
be
– Vi kan ju verkligen välja bland dem som har de bästa beprakti
tygen. Sedan är det ju kanske inte alltid som betygen i praktiken visar vilka som är de bästa advokatämnena, utan det
måste vara en kombination av personliga egenskaper och
betyg, säger Erica Wiking Häger.
Erica Wiking Hägers och Åsa Erlandssons metod för att
ad
hitta rätt biträdande jurister tycks vara ganska vanlig på adnyut
vokatbyråerna. Enligt universitetens undersökning om nyutvikti
bildade jurister på arbetsplatserna är betygen den näst viktigaste faktorn när advokatbyråer anställer nyutbildade. Allra
utbild
viktigast är det faktum att den sökande har en juridisk utbildkom
ning, och på tredje plats kommer den sökandes sociala kompetens.
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Antal nybörjare på
juristprogrammet
1995-2010
År	Antal
nybörjare
2010
2 007
2009
1 839
2008
1 751
2007
1 659
2006
1 442
2005
1 382
2004
1 544
2003
1 521
2002
1 597
2001
1 551
2000
1 389
1999
1 365
1998
1 454
1997
1 523
1996
1 612
1995
1 653

Antal examinerade
på juristprogrammet
1995–2010
År	Antal
examina
2010
1 025
2009
1 027
2008
1 144
2007
1 207
2006
1 050
2005
993
2004
925
2003
967
2002
920
2001
1 041
2000
1 198
1999
1 050
1998
936
1997
945
1996
890
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Advokatbyråerna har uppenbarligen gott om sökande
att välja mellan till sina tjänster. Samtidigt beskriver både
Erica Wiking Häger och Åsa Erlandsson en situation med
hård konkurrens om de allra bästa studenterna. För att hitta
dessa lägger Mannheimer Swartling och Setterwalls, liksom
många av de stora advokatbyråerna, mycket resurser på att
träffa studenter, både vid universiteten och vid egna arrang
emang.
– Vi försöker ha så mycket kontakter som vi bara kan. Det
är allt från arbetsmarknadsdagar till mer specialriktade åt
gärder av olika slag, att man bjuder in några på något arrang
emang, och deltagande i olika mentorprogram, berättar Åsa
Erlandsson.
Genom studentkontakterna får byråerna möjlighet att föl
ja unga jurister under en längre tid och skaffa sig en bredare
bild av dem som sedan söker jobb hos dem. Men de kan ock
så presentera sig själva i en miljö där det finns en hel del upp
fattningar om affärsjuridiska advokatbyråer.
– Studenterna har en väldigt skev bild av vad det innebär

att vara biträdande jurist och arbeta på advokatbyrå. Upp
fattningen är att man sitter i datarum dygnet runt och aldrig
ser ljuset, konstaterar Erica Wiking Häger, och fortsätter:
– Vi tycker det är viktigt att slå hål på myterna. Det är klart
att det kan vara hårt arbete, men det är ju inte bara det, utan
en ganska human arbetsplats också. En väldigt rolig arbets
plats.
Coolare inställning

En klarare bild av vad det innebär att arbeta på advokatby
rå, är alltså en av de saker som Åsa Erlandsson och Erica Wi
king Häger önskar att juristprogrammet kunde ge. Men de
har också andra önskemål.
– Jag skulle vilja att de fick en lite mer praktisk angreppsvin
kel på saker och ting. Dessutom skulle jag vilja att de fick mer
undervisning i att tala och argumentera, det som i USA kallas
för ”speech”, säger Åsa Erlandsson, som konstaterar att ut
bildningen ändå gått åt rätt håll och blivit mer praktisk än när
hon studerade.

Större frihet åt
studenterna i Stockholm
Efter 17 år stöps nu juristprogrammet i Stockholm om.
Målet är mer valfrihet och nya undervisningsformer.

E

fter långa diskussioner och mycket ar
grammet är en ökad progression i utbildning
bete beslutade Juridiska fakultets
en.
nämnden den 31 maj att reformera ju
– Som det är i dag upprepas saker och ting
ristprogrammet.
gång på gång under utbildningen. Det ska fin
– Det viktigaste vi gör nu är att studenterna får
nas en naturlig ordning som man följer och slip
ökat inflytande att själva utforma sin utbild
pa upprepningar, förklarar Said Mahmoudi.
ning, berättar dekanus Said Mahmoudi.
För att undvika upprepningar planerar fakul
I det nya programmet, som startar hösttermi
teten att införa en särskild samordnare för hela
nen 2012, ska studenterna själva kunna välja 45
utbildningen. Dessutom ska de internationella
högskolepoäng (30 veckor) jämfört med 30 hög
aspekterna tas upp på alla kurser, liksom ekono
skolepoäng (20 veckor) i form av specialkurser.
miska och miljömässiga aspekter på juridiken.
För att få plats med den ökade valfriheten skär Said Mahmoudi, dekanus.
Tanken är också att den juridiska metoden
man ner något bland annat på de obligatoriska
ska följa från börja till slutet av utbildningen i
kurserna i straffrätt och processrätt, men Said Mahmoudi un
det nya programmet.
derstryker att studenterna fortfarande kommer att läsa lika
– Studenten ska inte bara lära sig fakta utan även hur man
mycket av dessa ämnen som studenterna i Uppsala och Lund.
analyserar juridiken, oavsett vad de vill arbeta med sedan,
I omstöpningen av juristprogrammet ska det också ges ökat
säger Mahmoudi.
utrymme för förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt,
I samband med förändringarna av programmet kommer
områden som fått allt större betydelse inom juridiken.
studenterna också att erbjudas mer undervisning (se artikel
En annan viktig princip för det reformerade propå sidan 36). n
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”Studenterna har en väldigt skev
bild av vad det innebär att vara
biträdande jurist och arbeta på
advokatbyrå. Uppfattningen
är att man sitter i datarum
dygnet runt och aldrig ser ljuset.”
Erica Wiking Häger

Erica Wiking Häger har samma uppfattning. Men hon öns
kar också ett lite annat perspektiv på utbildningen.
– Det vore bra om man i viss mån kunde släppa lite av dom
stolsfokuset och emellanåt låta studenterna inta partsom
budsrollen. Som advokat är det ju intressant, att få studen
terna att tänka mer i de banorna, säger hon.

Under en studieperiod vid Harvard i USA fick hon pröva på
denna form av undervisning.
– I Sverige är det väldigt inriktat på att komma fram till sva
ret – hur skulle domstolen döma? Vid amerikanska law
schools tränas studenterna mycket mer i argumentation.
Hur man bygger upp en argumentation och hur man lägger
fram sina argument för den ena sidan. Man har hela tiden fo
kus på att företräda den ena parten, förklarar Wiking Häger.
Hon har också en helt annan önskan, som mer handlar om
studenternas inställning under studietiden.
– Att de kunde vara lite coolare under utbildningen och inte
oroa sig så mycket! Oron försämrar förstås studieupplevel
sen som sådan, men jag tror att den också kan försämra re
sultaten. Jag önskar dem en lite mer avslappnad inställning,
och att de inte skulle lyssna så mycket till alla falska rykten
som sprids framförallt om advokatbyråer. I stället borde de
passa på att prata med jurister de träffar i olika sammanhang,
om hur det verkligen är att arbeta som advokat, säger Erica
Wiking Häger. n

Många
studenter
lockas av
advokatbanan
– vänd!

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

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ
040-720 20

Advokaten Nr 5 • 2011

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

35

Fokus Juristutbildningen
I dagsläget
verkar det vara
ljusa tider för
de stora kullarna
av nya jurister.

Alexandra Kirgios,
vice ordförande i
styrelsen för Juridiska
föreningen vid Stockholms universitet.

Många studenter lockas
av advokatbanan
Alexandra Kirgios, 23 år, är vice ordförande i styrelsen för Juridiska föreningen vid
Stockholms universitet. Hon är mycket nöjd med juristprogrammet i Stockholm.
ersonligen tycker jag att det är ett mycket bra ställe
att läsa på. Det är en stabil utbildning och lärarna är
välrenommerade, säger Alexandra.
Hon uppskattar även att det finns bra kontakter med ar
betsmarknaden, med återkommande företagsevenemang
och liknande. Hon tillägger dock att det är mycket upp till stu
denterna själva att bidra till att skapa kontakter med de bli
vande arbetsgivarna.
Stämningen på juristprogrammet präglas av att det råder
en hög betygstress, där många strävar efter de högsta bety
gen. Denna stress tycker hon dock till viss del vägs upp av att
det bland hennes närmaste studentkamrater råder ett myck
et bra samarbete och att man verkligen hjälper varandra.
Studieformen vid juristprogrammet kännetecknas av tra
ditionella storföreläsningar med olika seminarier, och en

dast i undantagsfall rör det sig om problembaserad undervis
ningsteknik.
En styrka, som Alexandra ser det, med att läsa i Stockholm
är att det är möjligt att få anställning redan under studietiden
med juridiskt arbete, till exempel på en advokatbyrå eller
myndighet. Den största nackdelen med att läsa i Stockholm
är den svåra bostadssituationen.
Bland studenterna råder det en uppfattning att det går
att få ett juridiskt arbete efter examen, men vill man ha ett
verkligt attraktivt arbete fordras det toppbetyg. Många stu
denter är intresserade av advokatbanan. Inte minst för att
man redan under studieåren har kommit i kontakt med flera
advokatbyråer. Det råder en utbredd uppfattning att det är
ett bra men stundtals krävande arbete. n

källor
• AMS: Var finns jobben 2011?
• Högskoleverket: Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och
affärsrätt vid svenska universitet och högskolor,
Rapport 2007:18 R
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• Juris kandidater på arbetsplatser. En undersökning genomförd hösten 2009
• Jusek: Efter examen? Jobb och löner för nyexaminerade 2010
• Jusek: Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

• SOU 2007:81, Resurser för kvalitet
Webbplatser:
• Högskoleverkets webbplats
• Juseks webbplats
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Söker ni personal inom juridik?

Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Vi söker alltid duktiga medarbetare. Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Advokaterna Orrenius & Cederberg är en av de ledande advokatbyråerna i Östergötland med centralt belägna fullservicekontor i både Linköping och Motala, etablerad sedan 1936 och med mycket gott renommé. Vi söker nu en ny medarbetare.
Vi efterfrågar en skicklig och välmeriterad jurist för långsiktig relation och framtida partnerskap. Du som söker bör vara
beredd att arbeta med såväl humanjuridik som affärsjuridiskt inriktade uppdrag. Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

+46 (8) 789 67 32
info@juridikjobb.se
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Kan svenska myndigheter verkligen
Frågan om hur man ska hantera mut- och bestickningsbrott blir allt mer brännande.
Det är nödvändigt att göra en hel del ändringar i lagstiftningen, men lika nödvändigt
är det att införa en del nya grepp som visat sig fungera effektivt i andra länder.
Det anser Ulf Sandlund, Amanda Wassén och Peter Utterström.

N

yligen föll de första domarna i
muthärvan i Göteborgs kom
mun. Denna härva sätter åter
fokus på hur svårutredda ekonomiska
brott hanteras i Sverige. Erfarenheten
är att de lätta och mest uppenbara fal
len – såsom de i Göteborg – utreds och
kommer till domstol, och att endast ett
fåtal av dessa leder till en fällande
dom. De mer komplicerade fallen av
skrivs eller kommer inte ens upp på
utredarens bord. Ur ett internationellt
perspektiv ligger Sverige tydligt efter
särskilt när det gäller hanteringen av
ekonomisk brottslighet. Men Sverige
avvaktar fortfarande med att anamma
en mer effektiv utredningshantering av
dessa brott. Vi har tittat närmare på
problemet och försöker belysa detta
nedan.
Att utreda och framgångsrikt lagföra
bristande efterlevnad av regleringar
och brottslighet i allmänhet är en upp
gift som svenska rättstillämpande myn
digheter klarar ganska bra – även om
statistiken ger ett mindre bra intryck.
En helt annan sak är förmågan att utre
da och avgöra större och komplexa
brotts- och tillsynsutredningar, exem
pelvis i större företag vilka ofta kan ha
verksamheter och därmed berörings
punkter i många länder. Tydliga exem
pel på svårutredda incidenter är finans
marknadsbrott och fall av
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gränsöverskridande korruption. Statis
tiken talar här ett helt annat språk – Sve
rige ligger i dessa typer av brott långt
efter t. ex. USA och Storbritannien.
Självklart är kompetens och resurser
viktiga frågor att diskutera och försöka
lösa, och på det området kan mycket
göras. Vi anser dock att det mest fun
damentala problemet står att finna i
det förhållningssätt som tycks råda om
hur en strategiskt hållbar och ekono
miskt sund hantering av överträdelser
av komplexa regleringar och svårut
redda brott ska kunna uppnås. Nuva
rande brister skapar inte heller tydliga
incitament för företagen att engagera
sig och samarbeta – vilket är nödvän
digt för att skapa trovärdighet på sikt.
Ett i raden av flera exempel på lagstift
ning är det nya förslaget till ny mutlag
stiftning. Lagförslaget innehåller både
diskrimineringseffekter (d.v.s. stor- vs.
småföretag) och kommer också att av
skärma myndigheter och domstolar
från att utöva inflytande på den norm
givande näringsrättsliga kod som ingått
i mututredningens arbete. Mututred
ningen avstod också från att ta upp den
viktiga frågan om översyn av skyddet
för s.k. whistleblowers.
I andra länder har man valt andra
metoder till framgång på detta områ
de. Department of Justice och Securi
ties and Exchange Commission i USA,

som ansvarar för att bl. a. utreda och
lagföra korruptionsbrott, når för tillfäl
let historiskt höga nivåer av antal öpp
nade utredningar och uppklarade
brott. Antalet genomförda förunder
sökningar och rättegångar ökar expo
nentiellt, likaså omfattningen på de
bötesbelopp och skadestånd som bo
lag och organisationer tvingas betala.
Även de brittiska myndigheterna Seri
ous Fraud Office och FSA annonserar
om höjda målsättningar och ökad pro
duktivitet inom dessa områden, inte
minst genom den nya mutlagstiftning
en UK Bribery Act. Riksenheten mot
korruption och Ekobrottsmyndighe
ten, förefaller i jämförelse ha haft en
väsentligt blygsammare framgång.
Framförallt korruptionsbrott

av större dignitet och med internatio
nell anknytning ter sig svårutredda för
de svenska myndigheterna. Det finns
ett flertal exempel på tillfällen där
svenska företag och aktörer fått stå till
svars för omfattande korruptionsbrott
av amerikanska, brittiska och på sena
re tid även tyska myndigheter, men där
ett svenskt avgörande saknas. Vän av
ordning undrar då hur många som
verkligen har tillit till det svenska syste
met när svenska företag lagförs och
betalar omfattande straffavgifter och
skadestånd i utlandet samtidigt som
Advokaten Nr 5 • 2011
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hantera stora och komplexa mål?
konsekvenserna helt tycks utebli på
hemmaplan?
En viktig aspekt som spelar in är de
olika instrument som utredande myn
digheter har till förfogande. De ameri
kanska myndigheterna har sedan länge
använt sig av en föreläggandeteknik,
d.v.s. man agerar kravställare och krä
ver att företagen skall komma in med
uppgifter. Givetvis har man också sett
till att man har verktyg för att detta
också efterlevs. Vidare lägger man stör
re krav på företagens ledning att säkra
att brott inte ska förekomma – och
”willful negligence” tolereras inte. Fö
retaget liksom dess ledning kan inte
undgå straffansvar genom att ha tittat
bort när situationer uppkommit som
kan ha innefattat brott!
De amerikanska myndigheternas
tillvägagångssätt är det som i Sverige
betecknas ”kronvittne”, d.v.s. där de
som är föremål för utredningen, i ut
byte mot strafflindring, samarbetar
och förser myndigheterna med infor
mation för att dessa ska kunna färdig
ställa utredningen. Graden och trovär
digheten i samarbetet, vilka är
kvalitativt reglerade, är betydelsefulla
för om- eller i vilken omfattning sank
tioner kan komma att drabba företa
gen och enskilda. Myndigheter iklär sig
alltså rollen som kravställare samtidigt
som företagen och andra gynnas av att
inta en proaktiv hållning och att de i
detta tar ansvar för att gå till botten
med problemen.
Ett instrument som kanske är min
dre känt i Sverige är så kallade Deferred
Prosecution Agreements vilket är ett
vanligt förekommande redskap i sam
band med komplex ekonomisk brotts
lighet såsom korruption. Enligt en så
dan modell ingår den brottsutredande
Advokaten Nr 5 • 2011

myndigheten ett avtal med den som är
föremål för utredningen. Företaget
framträder frivilligt, vidgår fakta i målet
och åtar sig en mängd skyldigheter, ib
land också att betala böter, i utbyte mot
att undslippa åtal. Fördelarna för sam
hället anses vara många. Främst ger det
den utredande myndigheten helt andra
möjligheter till insyn och utredning.
Förfarandet sparar även tid och resur
ser för myndigheten som på företagets
bekostnad bistås inte bara i informa
tionsflödet utan också i utredningen av
ärendet. Den största fördelen som sys
temet ger är att företagen ges chansen
och initiativet att införa och upprätthål
la en sund företagskultur.
Detta är ett förhållningssätt

som har en begränsad, om ens någon
förankring i det svenska rättssystemet.
Endast i några undantagsfall, exempel
vis inom konkurrensrätten och inom
skatterätten, har lagstiftaren öppnat
för varianter av möjligheten till straff
reduktion vid ”självrättelse”. I båda
fallen har detta visat sig lyckosamt,
d.v.s. myndigheten har statistiskt sett
haft en markant större framgång i
dessa typer av ärenden än i andra mål.
Det resultatet är knappast överraskan
de – att få den som är föremål för ut
redningen att samarbeta både för att
upptäcka och för att utreda överträdel
ser är naturligtvis en svårslagen kombi
nation. Varför har då inte grundprinci
perna för denna metod spridits till an
dra typer av brottsutredningar? Och
kanske då särskilt till frågor rörande
ekonomisk brottslighet som till sin na
tur är särskilt svår både att upptäcka
och utreda och där både polis, åklaga
re och domstol ofta saknar resurser att
hantera och dessutom, inte sällan, att

förstå brottets komplexitet? Lagstifta
rens, liksom t. ex. advokatsamfundets,
uppfattning har hittills varit att det
finns primärt två skäl mot en sådan
ordning. Dels att ett begånget brott krä
ver straff och inte ska kunna förhand
las bort, och dels att det finns en juri
disk osäkerhet kring tillförlitligheten i
metoden – d.v.s. rädslan för att en per
son ska säga vad som helst för att slip
pa undan straff. Vår uppfattning är att
dessa argument i dag är helt felaktiga!
Om man på konkurrens- och skatterät
tens område finner att samarbete kan
medföra strafflindring är det svårt att
förstå att det inte ska kunna gå på an
dra områden. Någon särskilt extra
skyddsvärt rättsintresse finns knappast
i dessa ärenden jämfört med t. ex. eko
nomisk brottslighet. Argumentet att
”begånget brott kräver straff” känns
inte heller bärkraftigt för den brottslig
het vi nu diskuterar. Det senare argu
mentet är i dag tunt – det är väsentligt
lättare och kräver mindre resurser att
konstatera om någon frivilligt överdri
ver påståenden om förekommande
brottslighet, oavsett syftet med detta,
än det omvända, d.v.s. att upptäcka
och bevisa förekommande brottslig
het. Rättsäkerheten kan därför tillgo
doses även i ett sådant system.

Ulf Sandlund.

Amanda Wassén.

Peter Utterström.

Sanningen är att hela det svenska

rättssystemets trovärdighet är i fara
när man med dagens metoder i prakti
ken silar mygg och sväljer kameler. n
Ulf Sandlund,
Director, PwC Forensic Services
Amanda Wassén,
biträdande jurist, Delphi
Peter Utterström,
advokat/delägare, Delphi
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SJ Biz – flexibla lösningar för affärsresor.
Att resa med tåg lämpar sig utmärkt för affärsresor. Först och främst för att du faktiskt kan ägna
dig åt just arbete under resan, med tillgång
till Internet, eluttag och bekväma sittplatser, men
också för att vi kan erbjuda skräddarsydda
företagslösningar genom SJ Biz. Med SJ Biz
kan du uforma ditt avtal efter hur ni

reser i företaget och välja det betalningssätt
som passar er. Ni kan få hjälp med bokningar av
hotell, hyrbil och taxi, ni får kvartalsuppföljning
på företagets resande och dessutom regelbundet
miljörapportering. Gå in på sj.se/sjbiz, ring
0771-75 75 55 eller kontakta er resebyrå
för mer information.

Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval.
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Ett nytt påföljdssystem
kan ge flera förbättringar
Jag tror att ett nytt påföljdssystem kan innebära påtagliga förbättringar och en humanisering av
påföljdsbestämningen. Det skriver Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande.

S

edan juni 2009 pågår arbetet
med en översyn av påföljdssyste
met. Detta sker inom ramen för
Påföljdsutredningen. Särskild utredare
är hovrättspresidenten Fredrik Wer
säll. Jag har förmånen att – tillsammans
med ett flertal andra personer från oli
ka delar av rättsväsendet – bistå utred
ningen som expert.
Utredningens uppdrag är mycket
brett och ska omfatta en översyn av
påföljdsbestämningen för såväl vuxna
som unga lagöverträdare.

Det nuvarande systemet är behäf

tat med ett antal brister och problem,
vilka till en del pekades på i direktiven.
Som exempel kan nämnas följande.
l Påföljdssystemet är för komplext
och därmed alltför svårförutsebart.
Vid ett straffvärde som motsvarar fäng
else mellan 14 dagar och 11 månader
bestäms påföljden ofta till ett fri
vårdsalternativ. Dessa (villkorlig dom
och i större utsträckning skyddstillsyn)
kan med vissa begränsningar förenas
med bl. a. böter, samhällstjänst, före
skrifter om vård, kontraktsvård med
mera. Vid ett fängelsestraff upp till 6
månader kan verkställigheten ske ge
nom så kallad fotboja. De många val
möjligheterna leder till svårigheter att
rangordna vilka påföljder som är mer
ingripande än andra.
l Nuvarande system leder till trös
keleffekter. En liten skillnad i straffvär
det, från motsvarande 10-11 månaders
fängelse till istället 12 månader, föran
leder i många fall en skillnad mellan en
påföljd som bestäms till villkorlig dom
och böter respektive till ett 1-årigt fäng
elsestraff.
l De så kallade artbrotten (brottets
art tillmäts betydelse som skäl för fäng
else trots att straffvärdet är lågt) har i
praxis kommit att omfatta ett stort an
tal brottstyper, trots att särbehandling
på grund av art var avsedd som en un
dantagsregel.
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Utredningen ska mot bland annat
denna bakgrund ta ställning till följande.
l Hur ökas tydligheten och förutse
barheten i påföljdsvalet utan att alltför
mycket ändras i det faktiska innehållet
i påföljderna?
l Hur kan användningen av fängel
se, i första hand de korta straffen,
minskas samtidigt som trovärdigheten
i systemet upprätthålls?
Utredaren har fått ett särskilt upp

drag att undersöka införandet av ett
system med villkorligt fängelsestraff.
Detta innebär att det endast finns två
påföljder för vuxna lagöverträdare: bö
ter och fängelse, där det under vissa
förutsättningar kan beslutas att fängel
sestraffet ska vara villkorligt. Det vill
korliga fängelsestraffet förenas som
huvudregel med olika tilläggssanktio
ner, som till exempel böter, samhälls
tjänst, programverksamhet samt vårdoch behandlingsföreskrifter.
Avgörande för om det ska kunna be
slutas att ett fängelsestraff ska vara vill
korligt är i första hand det utmätta
straffets längd. Fängelsestraff upp till 1
år bör – i vart fall för tidigare ostraffade
personer – kunna ges ett tillräckligt in
gripande innehåll genom tilläggssank
tioner, även om de görs villkorliga och
därmed inte ska verkställas vid anstalt.
Tilläggssanktionerna känns igen från
dagens påföljdssystem men nya inslag
övervägs också. Tanken är att längre
villkorliga fängelsestraff förenas med
mer ingripande tilläggssanktioner än
kortare villkorliga fängelsestraff. En
utgångspunkt är – enligt en allmän hu
manitetsprincip – är att domstolen väl
jer en så lite ingripande tilläggssank
tion som är möjligt med hänsyn till det
villkorliga fängelsestraffets längd.
En utgångspunkt är att särbehand
lingen på grund av brottets art ska för
svinna eller i vart fall minska. Alla brott
ska i princip behandlas lika avseende
påföljdsvalet. Bedömningen är att ett

system med villkorligt fängelse under
lättar en sådan omläggning.
Hanteringen av återfall i brott är na
turligtvis väsentlig också i det nya på
följdssystemet. Återfall bör förstås
kunna leda till att ett tidigare utdömt
villkorligt fängelsestraff verkställs i an
stalt. Detta bör dock inte ske per auto
matik, inte minst för att undvika en
onödig ökning av repressionsnivån och
fångtalen. I första hand bör därför ett
återfall leda till att mer ingripande til�
läggssanktioner döms ut. Även i det fall
att tilläggssanktionerna inte fullgörs,
utan att det därför föreligger ett åter
fall, ska en reaktion följa. I sista hand
återstår inte annan möjlighet än att det
villkorligt utdömda fängelsestraffet
verkställs i anstalt.
Jag tror att ett nytt påföljdssystem av
det beskrivna innehållet kan innebära
påtagliga förbättringar och en humani
sering av påföljdsbestämningen. Sam
tidigt återstår flera frågor för utred
ningen att ta ställning till, detta gäller
bland annat om den fortsatta särbe
handlingen (privilegieringen) av lagö
verträdare i åldern 18–21 år ska finnas
kvar eller måhända modifieras. För
egen del är jag av uppfattningen att
denna kategori ungdomar alltjämt är
den mest fragila när det gäller påföljds
valet. Påföljdsbestämningen måste
därför genomsyras av största möjliga
ansträngning att stötta och stödja
dessa ungdomar och hålla dem ifrån
den deformering som kriminalvårdens
vuxenpåföljd trots allt ofta innebär.
Uppdraget ska vara slutfört i maj 2012.
Om inte alltför stora problem möter
kanske vi kan börja tillämpa de nya reg
lerna omkring 2015. För advokaternas
del hoppas jag att detta innebär att vi då
har nya och bättre verktyg för att full
göra vår försvarargärning i brottmålen.

Advokat Tomas
Nilsson, ordförande i Sveriges
advokatsamfund.

Tomas Nilsson,
Ordförande i Sveriges
advokatsamfund
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Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond
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Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse.
Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 6 maj 2011.
Styrelsen

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 juli 2011.
Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till: Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm 6 maj 2011.
Styrelsen
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Aktuellt
ECBA:s vårkonferens

Är försvararens roll
olika i EU:s länder?
Ett 80-tal försvarsadvokater från
EU-länderna samlades i Budapest
i början av maj i år. Advokat Bertil
Dahl rapporterar från en innehålls
rik och givande konferens.
Konferensen ägde rum i det palats nära
parlamentet i Budapest som byggdes
1896 för Ungerns och Budapests advo
katsamfund efter en donation från sta
den. Det fantastiska palatset är bevarat
närmast i originalskick. Det speglar tvek
löst en mycket stark position för advoka
ter i Ungern. Advokaterna i Ungern har
en mycket lång tradition även innan Ad
vokatsamfundet formellt bildades 1875.
Konferensens huvudämne var The
fight against corruption and the reality
of defence in these cases. Det inleddes
med föredrag med efterföljande diskus
sion. En grupp försvarsadvokater från
olika länder berörde sina erfarenheter
av de särskilda svårigheter de mött som
försvare i sådana mål. Flera åklagare och
universitetsjurister bidrog.
En panel av försvarare från olika
länder gav sina synpunkter på hur man
som försvarare bäst försvarar någon
som misstänks för korruptionsbrott.
Här framhölls flera gånger vikten av
att försvarsadvokaterna i varje land ges
utrymme att i den egna klientens intres
se oavhängigt verka för att det blir en fair
trial. Det framhölls hur avgörande det
ofta är att försvaren kommer in tidigt –
till första förhöret under förundersök
ningen liksom naturligtvis att staten ga
ranterar en rimlig ersättning. För
svenska advokater koncentreras en så
dan diskussion till vår timkostnadsnorm
men också till att försvararna måste mö
tas av respekt för nedlagt arbete särskilt
under förundersökningen. Eljest kunde
advokatkårens oavhängighet ifrågasät
tas.
En försvarare från Geneve berättade
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OM ECBA
ECBA är ett organ
för Europas försvarsadvokater.
Syftena är att bevaka den enskildes
rätt till en rättvis
rättegång och
mänskliga rättigheter i den ganska
kraftfulla mellanstatliga harmonisering som äger
rum på straffrättens område i EU.
ECBA arbetar som
lobbyorganisation
gentemot Europeiska kommissionen
och politikerna i
medlemsländerna.
ECBA erbjuder
också mötesplats
för försvararna
i de olika medlemsländerna – ett
nätverk för kunskapsutbyte.

om hur Schweiz nyligen infört en ge
mensam processlagstiftning för alla sina
26 kantoner. Han framhöll hur lagstifta
ren på olika sätt stärkt försvarsadvoka
ternas ställning i syfte att sträva efter
Equality of arms i en modern straffpro
cess som till skillnad från tidigare nu ska
präglas av ett kontradiktoriskt förfaran
de.
Från Grekland fick vi rapport om
bland annat stora svårigheter för grekis
ka domstolar att upprätthålla fair trial i
brottmål bland annat för att resurserna
för översättning och tolkning var för be
gränsade. Man hade också iakttagit att
den grekiska rättsapparaten missbrukat

den europeiska arresteringsordern
EAW. Unionens regler om EAW gör det
praktiskt enklare att tillgripa det syste
met än traditionell internationell rätts
hjälp för förhör av någon i annat EUland. För en misstänkt torde det kunna
leda till olägenheter såsom frihetsberö
vanden som eljest inte skulle förekom
ma.
En norsk kollega berättade om ten
denserna i Norges straffprocess. Bland
annat har man förstärkt rättsskyddet för
målsägande i mål om familjevåld. Det
har höjt status för den delen av rättssys
temet. Vidare gick han igenom de första
årens erfarenhet av den resningskom
mission – Gjenopptakelsekommisjonen
– som tar hand om resningsärenden på
ett nytt sätt efter brittisk modell. Statisti
ken från kommissionens verksamhet på
ett par år talar om 14 procent frikännan
de av tidigare fällda.
rikliga möjlig
heter till angenäm samvaro med för
svarsadvokater från både EU-länderna
och närliggande länder som Norge,
Schweiz, Turkiet och Georgien.
Flest deltagare kom som vanligt
från England, Holland, Belgien
och Tyskland. Som vanligt när
det gäller vår yrkesgrupp tala
des det mycket straffprocess
även utanför konferensens
schema. Och den inledande
frågan? Det är mitt intryck,
efter några år med ECBA,
att försvararna uppfat
tar sin roll som buren
av en mycket stark vär
degemenskap. Den
finns nedskriven i Euro
pakonventionens regler
om fair trial liksom numera
också EU:s stadga om de grundläg
gande mänskliga rättigheterna.
Konferensen erbjöd

Advokat Bertil Dahl
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Aktuellt
Advokat ny ordförande
i Unicef Sverige
Advokat Odd Swarting valdes den
18 maj till ny styrelseordförande i
Unicef Sverige. Han efterträder riksdagens förre talman Birgitta Dahl,
som lämnade posten efter sex år
som ordförande.
Odd Swarting är sedan 2003
verksam vid Setterwalls advokatbyrå, där han också är delägare.
Han har suttit i Unicefs styrelse sedan 2005 och blev 2007 vice ordförande. Unicef är ett fristående FNorgan som arbetar för att förverkliga barns rättigheter i hela världen.

2010-2011 års mentorprojekt Sofia
avslutades den 19 maj med en träff
för mentorer och adepter på Advokatsamfundet. I projektet medverkade 11 mentorer och lika många
adepter. Mentorer och adepter kom
från domstolarna, advokatkåren,
Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet, Polisen, universitetsvärlden, JK och Domstolsverket.

Många minglade på Advokatsamfundet
Advokat i framtidens och AIJA:s vårcocktail lockade rekordmånga. Ungefär 250 personer minglade och umgicks i
och utanför Advokatsamfundets hus på Laboratoriegatan den 18 maj. Se fler bilder på advokatsamfundet.se.

Ramavtal – Sveriges
advokatsamfund

Magnus Lindahl 95 år
Sveriges advokatsamfund gratulerar advokat Magnus Lindahl, Stockholm, på hans 95-årsdag den 11 maj.

Välkommen till Advokatgolfen 2011

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat
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Välkommen till årets Advo
kat- och Odylgolf som går av
stapeln på Vidbynäs Golf Club
den 2–3 september. Vidbynäs
Golf Club ligger knappt en
mil väster om Södertälje och i
omedelbar anslutning till Eu
ropaväg 20.
Advokatgolfen spelas som vanligt
över två 18-hålsronder. Odylklas
sen spelas över 18 hål. Samtliga
ronder spelas på Vidbynäs South
Course som är en av Sveriges
högst rankade banor och här
finns de bästa greenområden

landet har att erbjuda. Vi hoppas
på ett stort deltagarantal och en
trevlig samvaro både på och ut
anför golfbanan.
Anmälan sker via nätet på
www.coretalentevents.se med
användande av lösenordet ”ad
vokatgolfen2011” under fliken
”anmälan”. Det är begränsat
med platser så det är först till
kvarn som gäller. Sista anmäl
ningsdag är 30 juni.
Varmt välkomna!
Christer Wahlgren
& Staffan Bergfeldt

Sveriges advokatsamfund har ingått följande ramavtal om rabatterade priser:
Platsannonsering: Dagens Nyheter
Tidningsprenumerationer: Dagens
Nyheter
Resor: SJ
Bilar: Audi, BMW, Citroën, Jaguar,
Land Rover, Lexus, Mercedes, Mini,
SAAB, Smart, Subaru, Volkswagen
och Volvo
Juridiska databaser: InfoTorg och
Thomsonreuters
Hotell/konferens: Elite Hotels,
Scandic Hotels, Hotel Diplomat,
Fågelbrohus, Smådalarö Gård,
Krusenberg Herrgård, Grand Hotel
och Villa Källhagen.

Moppeturné om brott
och straff
Under fyra dagar, den 16-19 maj,
åkte Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, på
moppeturné till ett antal gymnasieskolor i Uppland. Med på turnén
fanns även professor Magnus
Ulväng och jur. dr Sandra Friberg
från Uppsala universitet, samt generaldirektören för Brottsförebyggande rådet Jan Andersson och fil. dr
Sven Granath från Brottsförebyggande rådet.
Syftet med turnén var, enligt Petter Asp, att motverka den svart-vita,
förenklade och ibland direkt felaktiga bild av frågor om brott och
straff som man ofta får genom de
berättelser som förmedlas i media.

Advokaten Nr 5 • 2011

foto: tom, knutson, Vidbynäs Golf Club

Årets Sofior tog avsked

Aktuellt

Månadens advokat Jan E. Frydman

”Det är en unik erfarenhet om
man vill förstå hur EU fungerar
Advokat Jan E. Frydman går till ett
nytt toppjobb i EU-kommissionen.
Han är sedan 1 maj chef för alla in
ternationella avtalsförhandlingar
som rör handel med industripro
dukter vid generaldirektoratet för
näringsliv och industri.
Hur fick du detta uppdrag?
– Jag hade börjat på EU-kommissionen
som juridisk rådgivare till generaldirek
tören för näringslivs- och industrifrågor.
Innan jag blev advokat och arbetade på
Mannheimer Swartling hade jag studerat
till civilekonom i USA och arbetat inom
amerikanskt näringsliv. På grund av min
amerikanska bakgrund blev jag efter ett
tag ombedd att för EU:s räkning bygga
upp ett samarbete på det juridiska/regle
Advokaten Nr 5 • 2011

ringsområdet för industriprodukter
med USA:s och Kanadas regeringar. Det
var ett riktigt pionjärarbete!
– Jag blev sedan vice chef för interna
tionella relationer på EU:s generaldirek
torat för näringsliv och industri. Mitt nya
uppdrag fick jag i konkurrens med andra
sökanden inom Kommissionen.
Hur hamnar en svensk advokat i
EU-kommissionen?
– Jag trivdes visserligen bra som advo
kat på Mannheimer Swartling, men lock
ades av att få uppleva EU:s institutioner
inifrån. EU är ju en internationell organi
sation av största vikt, inte minst för Sve
rige, och att förstå denna tyckte jag var
både spännande och angeläget. Det var
dock inte alldeles enkelt att komma hit,
då jag tillsammans med flera tusen per

”Advokat
bakgrunden
var nog en
förutsättning
för att klara
av jobbet. ”

soner fick genomgå två dagars uttag
ningsprov.
Vilken nytta hade du av din advokatbakgrund?
– Den var nog en förutsättning för att
klara av jobbet. Dels förstås för den juri
diska kunskapen och erfarenheten att
analysera problem utifrån en juridisk ut
gångspunkt för att identifiera vad som är
juridiskt relevant, dels för vanan den gett
mig att snabbt sätta mig in i olika problem
och frågeställningar och drivet att hitta
en lösning. Känslan att företräda någon
och inte bara analysera utvecklades ock
så som advokat. Jag har stor nytta av min
bakgrund, inte minst när jag förbereder
och sedan genomför förhandlingar med
olika regeringsrepresentanter.
Kan du rekommendera andra advokater att arbeta inom EU?
– Ja, det är en unik erfarenhet om man
vill förstå hur EU fungerar, samtidigt får
man uppleva mycket i en väldigt speciell
miljö. Det finns många olika funktioner
och arbetsområden inom unionens insti
tutioner, så det gäller förstås att välja ett
område som man är intresserad av i sin
advokatgärning eller vill fördjupa eller
utveckla. Mig veterligt har det bara fun
nits en annan svensk advokat i Kommis
sionen. Men det finns så vitt jag vet några
advokater från andra medlemsstater.
Vad ger EU-uppdraget dig för
erfarenhet som du kan använda i
din advokatgärning?
– Jag lär mig mycket om hur EU funge
rar inifrån, hur lagar och regler kommer
till, hur de tolkas och hur man ser till att
de efterlevs. I detta sammanhang kan
inte nog betonas samspelet mellan juri
dik och politik, ett förhållande som man
ser mera sällan som advokat men som
man lever med dagligen här.
– Jag har också lärt mig mycket om EU:s
handelspolitik, hur man fastställer för
handlingspositioner och hanterar kom
plexa förhandlingar på regeringsnivå. Ti
den inom Kommissionen har också gett
mig ett mycket stort internationellt nät
verk inom såväl näringsliv som på reger
ingsnivå i många länder.
Kommer du att återgå till advokatverksamheten?
– Jag får inte bedriva advokatverksam
het under tiden jag är verksam vid EUkommissionen, så jag är ”tjänstledig”
men tänker återgå till advokatverksam
heten rätt snart. Jag uppskattade alltid
rollen som advokat och inser efter ett tag
i en annan roll att jag saknar den. PJ
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Aktuellt
Hildary Månadsmöte maj

Kvinnor i krig och konflikter
– både offer och aktörer
Vi tänker oftast på kvinnor som
offer i konfliktdrabbade områden.
Men det är viktigt att inte glömma
att kvinnor också är aktörer. Det
sade Agneta Johansson, Ilac, vid
Hildarys lunch i maj.
Agneta Johansson är biträdande direk
tör för Ilac – International Legal Assistan
ce Consortium. Hon talade under rubri
ken ”Gender Justice – att förbättra
kvinnors villkor i konfliktområden med
juridiken som metod” vid Hildarylun
chen den 5 maj.
Kvinnor som offer är den första bild
som kommer upp när vi tänker på kvin
nor och konflikter, konstaterade Agneta
Johansson. Det är den bild som massme
dierna fokuserar på. Framför allt har det
sexuella våldet formligen exploderat
och har blivit en form av krigföringen.
Men Agneta Johansson betonade att det
är viktigt att inte glömma att kvinnor
också är aktörer:
– När vi talar om ”gender justice” för
söker vi använda definitionen att se
kvinnor som både offer och aktörer,
sade hon. Gender justice kan översättas
med ’genusrättvisa’.
Ilac arbetar med att stärka kvinnors
tillträde till rättssystemet som offer –
men också kvinnors delaktighet i rätts
sektorn. Det gäller kvinnor som är lag
stiftare, domare och advokater.
Agneta Johansson påminde om att
kvinnliga aktörer också kan vara solda
ter, och de kan vara krigsförbrytare. Ett
exempel på en nationalistisk ledare som
har dömts för krigsförbrytelser är den
bosnienserbiska politikern Biljana
Plavšic.
– Man ska vara försiktig med att säga
att vi kvinnor är mer fredliga till vår na
tur, sade Agneta Johansson.
Däremot kan man säga att den tradi
tionella rollfördelningen i fredstid blir
framträdande i krigstid. Ett vanligt
mönster är att männen åker till fronten,
medan kvinnorna tar över ansvaret för
samhället och tar steget ut i arbetslivet –
46

Ilacs Agneta
Johansson talade
vid Hildarys lunch
i maj.

liksom i Europa under andra världskri
get. Men det är också ett mönster, att när
freden kommer puffas kvinnorna ett
steg tillbaka igen.
Ilacs huvudmandat är att hjälpa och

fakta
Agneta Johansson har arbetat
med folkrätt och
mänskliga rättigheter på Utrikesdepartementet.
Hon har också
arbetat praktiskt
med att omsätta
de internationella
konventionerna i
praktiken under
tre år i Mellanöstern och tre år i
Bosnien.

assistera länder med att bygga upp rätts
systemet efter krig och konflikter. Agne
ta Johansson berättade att arbetet med
gender justice har stöd i FN:s säkerhets
råds resolution 1325 om kvinnor, fred
och säkerhet, som antogs år 2000. Reso
lutionen riktar sig till konfliktländer och
även till organisationer. Den stadgar att
kvinnor ska vara en del i fredsprocesser,
förhandlingar och återuppbyggnadsar
bete.
Agneta Johansson förklarade att an
delen konflikter som är interna har ökat
de senaste 20 åren. Gemensamma drag
för interna konflikter är att det förekom
mer grova kränkningar av mänskliga rät
tigheter, som drabbar civilbefolkningen.

Det leder till hämndbegär, men också till
starka krav på rättvisa – de drabbade vill
att människor ska ställas inför rätta. Lä
get efter konflikten kan vara politiskt
känsligt. Förövare kan sitta kvar på vik
tiga poster i samhället. Situationen kän
netecknas också av enorm korruption
på grund av att staten har fallit sönder.
I områdena finns ett överflöd av va
pen från kriget. Många män kommer
hem efter konflikten och har ingen sys
selsättning – men de har tillgång till va
pen. På ställen där sexuellt våld har varit
vanligt, fortsätter beteendet efter kriget.
Parallella rättssystem förekommer
också vid sidan av det officiella. Om be
folkningen har misstro mot det formella
rättssystemet, går människorna tillbaka
till de traditionella rättssystemen – och
det är ofta inte positivt för kvinnor.
Det finns stor brist på kunskap inom
rättssektorn i konfliktområdena. Som
exempel nämnde Agneta Johansson Li
beria, där en pensionerad domare från
USA skrev en grundläggande handled
ning för landets domare och lät några
kolleger i Monrovia läsa den. Deras kom
mentar var: Boken är mycket bra – men
vad gör vi med de domare som inte kan
läsa? Med en sådan utgångspunkt fung
erar det inte att börja med att kräva att
domarna ska tillämpa genderkunskap i
dömandet, var Agneta Johanssons slut
sats. Vill man stärka kvinnors rättighe
ter, måste man ofta arbeta med hela sys
temet i landet.
Situationen efter en konflikt är många
gånger jobbig, men Agneta Johansson
framhöll att den också kan vara ett till
fälle till förändring. Om en ny konstitu
tion behöver skrivas, kan man passa på
att flytta fram positionerna för kvinnor.
Det kan finnas goda möjligheter att stär
ka kvinnors ställning lagstiftningsvägen.
Raoul-Wallenberg-institutet hjälpte Hai
tis minister för kvinnofrågor att ta fram
prov på ”best practices” som stöd i lag
stiftningsarbetet – exempel på hur andra
länder hade utformat bestämmelser om
faderskap, abort och andra frågor. MA
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS

45 Stockholm.

Rollspelet
Rollistan
Kommunikation
Övning
Medlings- förlikningsförhandling
Förhörsplanering
Retorik

Titel: Att processa i tvistemål
Författare: Staffan Michelson, Åke Lundeberg
Förlag: Jure
En vägledning i den praktiska hanteringen av en
tvistemålsprocess. Hur förbereder man sig, bygger upp och slutför
en process? Med konkreta förklaringar och
många exempel presenterar författarna arbetstekniken och formerna för rättegångens uppbyggnad och förlopp, alltifrån det
förberedande skedet till huvudförhandlingen. I ett särskilt avsnitt presenteras
metoderna för själva rollspelet – förhandlingsteknik, retorik, självbehärskning och
principerna för förhörsplanering.
Staffan Michelson
Åke Lundeberg

Att processa
i tvistemål

Staffan Michelson Åke Lundeberg

ör yrkespraktiker
konsten att uppångsbiträden,
om vill bekanta
onflikthantering.
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äromedel vid
ättegångsspel.
iga illustrationer
kniken och
ch förlopp, dels
ch självbehärski rätten.
de samspelet
tväxling och samoch personlighet,
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mpfeber och utessens alla faser

Ur innehållet
Rättegångens arkitektur och drivrutiner
Ändamål och metodik
Ansökan om stämning
Svaromålet
Fortsatt förberedelse
Sammanträde för muntlig förberedelse
Huvudförhandling

Att processa i tvistemål

nge saknats en
år till väga för att
egång inför domådan handledning
ens teoretiska
erfarna jurister
tat experimenningslösa möten
förhandlingsspe-

ISBN: 978-91-7223-402-4

Titel: Bevisrätt B: bevisbörda och beviskrav (Praktisk
process VII)
Författare: Robert Nordh
Förlag: Iustus
Detta är den andra delen
av tre om bevisrätt. Ämnet
är bevisbörda och beviskrav i brottmål och tvistemål. I brottmål
diskuteras bl.a. innebörden av åklagarens
bevisbörda. I tvistemål redogörs för bevisskyldigheten utifrån olika tvistesituationer.
Första delen (Bevisrätt A) gavs ut 2009
och tar upp allmänna bevisfrågor. Boken är
den sjunde delen i serien Praktisk process
som går igenom centrala områden inom
processrätten.

aktuella avhandlingar
Åklagaren som grindvakt: en rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid utredning och åtal av brott, Lena
Landström, Umeå universitet
Avhandlingen behandlar de allmänna åklagarnas betydelse för vilka misstänkta brott
som utreds, åtalas och prövas i domstol

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2011 om inte annat
anges.
Andersson, Christine: Bokföringsbrott och bokföringslagen/Christine Andersson,
Anna-Lena Dahlqvist, Sigurd
Elofsson (3. uppl. Norstedts
juridik. 206 s. Ekobrottsserien; 3)
Artikelsamling 2010 (Stockholm: SISU idrottsböcker,
2010. 195 s. Idrottsjuridisk
skriftserie, 15)
Bryde Andersen, Mads: Lærebog i obligationsret. 1,
Ydelsen, beføjelser/Mads
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och vilka som sorteras bort eller avslutas
på annat sätt, exempelvis genom att förundersökningen läggs ned.
Syftet är att undersöka åklagarnas rättsliga befogenheter och vilket inflytande de
har samt hur deras inflytande har ändrats
över tid, från rättegångsbalkens ikraftträdande år 1948 fram till 2011 års ingång.
Jämförelser görs också med åklagarens
uppgifter och befogenheter i den engelska
och i den norska processen.
Ett brott – två processer: medling vid
brott och unga lagöverträdare i straffprocessen, Linda Marklund, Uppsala universitet
Kommunerna är enligt lag skyldiga att tillhandahålla medling mellan brottsoffer och
unga gärningsmän, ett frivilligt möte mellan de båda parterna där man tillsammans
med en medlare talar om brottshändelsen
och konsekvenserna av denna. Undersökningen visar att medlingsverksamheten
ser mycket olika ut över hela landet, vissa
kommuner har väl fungerande verksamhet medan andra kommuner knappt
har någon verksamhet alls. Den svenska
medlingsverksamheten behöver mer stöd
och utbildning på alla nivåer och det finns
ett behov av mer väldefinierade regler och
riktlinjer.
Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Pernilla Leviner, Jure
Avhandlingen analyserar socialtjänstens
barnskyddsansvar, där både rättslig reglering och praktisk tillämpning granskas.
Pernilla Leviner hävdar att socialtjänsten
inte har de rättsliga förutsättningarna för
att skydda barn från missförhållanden i
hemmet. Det finns oklarheter och luckor
i den rättsliga regleringen och brister i
socialtjänstens faktiska tillämpning. Hon
föreslår en rad åtgärder i syfte att stärka
barns rätt och rättsliga ställning, däribland
att Barnkonventionen införlivas i svensk
rätt.

Bryde Andersen & Joseph
Lookofsky (3. utg. Køpenhavn: Thomson Reuters,
2010. 544 s.)
Falkanger, Thor: Scandinavian
maritime law: the Norwegian
perspective/Thor Falkanger,
Hans Jacob Bull, Lasse Brautaset (3. ed. Oslo: Universitetsforlaget. 631 s.)
Gottlieb, Jakob: Riskerna med
varumärken, produkter och
reklam: en praktisk handbok
för varje företagsledare,
kommunikationschef och
reklamleverantör med 35
illustrerade rättsfall/Jakob
Gottlieb, Anette Henrysson,

Riksdagens kontroll av regeringsmakten,
Patrik Bremdal, Uppsala universitet
En av riksdagens uppgifter är att kontrollera hur regering och myndigheter sköter sitt
arbete. Riksdagsledamötena har en rad
verktyg till sitt förfogande för att kontrollera och utkräva ansvar av regeringen. Det
regelsystem som är basen för riksdagens
kontrollmakt och ämnet för denna avhandling utgörs främst av interpellationer och
frågor, konstitutionsutskottets granskning
och misstroendeförklaring. Vissa jämförelser görs med andra länder. Avslutningsvis
diskuterar författaren olika förslag till
förändringar i syfte att göra regelverket
tydligare och mer effektivt.

TJ – ETT BETEENDEVETENSKAP
LIGT PERSPEKTIV PÅ JURIDIKEN
Ny bok om terapeutisk juridik av Christian
Diesen
Terapeutisk juridik (Therapeutic Jurisprudence, TJ) är en rättsideologi som förenar juridik och samhällsvetenskap. Med
kunskap om forskningsrön och teorier från
det beteendevetenskapliga området kan
jurister bli mer medvetna om andra värden
som är viktiga att ta hänsyn till utöver
juridiken, exempelvis hur den enskilde kan
påverkas socialt och psykiskt av en rättslig
konflikt. Tanken är att TJ ska användas som
komplement till traditionella metoder i alla
skeden av juristarbetet men särkskilt fokuserar man på hur lagar och rättstillämpning
påverkar livet för människor.
Christian Diesens bok Terapeutisk juridik,
Liber, är den första övergripande översikten
i ämnet som ges ut i Sverige. Rörelsen som
grundades i slutet av 1980-talet har sitt ursprung i USA där den fått stor utbredning
och anslutning.
Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Mats Lundberg (Stockholm :
Vulkan, 2010. 166 s.)
Hobér, Kaj: International
commercial arbitration in
Sweden (Oxford Univ. Press.
479 s.)
Insolvensvolymen 2011 (16.
uppl. Far Akademi. 857 s.)
Kleineman, Jan: Studier i kontrakts- och skadeståndsrätt
(Jure. 750 s.)
Kommunallagen: med kommentarer och praxis/Lena
Dalman et al. (5. uppl.
Stockholm: SKL Kommentus
Media. 623 s.)
Law and economics: essays in
honour of Erling Eide/Erik

Røsæg, Hans-Bernd Schäfer
and Endre Stavang, editors
(Oslo: Cappelen akademisk,
2010. 309 s.)
Norges Lover 1687–2010/red.
Hans Flock og Inge Lorange
Backer (Oslo, 2010. 3642 s.)
Solheim Stig H.: Eiendomsbegrepet i den europeiske
menneskerettskonvensjon
(Oslo: Cappelen, 2010. 375
s.)
Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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 ringgående av förbudet att åberopa av motparten framK
fört förlikningsförslag. Erinran.

Bakgrund

X är ombud för svaranden i ett
mål i tingsrätten angående delä
gande i fastighet. A är ombud för
käranden.
Anmälan

X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 3 januari
2011, riktat anmärkningar mot A
och i huvudsak anfört följande.
A har utan motpartens tillstånd
i tingsrätten åberopat ett av mot
parten avgivet förlikningserbju
dande. Härigenom har han hand
lat i strid med god advokatsed.
I tvisten har olika förliknings
försök i omgångar framförts till
motparten både direkt av svaran
den och av dennes ombud. Nå
gon förlikning har dock inte kun
nat nås. Tidigare motpartsombud
erhöll den 16 november 2009 ett
förlikningserbjudande med föl
jande påskrift: ”Detta är ett förlik
ningserbjudande som inte får an
vändas rättsligt i det fall parterna
inte kommer överens”.
Vid tingsrättsförhandlingen

den 19 oktober 2010 lät A som be
vis till rätten inlämna en handling
vilken upprättats av svaranden
som ett förlikningsförslag. Hand
lingen kom att få bilagenummer
24 i tingsrättens akt.
I aktbilaga 24 framgår av e-mail
från den 27 augusti 2009 att det
som bifogas e-mailet är ett för
slag. Något tillstånd att inlämna
aktbilaga 24 har inte givits. Tvärt
om – vilket framgår av protokollet
– försökte X stoppa ingivandet vid
förhandlingen.
Oaktat att A uppenbarligen för
stod det oetiska i att inlämna för
likningsförslaget, har han låtit sin
huvudman inlämna handlingen
som bevis i målet, och i samband
med detta angett att han inte själv
står bakom sin huvudman i in
lämnandet.
– Om advokater skulle kunna
frånträda sitt etiska ansvar ge
nom att ange att de inte står bak
om av huvudmännen inlämnad
bevisning, skulle advokatsamfun
dets etikregler kunna urholkas till
att endast vara av chimär karak

tär, vilket näppeligen är innebör
den.
Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till
Advokatsamfundet den 14 januari
2011, ifrågasatt om X kan anses
saklegitimerad i ärendet. Vidare
har han tillbakavisat anmärkning
arna som framförts i anmälan
och anfört bl.a. följande.
Det är korrekt att vissa förlik
ningsförsök, dock utan fram
gång, gjorts av respektive part,
samt att förslag lämnats med ut
trycklig hänvisning till att det inte
får åberopas.
Vid tingsrättsförhandlingen har
hans huvudman gett in och åbe
ropat aktbilagorna 24–26. Till
stånd att åberopa dokumenten
inhämtades inte av A, då han inte
avsåg att åberopa dem.
X yrkade i sin roll som ombud
att bevisningen skulle avvisas, se
dan A informerat tingsrätten om
att han som ombud inte åberopa
de handlingen p.g.a. risken att
dokumentet kan betraktas som
ett förlikningsförslag.
Handlingen - e-postbrevet - är
ett förslag till upplösning av det
samägande som förelåg vid tid
punkten. Vid dess översändande
var parterna inte ense om hur frå
gan skulle lösas, men såvitt A in

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

formerats uppfattade sig inte
hans huvudman ha en tvist vid
denna tidpunkt. X jämte dennes
kollega informerade A:s huvud
man om sitt uppdrag i brev date
rat den 4 september 2009. Hu
vudmannen kontaktade
advokatfirman efter mottagandet
av brevet.
Målet avser dold äganderätt
– lagfarna ägarandelar var 20%
respektive 80%, men A:s huvud
man är av uppfattningen att par
terna ägde hälften var.
Inför genomförandet av den
muntliga förberedelsen och för
sammanställning av den bevis
ning som åberopas, kontaktade A
sin huvudman för att denne skul
le ge nödvändig information. Där
vid frågades efter eventuell ytter
ligare dokumentation som
bekräftade hälftenägande. Hu
vudmannen hänvisade då bl.a.
till det e-postbrev som sedermera
blev aktbilaga 24-26.
A konstaterade efter genom
gång av handlingen att det var ett
förslag till lösning som lämnats av
svaranden. Hans huvudman upp
gav på fråga att han inte ansåg
tvist förelåg när förslaget lämna
des, men att det redan då fanns
oenighet mellan parterna angå
ende fastighetens värde. Sam
mantaget ansåg A att han av för

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66
Hemsida: www.elt.se
E-post: info@elt.se
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siktighetsskäl borde betrakta det
lämnade förslaget som ett förlik
ningsförslag.
Han informerade sin huvud
man om att han bedömde att det
fanns en risk att handlingen kun
de betraktas som ett förliknings
förslag, samt om innehållet i de
etiska reglerna såvitt avser åbero
pande av sådana förslag, d.v.s. att
advokater inte får åberopa ett för
likningserbjudande utan sam
tycke från motparten. Huvud
mannen ställde därvid frågan om
det innebar att han p.g.a. att han
anlitat en advokat var förhindrad
att åberopa handlingen i proces
sen.
Med hänsyn till den ställda frå
gan informerade A huvudman
nen om rättegångsbalkens regler
angående fri bevisprövning samt
om rätten för var och en att före
träda sig själv i en rättegång. Uti
från detta konstaterade A att det i
sig inte fanns processrättsligt hin
der mot att åberopa handlingen i
processen, att huvudmannen i sig
själv var behörig att göra det om
han ansåg handlingen relevant,
men att A (vilket åter påpekades)
ansåg sig förhindrad att göra det
ta för huvudmannens räkning.
Vid genomförandet av den
muntliga förberedelsen valde hu
vudmannen att själv åberopa do

kumentet. Tingsrätten efterfrå
gade A:s biträde i formuleringen
av bevistema avseende aktuell
punkt, varvid han informerade
domstolen om att de etiska reg
lerna hindrade honom från att
åberopa dokumenten, dvs. biträ
da huvudmannen i den delen, då
det fanns en risk att det kunde
betraktas som ett förlikningsför
slag.
När motpartsombudet därvid
krävde avvisning av bevisningen
p.g.a. att A som ombud inte ”står
bakom” den, konstaterade han
endast – i sin huvudmans intresse
– att huvudmannen enligt rätte
gångsbalken äger rätt att företrä
da sig själv och åberopa den be
visning han önskar. Tingsrätten
fattade därefter beslut som fram
går av dess protokoll. En slutsats
av beslutet var att huvudmannen
var oförhindrad att i processen
åberopa dokumentet.
– A anser inte att han brutit
mot god advokatsed. Han infor
merade huvudmannen om inne
börden av de processrättsliga reg
lerna och reglerna om god
advokatsed. Tillvaratagandet av
klientens intresse innebär att
man som advokat är skyldig att
informera huvudmannen om
dennes rättigheter och möjlighe
ter.

Vidare informerade han såväl
tingsrätt som motpart om att han
inte biträdde huvudmannen vid
åberopandet av dokumenten.
Han kan dock inte se att de etiska
reglerna eller uppdraget innebär
att han vid förberedelsen hade en
skyldighet att hindra huvudman
nens egna initiativ att åberopa
handlingen, när denne anser den
ha relevans för sakens bedöm
ning. Tvärtom anser han sig för
hindrad att agera mot sin huvud
man.
Han har gjort sin bedömning
utifrån en riskvärdering avseende
möjligheten att handlingen kan
anses vara ett förlikningsförslag.
Det fanns dock inte någon kon

Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag
som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den
stora fördelen med ett lagerbolag är att samma
dag du köper lagerbolaget kan du komma igång
med verksamheten.

kret utredning om att så var fal
let, utan handlingen kan även tol
kas som ett förslag lämnad i en
förhandling mellan två parter.
Nämndens bedömning och
beslut

Det förhållandet att A:s klient
åberopade förlikningsförslaget
har i praktiken inneburit ett
kringgående av förbudet att yppa
av motparten framfört förlik
ningsförslag. Genom att trots det
ta kvarstå som ombud har A bru
tit mot god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A er
inran enligt 8 kap.7 § andra styck
et rättegångsbalken. n

LagerboLag • Likvidation
SnabbavveckLing • FuSion & FiSSion
boLagSJuridik • SkatteJuridik

www.formabolag.se

• kompletta handlingar
• Leverans inom 2 timmar
• Bolagspärm
• Hjälp med firmanamnet

www.formabolag.se

Forma Bolagstjänster AB är ett företag i Forma Gruppen.
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Advokatfirman Ahlbeck AB söker biträdande jurist.
Vi är en allmänpraktiserande byrå i Örebro.
För information kontakta advokat Gertrud Ahlbeck eller Patrik Ahlbeck.
Telefon 019-10 27 70
E-post patrik.ahlbeck@adv-asb.se

Domar kräver exacta
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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läsa en förundersökning, ringa mamma, äta en sjurätters, ta en välförtjänt tupplur.

Vårt namn är Bolagsstiftarna. Två timmar är allt vi behöver för att bilda ett bolag eller ge dig en
avvecklingsoffert. Vår finansiella styrka och långa erfarenhet gör oss till en gedigen samarbetspartner.
Läs mer på bolagsstiftarna.com

bolagsstiftarna ab | box 12086, 402 41 göteborg | tel 031-704 10 50 | fax 031-14 84 10 | e-post bolags@stiftarna.com

50

Advokaten Nr 5 • 2011

Samfundet
vokater i Hässleholm och
Älmhult HB, Hässleholm
Christoffer Jönsson, MAQS
Law Firm Advokatbyrå AB,
Stockholm
Malin Karvonen, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Andreas Klow, Herslow &
Holme HB Advokatbyrå,
Malmö
Alexander Rautiainen Kuzmicki, Advokatfirman Gösta
Stenhorn, Stockholm
Johan Lagerlöf, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Rolf Larsson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Siv Lejefors, Advokatfirman
Delphi i Östergötland AB,
Linköping
Erik Lindskog, Gärde Wesslau
Advokatbyrå AB, Göteborg
Erik Löfwall, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
Kristina Löfwall, Advokaterna
Nyblom & Sarvik AB, Malmö
Monica Malmlöw, Advokatfirman Westermark Anjou AB,
Stockholm
Johan Mars, Amber Advokater
i Hässleholm och Älmhult
HB, Hässleholm
Emma Mähler, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Petter Mörk, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå
Jens Nyström, Advokatbolaget Gullesjö & Jonasson HB,
Skellefteå
Johan Gustafsson Pellegrini,
Advokatfirman Lindahl KB,
Göteborg
Emma Persson, Advokatfirman
Per Stadig AB, Stockholm
Andreas Philipson, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Urban Rönnblom, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Skellefteå
Pontus Servin, Advokatfirman

Lindahl KB, Göteborg
Anna Norsten Seweha,
Hamilton Advokatbyrå KB,
Stockholm
Caroline Snellman, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Helena Svärd, Svärd Advokatbyrå AB, Göteborg
Agneta Thörnblad, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm
Emanuel Wallin, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg
Jane Wennergren, Advokatfirman Lennart Johansson
AB, Falkenberg
Ida Viderlund, Advokatbyrån
Kaiding Kommanditbolag,
Skellefteå
Kerstin Kamp-Wigforss,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Martin Wiklundh, Advokatfirman Pedersen AB, Stockholm
Birgitta Williamson, Juristen
Birgitta Williamson AB,
Stockholm
Anna Willman, Andersson &
Öberg Advokatfirma HB,
Gävle
Gunilla von Wachenfeldt,
Advokatfirman Wiklund &
Karlsson AB, Gävle
Amanda Spaner Åkerman,
Advokatfirman Cederquist
KB, Stockholm
Erica Ånebrink, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Carl-Gustaf Österberg, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm

Registrerade
EU-advokater
Eva Storskrubb (Advokat,
juris doktor), Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm

Utträdda ledamöter
Hans E Hagelbäck, Stock-

holm, 6 maj 2011
Michael Liversedge, Stockholm, 11 april 2011
Sara Rydefjärd, Stockholm, 11
april 2011
Johanna Vehvselius, Täby, 4
maj 2011

Avlidna ledamöter
Bertil Naeslund, Täby, 19 mars
2011
Gustaf Ros, Styrsö, 10 april
2011

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden, i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2010/1903 Betänkandet
Folkrätten i väpnad konflikt
(SOU 2010:72)
R-2011/0154 Betänkandet
Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige (SOU
2011:5)
R-2011/0158 Departementspromemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)
R-2011/0264 Departementspromemorian Barns rätt till
vård och sociala insatser
stärks (Ds 2011:5)
R-2011/0413 Koncentration
av miljöprövningsdelegationerna
R-2011/0419 Betänkandet från
Utredningen Upprättelseprocess för enskilda som
utsatts för övergrepp och
vanvård i den sociala barnoch ungdomsvården (SOU
2011:9)
R-2011/0481 Promemorian
Sekretess för finansiella
företag (Ds 2011:7)
R-2011/0529 Promemorian
Slopade Lundinregler, m.m.
R-2011/0611 Promemorian
Rätt att bära namn som
förvärvats i en annan stat
inom EES

R-2011/0615 Departementspromemorian Enklare avbetalningsköp (Ds 2011:11)
R-2011/0671 Promemorian
Kompletterande remittering
av vissa frågor i anledning
av beredningen av departementspromemorian
Överlämnande från Sverige
enligt en nordisk arresteringsorder (Ds 2010:26)
R-2011/0679 Promemorian
Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012
R-2011/0711 Förslag till
ändringar i riksåklagarens
riktlinjer för beräkningen
av dagsbotsbeloppet vid
strafföreläggande
R-2011/0715 Kommissionens
förslag till genomförande
av det fördjupade samarbetet avseende det enhetliga
patentskyddet och dess
översättningsarrangemang
R-2011/0744 Promemorian
Förtur för ”gröna” patentansökningar?
Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.

Lagerbolagsjour

060-16 8173
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

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

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

Advokaten Nr 5 • 2011

REDAKTIONSRÅD
Anne Ramberg, Tom Knutson, André Andersson, Mia Edwall Insulander, Richard Wikström,
Ulrika Brandberg, Magnus Andersson.
ANNONSer
Lars Falk, Falk Media AB, 08-766 01 40,
070-686 35 35, larsfalk@falkmedia.eu
FORMgivning
Tidningsmakarna AB
KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB
TRYCK
Lenanders grafiska
ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdan-

de jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt
prenumeration@advokatsamfundet.se
Manus
Manusstopp nästa nummer: 9 augusti. Sänds
till Tom Knutson (e-post eller postadress
denna sida). Åsikter och förslag som framförs
i artiklar står helt för författarnas eller de
intervjuades räkning och behöver inte delas
av Sveriges advokatsamfund. Redaktionen
förbehåller sig rätten att stryka i längre
inlägg. För ej beställda artiklar och bilder tar
redaktionen inget ansvar.
ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. Delar av tidskriften publiceras även på internet.

Den som sänder material till tidskriften anses
medge elektronisk publicering/lagring.
PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 424 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.
© Sveriges advokatsamfund 2011

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges
Tidskrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är
7 900 ex. ISSN 0281-3505

51

posttidning
POSTTIDNING b
B
BEGRÄNSAD
BEGRÄNSADEFTERSÄNDNING
EFTERSÄNDNING
Vid
definitiv
Vid
definitiveftersändning
eftersändningåtersändes
återsändesförsändelsen
försändelsen
med
den
nya
adressenpå
påbaksidan
baksidan(ej
(ejadressidan)
adressidan)till
till
med
den
nya
adressen
Sveriges
advokatsamfund,Box
Box273
273
21,102
10254
54Stockholm
Stockholm
Sveriges
advokatsamfund,
21,

Zeteo. Från kla

rhet till klarhet

.

Det är inte ko
nstigt att Zet
eo är Sveriges
växande rättsd
snabbast
atabas. Ingen
tillfällighet att
landets tio stör
samtliga
sta advokatbyr
åer använder
Bakom Zeteo st
tj
änsten.
år nämligen Sv
eriges mest om
juridiska bibliote
fa
ttande
k: det från oss
på Norstedts Ju
I det finns män
ridik.
gder av referens
litteratur som
annat förlag ka
inget
n erbjuda. Uni
ka standardve
med tiden bliv
rk som
it oumbärliga
för svensk rätt
Numera ingår
ss
ki
pning.
de allra flesta av
dem i Zeteo.
Tjänstens grun
dstruktur följe
r den välbekan
ken i Sveriges
ta logiRikes Lag. Allt
fö
r
att snabbt och
ge dig det glas
säkert
klara beslutsund
erlag du behöve
göra ett briljan
r
fö
r att
t arbete.
Läs mer på ww

w.nj.se.

Främst
för de
främsta.
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