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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Ta strid för de demokratiska
grundvärderingarna
Det har varit en dramatisk sommar. Friden har störts
inte bara av mediala skandaler utan framförallt av stor sorg.
Som vi alla vet drabbades Norge av en närmast ofattbar tragedi, svår att ta till sig både intellektuellt och känslomässigt.
Med beundran har vi kunnat följa det norska folkets och dess
statsministers värdiga och kraftfulla handlande. Händelsen
har manifesterat en okuvlig sammanhållning hos det norska
folket. Och den nationella tragedin har visat på betydelsen
av ett starkt ledarskap med en statsminister som visat prov
på omdöme, empati och god rättskänsla även när hatet mot
förövaren lätt kunnat ta över.
Omedelbart efter dåden förkunnade Jens Stoltenberg det
nödvändiga i att värna det öppna samhället. Han upprepade
detta gång på gång. Inte någon gång kunde man höra honom
ropa på hämnd eller strängare lagstiftning. Tvärtom. Det
norska folket förstår betydelsen av ett öppet demokratiskt
samhälle. De har i relativt modern tid varit med om hur en
annan landsman förrått de värden som det norska samhället
vilar på. Den gången hette han Vidkun Quisling.
Sommarens Quisling heter Anders Behring Breivik. Han
försökte spränga bort en central funktion i den demokratiska rättsstaten, nämligen regeringskansliet. Därefter begav
han sig till den ö där unga socialdemokrater hade sommarläger och sköt ihjäl 68 unga människor. Han har som huvudsakligt skäl uppgivit att han ogillar det mångkulturella samhället och ser socialdemokraterna som förrädare. Han
hävdar att han varit ensam vid planeringen av och utförandet av dåden. Men, denne ensamme förövare agerar i ett
samhälle där det finns stort utrymme för att inte bara tycka,
utan också för att ge uttryck åt starkt främlingsfientliga tankar där våld utgör lösningen på det föregivna problemet.
Den omständigheten att flera tidningsredaktioner i

Norge och även Sverige kände sig nödsakade att stänga kom4

mentatorsfälten antyder att det finns tillräckligt många som
ansluter sig till de teser som Breivik förfäktar. Intressant och
sorgligt är att många efter det norska attentatet utgick från
att fråga var om ett muslimskt terrorattentat. Den typen av
antaganden visar hur farligt det är att, utan närmare information, skylla illdåd på en viss grupp. Förvisso har vi sett en
hel rad terrorhandlingar begångna av gärningsmän från den
muslimska världen. Men ogärningsmän kan lika gärna komma från andra grupper. Una-bombaren, Timothy McVeigh,
John Ausonius och den misstänkta skytten i Malmö utgör företrädare till Breivik sprungna ur en kristen kulturkrets. Det
är viktigt att vi erinrar oss detta och att vi inte automatiskt
skuldbelägger vissa grupper. Händelserna i Norge bör lända
till eftertanke.
Den norska tragedin grundas ytterst i föreställningen om
att ”dem där främmanden ärom” också är mindre tillförlitliga och mer brottsbenägna. På fördomar således. Det förtjänar då påpekas att idag ca 214 miljoner människor beräknas
leva utanför sina hemländer, varav ungefär hälften är kvinnor. De senaste femtio åren har denna siffra fördubblats.
Många länder är samtidigt ursprungsländer, mottagarländer
och transitländer. Stora förflyttningar äger rum mellan utvecklingsländer och cirka 40 procent av den totala migrantpopulationen har flyttat till ett grannland i den region varifrån man kommer. Ungefär sextio procent av alla migranter
det vill säga 130 miljoner människor lever i utvecklade länder. Av dessa bor cirka 33 procent i Europa. Sverige har en
god tradition att ta emot jämförelsevis många invandrare,
huvudsakligen bestående av flyktingar, från hela världen.
Ungefär tjugo procent av vår befolkning består därför idag
av personer som antingen själva kommer från ett annat land
eller som har en förälder som gör det. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det kräver att vi inte accepterar miljöer där
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marginalisering och utanförskap tillåts råda. Integration är
för oss en nödvändighet. Det arbetet måste börja på dagis.
Kriminalvården kan inte förväntas lösa alla de problem som
familj, skola och samhället i övrigt redan misslyckats med.
Invandrare utsätts inte sällan för kränkning av sina
mänskliga rättigheter. Det kan handla om avsaknad av access
to justice eller om sociala rättigheter som rätt till utbildning
eller hälsa. Detta är ofta nära knutet till diskriminering i lagstiftning och rättstillämpning, liksom till djupt rotade fördomar om invandrare och till allmän främlingsfientlighet. Anhängarna till denna skola brukar hävda att invandrare är
överrepresenterade som förövare av brott. Det kan vara riktigt. Men det beror nog mer på att många invandrare kommer ur svåra och fattiga miljöer än på att invandrare, allt annat lika, skulle vara i sig kriminella. Vad som dessutom mer
sällan anförs av motståndarna till det mångkulturella samhället är att invandrarna också är överrepresenterade som
brottsoffer.
Migranterna behöver rättssamhällets stöd och skydd. Det
är därför glädjande att FNs kommissarie för mänskliga rättigheter tillika mottagare av Stockholm Human Rights Award
2010, Navi Pillay, har valt att särskilt prioritera upprätthållandet av mänskliga rättigheter för alla migranter. Hon har
konstaterat att ”(t)he protection of migrants is an urgent and
growing human rights challenge. Governments have obligations to ensure that xenophobic violence, racism and related
intolerance against migrants and their communities have no
place in their societies”.
Till skillnad från vad makthavarna i vissa länder häv-

dar är de mänskliga rättigheterna universella. Det innebär
bland annat att inte heller olaglig invandring befriar staten
från dess ansvar att skydda även individer som tagit sig in i
ett land olovligen. Detta har även fastslagits i flera auktoritativa rapporter bland annat från Special Rapporteur on the
Human Rights of Migrants och Committee on Migrant Workers.
Även om varje land kan uppställa villkor för utlänningar att
komma in och stanna i landet har staten en skyldighet att
respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter för alla
individer som uppehåller sig under landets jurisdiktion, oberoende varifrån de kommer eller vilken status de må ha. Här
finns en hel del att göra såväl för EU som för Sverige.
I det politiska samtal som pågår i Sverige och övriga Europa om invandring, asyl, brottslighet, terrorism och sociala
frågor finns det en stark underton av tvivelaktigt slag. De
danska gränskontroller som nyligen införts är inget annat än
ett uttryck för främlingsfientlighet, oaktat man i Danmark
hävdar motsatsen. Greklands uppförande av taggtrådsstängsel mot Turkiets gräns för att hindra flyktingar att komma in i
landet uttrycker samma sak. Man vill med EU-stöd stärka
gränsskyddet mot de främmande.

tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen stadgar, också de
mest infantila och otäcka tankar få framföras. Frågan är väl
bara om sådana personer är lämpliga att sitta till doms över
befolkningen i ett land med stora invandrargrupper. Jag är
tveksam till det. Händelsen väcker frågan om den framtida
rekryteringen av nämndemän. Nämndemannens främsta
uppgift är ju att ge legitimitet till domstolsprocessen. Nämndemannen utgör en slags garant för att domstolen värnar
rättsordningen i ett öppet samhälle. Extrema åsikter av diskriminerande karaktär hör knappast hemma vid domarbordet.

”I det politiska samtal som pågår i Sverige
och övriga Europa om invandring, asyl,
brottslighet, terrorism och sociala frågor finns
det en stark underton av tvivelaktigt slag.”

Sommarens händelser i Norge reser frågan om grunder-

na för den representativa parlamentariska demokratin som
ska skydda minoriteter och individer mot diskriminering
och övergrepp. Detta skydd kan knappast åstadkommas genom åsiktsförtryck. Inte heller genom repressiv lagstiftning,
strängare straff eller ökad övervakning och kontroll. I den
kampen har vi istället anledning erinra oss det norska exemplet efter Breivik. Det bästa försvaret är nog att alla goda
krafter i samhället varje dag tar strid för de demokratiska
grundvärderingar som vårt samhälle vilar på. Det kräver att
alla, inklusive politiker, vågar ta debatten med Sverigedemokrater och andra likasinnade. Endast en konsekvent ideologisk kamp kan hindra förljugna och främlingsfientliga idéer
från att slå rot i samhället.
Advokater har en viktig roll att spela härvidlag. Vi har

inte bara ett uppdrag att företräda en Quisling eller en Breivik, utan också att på ett bredare plan vid sidan av det enskilda uppdraget företräda de värden som en demokratisk rättsstat vilar på. Det betyder att varje gång dessa värden
ifrågasätts förklara för omgivningen varför alla människor är
förtjänta av rättsstatens skydd oavsett bakgrund. Det betyder också att vi bör oförtröttat fullgöra vår viktiga roll som
rättssamhällets väktare. Likt vakthunden bör vi ge tydligt
skall när angrepp hotar. Och betänk att, som en amerikansk
jurist formulerade saken,
”Det är vår frihet som gör oss säkra, inte vår säkerhet som gör
oss fria”.

Ytterlighetspartiernas retorik i Europa bygger på

samma vulgära människosyn. Sverigedemokraten Eric Hellsborn är bara ett av många exempel härpå. Dennes lämplighet som nämndeman ifrågasattes på goda grunder efter att
han på sin blogg hade uttryckt att mångkultur och islamisering var grunden för massmorden i Norge. I ett fritt demokratiskt samhälle ska emellertid, med de begränsningar som
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Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Översyn av timkostnadsnormen

Enkät till advokaterna kan
ge underlag för förändring
Just nu pågår den av Advokatsamfundet länge efterlysta
översynen av timkostnadsnormen. Under hösten får ett antal
advokater chansen att bidra
när Statskontoret sänder ut en
enkät om advokaternas villkor.
I april gav regeringen Statskontoret i uppdrag att se över modellen
för beräkning av den så kallade
timkostnadsnormen, som styr ersättningen till bland andra rättshjälpsbiträden, offentliga försvarare och målsägandebiträden.
Som ett led i översynen kommer Statskontoret i början av september att skicka ut en enkät till
ett urval av advokater och biträdande jurister verksamma inom
det humanjuridiska området. Enkäten, som sänds via e-post och
har Statistiska centralbyrån, SCB
som avsändare, innehåller en rad
frågor framför allt om advokaternas och juristernas kostnader och
nedlagd tid.
Advokatsamfundet har i

många år arbetat för att få till
stånd en förändring av timkostnadsnormen. Normen beräknas
med utgångspunkt i de genomsnittliga kostnaderna för de allmänna advokatbyråerna, som
fanns fram till år 1999. Enligt samfundet ligger normens nivå för lågt
jämfört med rättsbiträdenas verkliga kostnader, och den tid biträdena antas kunna debitera är satt

för högt. Följden är att det blivit
allt svårare att rekrytera advokater
som vill åta sig offentliga uppdrag.
– Timkostnadsnormen är i förlängningen en rättssäkerhetsfråga. Med dagens system riskerar vi
att enskilda inte kan få kvalificerad juridisk hjälp i framtiden, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som
länge drivit frågan om en förändring av timkostnadsnormen.
Anne Ramberg betonar att det
nu är oerhört viktigt att de advokater och biträdande jurister som
får Statskontorets enkät också besvarar frågorna.
– Det är helt avgörande för att
Statskontoret ska kunna utföra sitt
uppdrag, säger hon.
För att Statskontoret verkligen
ska få en heltäckande bild av advokaternas kostnader och tidsåtgång är enkäten tämligen omfattande. Advokaterna kan i vissa fall
komma att behöva konsultera
sina ekonomiansvariga eller revisorer för att kunna svara. Trots
detta vill Anne Ramberg verkligen
uppmana alla tillfrågade att ta sig
den tiden.
– Vi har i många år efterlyst en
sådan här översyn. Nu har vi
chansen att få till stånd en förändring. Men då måste vi advokater
också göra vad vi kan för att ge en
riktig bild av hur systemet fungerar, säger hon, och tillägger att
detta förmodligen är höstens viktigaste fråga för advokatkåren. UB

Det är viktigt att de som får enkäten besvarar frågorna för att Statskontoret ska kunna utföra sitt uppdrag.
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ningen att beräkningsmodellen bör förändras,
ska de också lämna förslag till en ny beräkningsmodell.
En arbetsgrupp inom Advokatsamfundets styrelse följer Statskontorets översyn och har löpande kontakter med utredarna. Arbetsgruppen
har också medverkat i framtagandet av enkäten
till advokaterna.
Statskontoret ska redovisa uppdraget till Justitiedepartementet senast den 31 december 2011.

Timkostnadsnormen för 2011 är 1166 kronor
exklusive moms för biträden med F-skattsedel
och 887 kronor exklusive moms för biträden
utan F-skattsedel. Normen fastställs varje år av
regeringen utifrån ett beräkningsunderlag från
Domstolsverket.
Har du frågor om Statskontorets översyn eller
enkäten? Kontakta Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing på telefon 08-459 03 00 eller
e-post maria.billing@advokatsamfundet.se.
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Översynen av timkostnadsnormen
Statskontorets uppdrag från regeringen är att
överväga om beräkningsmodellen för timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet bör förändras. Övervägandena ska, enligt direktiven, i
första hand omfatta hur de rättsliga biträdenas
kostnader bör beaktas och hur den nedlagda
tiden bör ersättas. Men Statskontoret får också
överväga andra frågor som rör timkostnadsnormens beräkningsmodell, om Statskontoret anser
att det behövs. Om Statskontoret gör bedöm-

Nyheter

Ledande jurister föreläser
på Advokatdagarna
I oktober är det premiär för de
nya Advokatdagarna. Konferensen har lyckats samla en
rad namnkunniga föreläsare
inom hela det juridiska fältet.
Med Advokatdagarna, som arran
geras för första gången den 13–14 oktober på Grand Hôtel i Stockholm,
får advokater och biträdande jurister från hela Sverige en ny mötesplats och en möjlighet att lära mer.
Bland föreläsarna finns justitieminister Beatrice Ask, hovrättspresident Fredrik Wersäll, ordföranden i
Högsta domstolen Marianne Lundius, ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin, domaren i Europadomstolen Elisabet
Fura samt justitieråden Stefan Lindskog, Martin Borgeke och Göran
Lambertz.
Programmet bjuder på mer än 30
aktuella seminarier och föreläsningar, och är uppdelat på sju ämnesområden:
• Arbitration & Litigation (genomförs på engelska)
• Affärsjuridik
• Obestånd
• Humanjuridik
• Rule of Law

Domaren i Europadomstolen Elisabet Fura.

• Advokatverksamhet
• Offentlig rätt.
Bakom konferensen står Advokatsamfundet och International Bar
Associations European Forum. En
mindre del av programmet genomförs på engelska.
Förutom föreläsningar och seminarier ger Advokatdagarna också
många möjligheter till kollegialt umgänge och nätverkande, bland an-

nat vid torsdagens bankett. Sista
anmälningsdag för konferensen är
14 september. 

Läs mer
Advokatsamfundets hemsida:
www.advokatsamfundet.se/
Utbildning/Advokatdagarna-2011/
Kontakt: kursinfo@
advokatsamfundet.se
eller 08-459 03 00.

Lagrådet kritiskt till lagförslag

foto: istockphoto

Det är anmärkningsvärt att
regeringens förslag till ny
skatteförfarandelag inte tar
upp tredjemansrevisioner och
dubbelbestraffning. Det anser
Lagrådet, som under sommaren lämnade sitt yttrande över
lagförslaget.
I juni lämnade Lagrådet sitt yttrande över lagrådsremissen Skatteförfarandet. Precis som många
av remissinstanserna är Lagrådet
kritiskt mot delar av innehållet i
den nya lagen.
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Lagrådet riktar bland annat in
sig på att förslaget inte behandlar
problemen med tredjemansrevisioner och möjligheten att för
samma händelse ådöma både
skattetillägg och straff, så kallad
dubbelbestraffning. Enligt Lagrådet är det ”högst anmärkningsvärt att remissen inte innehåller
något förslag om hur man avser
att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av
tredjemansrevision och inte heller något ställningstagande i frågan om möjligheten att i ett visst

fall ådöma både skattetillägg och
straff”.

Fel att avvisa tiggare
Stockholmspolisen gjorde fel
när man avvisade 26 rumänska
romer från Stockholm, med
hänvisning till att de försörjde
sig genom tiggeri. Det fastslår
JO Hans-Gunnar Axberger,
som riktar hård kritik mot polisen. I likhet med vad Advokatsamfundets generalsekretrare
tidigare hävdat i olika medier.
Polisen bedrev under 2010
spaning mot rumänska tiggare i
Stockholm. Huvudskälet för
spaningen var, enligt polisen,
misstankar om att det förekom
människohandel med de tiggande romerna. Polisen kunde
konstatera att tiggeriet bedrevs
i organiserad form, men några
bevis för människohandel fann
man inte.
I februari genomförde polisen
en insats mot en lägenhet i
Stockholmsförorten Vårberg.
Samma dag avvisades 26 romer som funnits i lägenheten
på grund av att de ”ägnat sig åt
dagdriveri/tiggeri”. Polisen
grundade avvisningsbesluten
på bestämmelserna i 8 kap. 2 § 1
st. 2 p. utlänningslagen, som säger att en utlänning får avvisas
om det kan antas att han eller
hon under vistelsen i Sverige
inte kan försörja sig på ett ärligt
sätt.
Men enligt JO Axberger kan
bestämmelsen i utlänningslagen
inte tolkas på detta sätt. JO skriver i sitt beslut att bestämmelsen i dag inte ”bör tillämpas på
andra försörjningssätt än sådana som är rättsligen förbjudna”,
vilket varken tiggeri eller dagdriveri är. Kritiken är enligt JO
allvarlig, eftersom avvisningen
har ”inneburit långtgående
rättskränkningar av enskilda”.
I beslutet skriver Hans-Gunnar
Axberger också att även EUrätten hindrar avvisning av en
EU-medborgare på grundval av
att hon eller han förväntas tigga.

Även Advokatsamfundet ut-

tryckte i sitt remissvar på utredningen Skatteförfarandet 2009
kritik mot att utredningen inte
lämnar några förslag om ändrade
regler på dessa områden.
Lagrådet framför också en hel
del kritik mot ärendets beredning. Enligt Lagrådet är det problematiskt att lagrådsremissen
innehåller bestämmelser som
inte remissbehandlats.

JO Hans-Gunnar Axberger riktar
kritik mot polisens sätt att hantera
rumänska tiggare.
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Nyheter
Straffen för grov
fridskränkning ses över
Den pågående Fridskränkningsutredningen ska, enligt ett
tilläggsuppdrag från regeringen, se över straffskalan för brotten grov fridskränkning och
grov kvinnofridskränkning. Utredningen ska också särskilt
överväga en höjning av straffminimum. Fridskränkningsutredningen har bland annat i
uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov
fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

Gudrun Antemar.

Riksrevisionen granskar
lagstiftningsarbetet
Hur effektiv är lagstiftningsprocessen och remissförfarandet?
Det ska riksrevisor Gudrun Antemar undersöka i en planerad
granskning. Bakgrunden till
granskningen är bland annat att
OECD haft synpunkter på hur
svenska lagförslag bereds.

Ändrad sexualbrottslag
har fått effekt
Ändringarna i våldtäktslagstiftningen har haft effekt och polisen registrerar nu fler typer av
händelser som misstänkta våldtäkter mot barn. Det finns också tydliga skillnader mellan äldre och yngre barn när det gäller
i vilka situationer de utsätts för
sexualbrott – och av vem. Det
visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Sedan mitten av 1990-talet
har antalet fall som polisen registrerat som misstänkta fullbordade våldtäkter mot barn
ökat markant. Brå:s undersökning visar att en orsak är att den
nya lagen inte ställer några krav
på att våld, hot eller tvång ut
övats mot barnet för att gärningen ska bedömas som våldtäkt. I
princip ska därför alla samlag
och liknande sexuella handlingar
med barn under 15 år bedömas
som våldtäkt mot barn.
8

Högsbymålet

Prutning i hedersmål
upprör advokaterna
Alla advokater fick lika mycket ersättning för sitt arbete.
Schablonersättning eller inte?
Åsikterna går isär.
I början av juli kom Göta hovrätts
dom i det uppmärksammade så
kallade Högsbymålet. En enig
hovrätt fällde då föräldrarna,
som tidigare frikänts, för mordet
på en ung man som hade ett förhållande med dottern i familjen.
Straffet sattes till tio års fängelse
samt utvisning från Sverige för all
framtid. Sonen i familjen, som
tidigare dömts för mordet, fälldes
samtidigt av hovrätten för medhjälp till mord.
Fyra advokater arbetade i må-

let, tre försvarare och ett måls
ägandebiträde. Efter förhandlingen yrkade de på ersättning för sitt
nedlagda arbete, som varierade
från 125 timmar till 161 timmar.
Men hovrätten ansåg inte att den
redovisade tiden var rimlig. I stället gavs alla fyra advokaterna
samma ersättning för arbetet, 128
260 kronor, vilket motsvarar 110
timmar.
– Både jag och de andra advo-

katerna blev bestörta. Visst har vi
varit med om prutningar förr,
men inte så här enligt någon slags
schablon, säger advokat Karl Olof
Wirell, som företrädde den tilltalade kvinnan.
Enligt Karl Olof Wirell be-

stod förundersökningsprotokollet med tillägg och bilagor av
drygt 1400 sidor. Förhandlingen
tog sju dagar. En av advokaterna,
dock inte Wirell, tvingades anlita
tolk, vilket gjorde att kontakterna
med klienten tog längre tid. Den
advokat som företrädde sonen,
som tidigare fällts för mordet, var
dessutom drivande i hela målet
genom sin resningsansökan.
Hovrättens motivering för
prutningen är knapphändig. ”De
redovisade arbetstiderna framstår i samtliga fall som alltför
långa med hänsyn till målets art
och omfattning. Till detta ska läggas att de offentliga försvararna
och målsägandebiträdet även har
biträtt sina huvudmän i resningsärendet. Hovrätten anser att skälig ersättning för arbete till envar
av de offentliga försvararna och
målsägandebiträdet inte översti-

ger 110 timmar” skriver man i domen.
De fyra advokaterna överklagade prutningen till Högsta domstolen, men fick snabbt meddelande om att HD inte beviljat
prövningstillstånd. Karl Olof Wirell uppfattade det närmast som
att alla, inklusive HD, var trötta
på det långdragna målet och ville
lägga det till handlingarna.
Karl Olof Wirell har reagerat
starkt mot prutningen, trots att
den för hans del var mindre än
för övriga advokater.
– Ersättningen får inte ges efter
en schablon. Domstolen ska titta
på vad var och en har gjort, säger
han, och tillägger att det har man
uppenbarligen inte gjort i detta
fall.
Hovrättsrådet Henrik Jons-

son, som medverkade i beslutet
uppger att hovrätten inte alls til�lämpat någon schablon.
– Som framgår av motiveringen
i domen har det beträffande vart
och ett av de olika uppdragen
gjorts en skälighetsbedömning av
hur stor ersättning för arbete som
UB
ska utgå, säger han.

Allt mer penningtvätt rapporteras
Under 2010 fick Finanspolisen
ta emot över 12 000 rapporter
om misstänkt penningtvätt.
Men fortfarande rapporterar
advokater sällan in misstankar.
Antalet misstänkta fall av penningtvätt som rapporteras fortsätter att öka. Under 2010 rapporterades över 3000 fler fall än
året innan, enligt Finanspolisens
årsrapport 2010.

Det blir också allt fler aktörer
som rapporterar in sina misstankar. Förra året kom ärendena

från totalt 159 fysiska och juridiska personer med rapporteringsskyldighet, främst penningförmedlare och kreditmarknadsbolag.
Advokater har i vissa fall rapporteringsskyldighet när misstankar om penningtvätt uppkommer. Det är dock ovanligt att
advokaterna lämnar fall till Finanspolisen – under 2010 kom
endast en rapport från advokat
eller biträdande jurist.
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Nyheter

Advokatsamfundets
regelsamling i ny upplaga

HET

Andra upplagan av regelsamlingen innehåller de ändringar och
tillägg i de vägledande reglerna
och kommentaren som samfundets styrelse har fastställt sedan
den första upplagan av boken,
med röda pärmar, gavs ut vid årsskiftet 2008/2009. Den innehåller också reviderade versioner av
Advokatsamfundets stadgar och
bokföringsreglemente.

REGLER FÖR
ADVOK ATVERK
SAM

Advokatsamfundet har givit
ut en ny upplaga av sin regelsamling Regler för advokatverksamhet. Den nya upplagan har blåa pärmar.

Regler för
advokatverks
a m h et

Utdragen ur rättegångsbalken

och andra lagregler om advokater
har uppdaterats så att de återger
gällande författningslydelser den
1 juli 2011.
Ordningsföljden på avsnitten i
boken har ändrats för att göra det
lättare att snabbt hitta vägledning
i advokatetiska frågor. Den nya
utgåvan inleds med de vägledande reglerna om god advokatsed,
där man finner de viktigaste riktlinjerna för advokatetik.
Advokatsamfundets ställföre-

trädande chefsjurist Johan Sang-

born har varit huvudredaktör för
den nya upplagan av regelsamlingen.
Han konstaterar att behovet av
en reviderad regelbok visar på att
det regelverk som styr advokatverksamheten är under ständig
förändring.
– Det är viktigt att advokater
och biträdande jurister har reg-

lerna samlade på ett och samma
ställe, säger Johan Sangborn.
Regler för advokatverksamhet
skickas till alla advokater och biträdande jurister. Den kan också
beställas från Advokatsamfundets
kansli eller hämtas i PDF-format
på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se.
MA

SEB får prövning i HFD
Nu prövas frågan om en bank
vid vite kan tvingas att lämna
ut uppgifter om klientmedelskonton till Skatteverket i högsta instans. Detta sedan Högsta
förvaltningsdomstolen, HFD,
beviljat prövningstillstånd i det
så kallade SEB-målet.
Skatteverket begärde år
2006 ut uppgifter om klientmedelskonton från SEB.
Enligt SEB gäller Skatteverkets
begäran 280 kunder som har
900 klientmedelskonton i banken. Mer än hälften av klientmedelskontokunderna är advokatbyråer. Skatteverket
begärde ut uppgifterna som ett
led i så kallad tredjemansrevision enligt 8 kap. taxeringslagen.
SEB vägrade lämna ut uppgifterna med hänvisning till
banksekretessen och advokatsekretessen. SEB hävdade att
Skatteverkets föreläggande
strider mot Europakonventionen. Skatteverket fick dock rätt
i både länsrätten och kammarrätten. Sedan HFD beviljat
prövningstillstånd kommer nu
frågan att prövas i högsta instans.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är
nöjd med beslutet om prövningstillstånd.
– Det är mycket intressant att
den högsta förvaltningsdom
stolen valt att lämna pt i en för
advokaterna så viktig fråga, säger hon.
Reglerna om tredjemansrevision ger Skatteverket möjlighet
att samla in uppgifter för kontroll av någon annan än den
som revideras.

– AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG –

08-527 640 00 - info@delgivningsservice.se - www.delgivningsservice.se
sds.annons.indd 1
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Nyheter
Före detta advokater gick i bräschen

De före detta advokaterna Stefan Lindskog och Sten Burman har utnämnts till ordförande på avdelning i Högsta domstolen respektive hovrättspresident. Det är första
gången så höga befattningar inom rättsväsendet tillsätts efter ansökan.
text magnus andersson

De vågade söka
höga domartjänster
Stefan Lindskog vill och vågar
Stefan Lindskog blir ordförande på avdelning i HD.
– Någon måste ju visa att
man vill och vågar! säger Stefan Lindskog.
Tidigare tillsattes de högre domartjänsterna, som hovrätts- och
kammarrättspresidenter och justitieråd, genom att regeringen
kallade lämpliga kandidater till
posterna. Men reglerna ändrades
den 1 januari i år, och tjänsten
som justitieråd och ordförande

på avdelning i HD utlystes i en
kom i fråga för att bli ordförande i
unik ”jobbannons” i feHD eller ordförande på
bruari.
avdelning, berättar SteJustitierådet Stefan
fan Lindskog. I princip
Lindskog sökte och fick
kallades den äldste ledajobbet. Han tillträder
mot som hade tillräckden 1 september. För Adligt lång tid kvar i HD för
vokatsamfundets förre
att det skulle vara meordförande innebär den
ningsfullt.
nya befattningen nya ad– Enligt det gamla sysStefan Lindskog.
ministrativa uppgifter.
temet skulle jag inte ha
Vid det tidigare kallelblivit ordförande på avseförfarandet brukade det bara
delning. Jag har inte varit här tillvara de äldsta justitieråden som
räckligt länge för att jag skulle

kunna komma i fråga, säger Stefan Lindskog.
När kallelseförfarandet ersattes
med ett ansökningsförfarande
den 1 januari i år befarades det att
kvalificerade personer inte skulle
våga söka höga befattningar, eftersom ansökningarna skulle bli
offentliga. Stefan Lindskog tror
att farhågorna var riktiga.
– Och just det bekymret var ett
av skälen till att jag sökte. Någon
måste ju visa att man vill och vågar! säger Stefan Lindskog. n

Sten Burman ser fram mot mer juridisk argumentation
riär. Hovrätten har längre tid på
sig för målen än tingsrätten. Därmed tror han att det blir mer fokus på juridiken i hovrätten.
– Jag brukar skämta: ”I hovrätten opererar man med skalpell
och i tingsrätten med yxa”, säger
Sten Burman.
Sten Burman är den förNär det gäller farhågorste med advokatbakna för att offentligheten i
grund som utses till hovansökningsförfarandet
rättspresident, i varje
skulle avskräcka sökande
fall i modern tid. Han är
tror Sten Burman att oftroligen också den förste
fentligheten har en hämadvokat som har blivit
mande effekt. Själv funtingsrättslagman.
derade han på om han
Sten Burman.
Att bli hovrättspresiverkligen ville söka en
dent såg Sten Burman
sådan tjänst. Det krävdes
som ett sätt att nå ytterligare en
kontakter med andra och lite
intressant utvecklingsfas i sin karövertalning för att han skulle ta

Sten Burman är lagman i
Sundsvalls tingsrätt och tidigare ledamot av Advokatsamfundets styrelse. Han tillträder
som hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland den
1 oktober.
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det steget, berättar han. Han menar att den svenska förvaltningstraditionen är sådan att man inte
ska framhäva sig – men det måste
den som söker en tjänst göra.
– I Sverige vill vi inte sticka ut
och söka tjänster, utan vi vill bli
ombedda. Vi är försiktiga och
kanske lite fåfänga i den delen,
säger Sten Burman.
Sten Burman tror på det nya
systemet med ansökningsförfarande, men menar att det krävs
att individerna accepterar systemet och bjuder till. De måste våga
söka och acceptera att de kanske
inte får allt de söker. Han tror att
en hake är att människor inte vill
söka och sedan bli ratade. Men då
fungerar inte förfarandet.

hd:s avdelningar
Högsta domstolen är indelad i två
avdelningar. HD:s ordförande är
ordförande också för den ena avdelningen. Ett annat justitieråd är
ordförande för den andra. Ordförandena är inte chef över de andra
justitieråden. Ordförandeskapet
är en handläggningsfunktion.
Ordförandens uppgift är att leda
den dömande verksamheten på
avdelningen och att ansvara för att
upprätta handläggningsscheman
över de mål som ska handläggas.
Det innebär att ordföranden utser
referenten i varje mål och själv sitter
ordförande på alla mål den själv är
med på.

– Det måste vara fler som söker
och som accepterar när det inte
är deras tur – det är nyckeln till
systemet, säger Sten Burman. n
Advokaten Nr 6 • 2011

Nyheter

Nya lagar från
halvårsskiftet
Ökade möjligheter till
skuldsanering, nya domstolar och ökade möjlighet att
utbyta information om bland
annat DNA-profiler är några
effekter av de nya lagar som
trädde i kraft den 1 juli.
Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde
en rad nya lagar i kraft. Bland annat fick Sverige ökade möjligheter
att utbyta information om DNAprofiler och fingeravtryck med
övriga EU-länder samt med Norge och Island. Samtidigt skärptes
straffet för köp av sexuella tjänster så att maxstraffet numera är
ett år i stället för sex månader.
I juli ersattes också miljödom-

stolarna med nya mark- och miljödomstolar. Mark- och miljödomstolarna ska förutom
miljömålen också pröva en stor
del av fastighetsmålen och en del
mål som hittills handlagts av förvaltningsdomstolarna.
Skuldsaneringslagen ändrades
så att näringsidkare får större
möjlighet till skuldsanering, och
en ny fastighetsmäklarlag trädde i
kraft. Lagen syftar bland annat till
att tydliggöra fastighetsmäklarens
opartiska roll.
Läs mer om viktigare lagändringar i skriften Viktigare lagar och
förordningar inför halvårsskiftet
2011. Skriften finns att ladda ner
på regeringens webbplats. 

Statliga chefer anställs
efter annonsering
Sedan regeringens nya, mer
öppna policy för utnämning av
höga chefer trädde i kraft har
60 procent av de aktuella statliga chefstjänsterna tillsatts efter annonsering och
intresseanmälningar.
Siffran har dock sjunkit från 80 procent år
2007 till 54 procent
under 2010. Det berättade bostadsminister Stefan Attefall vid
ett presseminarium i augusti
om resultatet av regeringens
nya utnämningspolitik.
År 2006 beslutade regeringen om en ny policy när det gäller tillsättandet av generaldirektörer och andra chefer i
statlig förvaltning. Det tidigare,
mer slutna förfarandet ersattes
då av en process med öppen
annonsering och ansöknings
förfarande. 2010 infördes sekretess för ansökningar till de
högsta statliga tjänsterna.

Advokatsamfundet
söker jurist

foto: åklagarmyndigheten

Vi söker en eller flera jurister som har goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning,
som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.
Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag
till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets
disciplinnämnd m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet.
Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.
Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing och stf. chefsjuristen Heléne Lövung,
telefon 08-459 03 00.
Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till Sveriges
advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till info@advokatsamfundet.se.
Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 9 september 2011.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 4 900 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800
biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets
stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed. Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.
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Världen

FN bör tillsätta en
oberoende
undersökningskommission för
Burma. Det anser International
Bar Associations Humans
Rights Institutes, vars kampanj
Justice for Burma också får
stöd från Sveriges advokatsamfund.
I ett brev till utrikesminister
Carl Bildt kräver Advokatsamfundet att den svenska regeringen tar avstånd från regimens
agerande i Burma och att man
uttrycker sitt stöd för IBA:s arbete. Regeringen bör också arbeta för att FN:s generalförsamling skyndsamt tillsätter en
särskild undersökningskommission för att utreda de brott mot
mänskligheten som har rapporterats i Burma. En rad organisationer har rapporterat om brott
mot folkrätten begångna av alla
parter i konflikten i Burma.
Flera länder har uttryckt sitt
stöd för att skapa en sådan
kommission, men inte Sverige.
Läs mer om IBA:s Burmakampanj på IBA:s webbplats www.
ibanet.org.

EU-kommissionen föreslår rätt till advokat
EU-kommissionens plan för att
skapa gemensamma processuella minimiregler för brottsmisstänkta inom hela unionen har nu
tagit ännu ett steg framåt. Den
8 juni la kommissionen fram ett
förslag till direktiv om rätten för
misstänkta att tala med en advokat direkt efter anhållandet,
och under hela processen.
De flesta EU-länderna har redan i dag motsvarande regler. I
några stater skulle dock ett nytt
direktiv innebära stärkta rättigheter för misstänkta. Det nya
direktivet föreslås också omfatta förhandlingar om överlämnande efter en europeisk
arresteringsorder.
CCBE, Rådet för advokat
organisationerna i Europa, välkomnar kommissionens förslag,
och anser att det bevisar EUkommissionens vilja att skapa
gemensamma processuella minimiregler i brottmålsprocessen. Kommissionens förslag ska
nu behandlas i rådet och EUparlamentet.
12

Hård kritik mot brittisk
rättshjälpsreform
Kraftiga neddragningar av
rättshjälp i civilmål och behovsprövad rättshjälp för personer som hålls av polisen är
två av den brittiska regeringens förslag för att sänka rättshjälpsnotan. Kritiker varnar nu
för ett samhälle där rätten till
en advokat bara omfattar rika.
Rättshjälpen i Storbritannien kostar för närvarande över två miljarder pund om året. Det är alldeles för mycket, anser regeringen,
som under de närmaste åren planerar besparingar på 350 miljoner pund.
I juni presenterade toryregeringen sina sparplaner i Legal Aid,
Sentencing och Punishment of
offenders Bill. Lagförslaget innebär bland annat stora förändringar av rättshjälpen i civil- och familjemål. I dag omfattas alla
ärenden utom de som uttryckligen undantas av rättshjälpssystemet. Den föreslagna lagändringen vänder på den ordningen, så
att bara ett fåtal ärendetyper som
listas i lagen ska omfattas.
En annan förändring, som
väckt starka känslor i landet, är
att införa behovsprövning för
rättshjälp till personer som anhållits av polisen. Förslaget fanns
inte med i den grönbok om besparingar som presenterades under 2010.

Stora neddragningar planeras av rättshjälpen i Storbritannien.

Legal Aid, Sentencing och Punishment of offenders Bill har fått
hård kritik från många håll i det
brittiska rättsväsendet, både för
sitt sakliga innehåll och hur det
lagts fram. I ett brev till justitieministern Kenneth Clarke skriver till
exempel Law Societys ordförande advokaten Linda Lee att Law
Society är bekymrat över att ett
så allvarligt förslag som behovsprövningen i brottmål ”fallit ner
från ingenstans, utan någon som
helst konsultation”. Linda Lee
skriver också att behovsprövning
har en tendens att ställa männis-

kor som i praktiken inte har råd
med advokat utanför systemet.
Neddragningarna av rättshjälpen debatterades i underhuset i
slutet av juni, och förslaget röstades då igenom med siffrorna 295
för och 212 emot. Arbetet med
lagen fortsätter i september i ett
särskilt utskott.
Förändringarna av rättshjälp i
civilmål står för den största enskilda besparingen i reformen.
Enligt regeringens beräkningar
försvinner närmare 250 000
ärenden om året som i dag omfatUB
tas av rättshjälp. 

Rättsstaten kartlagd i 66 länder
Den internationella organisationen World Justice Project
har nu presenterat årets Rule
of Law index.
Indexet undersöker och mäter
nio olika aspekter av rättsstaten,
bland annat gränserna för statens
makt, korruption, tillgång till civilrättsliga rättsmedel och grund-

läggande rättigheter.
Mätningen baseras på
stora opinionsundersökningar i de undersökta länderna, och en
enkät till olika experter inom respektive
land.
Årets Rule of Law
index omfattar 66 stater.

Bland dem finns Sverige, som hamnar högt
upp på rankinglistan
inom de flesta mätta
områdena.
Rule of Law index
2011 kan laddas ner
från World Justice Projects webbplats.
www.worldjusticeproject.org
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Advokater kräver
rättvisa i Burma

Speed-dejta fyra modeller.
Nu kan din hemliga dröm bli sann. De är färgstarka karaktärer allihop, och kan kombineras i miljontals varianter. Fastnar du för någon
är den din från 141.900 kr, det kostar ingenting* att underhålla den och vissa är väldigt billiga i drift**. Låter det för bra för att vara
sant? För en gångs skull är det inte det. Det är inte ens svårt. Du behöver bara ringa vår hotline på 020-120 23 23.
* Alla modeller har fri service i 3 år eller 6.000 mil.

** Flera av våra modeller är miljöbilsklassade och befriade från fordonsskatt i fem år.

fyra oväntade sätt att köpa en mini.
mini
webshop

mini
hotline

mini
personal
agent

mini
spot

gå till mini.se
Alltid med MINI Fri Service i 3 år/6.000 mil.

MINI Family. Från 141.900 kr eller 1.255 kr/mån. Effekt 75-211 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 3,8 l/100 km. Koldioxidvärde från 99 g/km. Miljöklass EU5. Månadskostnad för billån baseras på 6,45% ränta (ränteläge juli
Advokaten
Nr 6 • 201150% restskuld efter 36 mån. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Effektiv ränta 7,74%. Finansiering via MINI Financial Services. Köper du din MINI på avtalet med Advokatsamfundet reduceras priset.
2011),
30% kontantinsats,
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Reportage Ida Hult
Myten om balans i livet

De unga advokaterna och
krocken med byråverkligheten
Dagens unga advokater och biträdande jurister och advokatbyrårena möts inte i
de ömsesidiga förväntningarna på varandra. Trendspanaren och vd:n Ida Hult
har förklaringen och kanske även en del av lösningen.
text och foto tom knutson

E

nligt Ida Hult, som var en av föreläsarna på årets Rakelkonferens, delar advokatbyråer samma utmaningar och problem som andra
företag inom konsultbranschen, till exempel revisionsbyråer.
Kännetecknande för advokatyrket är
att det har en synlig status med en viss
sorts kläder och en viss sorts utrustning.
Man får det även genom att vara efterfrågad och att man arbetar mycket. Klienterna är ofta spännande. Arbetet innebär inte sällan mycket resor.
–Samtidigt är det ett gammalt klassiskt
statusyrke vilket inte är att förringa!, til�lägger Ida Hult.
De som söker sig till advokatyrket är,

enligt Ida Hult, två huvudgrupper: dels
traditionella maktspelare, dels världsförbättrare.
Maktspelarna är typiska tävlingsmänniskor. De gillar synliga belöningar, som
titlar och höga löner, och de har en tydlig
strävan uppåt i karriären. Världsförbättrarna eller idealisterna drivs av en vilja
att göra det goda för samhället. Det är
inte ovanligt att en världsförbättrare
med tiden blir en maktspelare, som en
följd av att personen upptäckt hur fascinerande det är med maktspel.
–Det problematiska är att advokatyrket lockar klassiska statusmänniskor.
Dessa ska in i ett system som är starkt hierarkiskt och där det krävs många hundår
innan belöningen kommer, säger Ida
Hult och tillägger att detta faktum tillsammans med den otålighet och krav på
uppmärksamhet, som vi har i dag, skapar ett spänningsförhållande mellan
förväntningar och den faktiska verkligheten.
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kort om
ida hult
Läser just nu: Den
röda grevinnan,
Norrtullsligan och
Liquidated: An
Ethnography of
Wall Street
Favoritcitat: ”If I
had asked people
what they wanted, they would
have said faster
horses.”Henry
Ford
Bakgrund/utbildning: Etnolog och
journalist.
Smultronställe:
Johannes kyrkogård och Det heliga köket (Regeringsgatan 84)

trendethnography
Ida Hult vd och
grundare till företaget Trendethnography. Företagets idé är att
leverera framgång
ur verkliga insikter,
genom fältstudier.
Det är nämligen
skillnad på vad
människor säger
och vad de gör. En
stor del av trendspanarbranschen
är inriktad på att
ta reda på vad folk
säger. Men det är
inte samma sak
som de gör, betonar Ida Hult.

– Det ser man på många advokatbyråer. Unga som har varit på en byrå i fem
dagar och sedan vill komma med sina
synpunkter. Detta gap är det få företag
som överbryggar eller branscher, om än
någon, som klarar.
I advokatbranschen blir det extra
svårt eftersom det är förutbestämt vad
man har behörighet och befogenhet att
göra i de olika stegen i karriären, från biträdande jurist till delägare. Man premieras för idog leverans som ung och för
affärsförståelsen som senior.
– Man vill in och spela det där maktspelet, så blir man varse att det får man
göra om tio år. Det är inte tillräckligt belönande, och i dag finns det en utbredd
uppfattning att lyckan ligger i nuet. Man
ska arbeta med sin passion. Då är det
många som efter några år upplever att
de får inte utlopp för vad de vill och då
tappar de drivet.
Är advokatyrket i otakt med tiden?
– Jag tror att det är problematiskt för
den här typen av organisationer när vi
går mot en tid där vi är otåligare och har
krav på mer transparens, säger hon och
fortsätter:
– Förutom krav på snabb belöning,
uppmärksamhet, stor frihetsgrad så vill
man även ha balans i livet. Hela konsultbranschen möter detta problem.
Hur kan då advokatbyråerna möta
de ungas förväntningar?
– De här människorna går igång på
känslor och återkoppling/feedback.
Tydliggör att även uppdrag som har låg
status på byrån också är viktiga. Ta även
diskussionen om hur man kan lyckas

förena framgång med familjeliv. Lyft
upp frågan och avdramatisera den.
Men även klienterna förändras. När
Ida Hult efterfrågade jurist- och revisionstjänster ville hon, om det var fråga
om en manlig jurist, ha någon som varit
pappaledig.
– Har man varit pappaledig i de här
branscherna så har man stått på sig och
visat integritet! Och jag vill ju ha en advokat som vågar stå på sig. Sedan är det
för mig ett tecken på att personen kan
agera på ett mänskligt sätt, och det kan
man oftast om man varit pappaledig,
förtydligar hon.
Enlig Ida Hult har de unga, under 30

år, matats med att man ska sträva efter
framgång i yrket, ha en familj, ett vackert
hem och balans i livet.
De unga vuxna har dessutom sett sina
två förvärvsarbetande föräldrar slita ut
sig och vill därför undvika det.
– Balans i livet handlar om den där kaosartade känslan av att: ”Ska det inte
vara mer eller bättre än så här vad är då
meningen med livet?” Det handlar om
ett stort rop på hjälp. Det är klart att det
inte går att ha en perfekt kropp, en perfekt partner, perfekta barn, ett perfekt
hem, ett perfekt jobb, ett perfekt allt!, säger hon och tillägger:
– Kvinnor drabbas extra eftersom
kvinnor har högre ambitioner på alla
områden visar alla undersökningar. Ut
över att man ska klara allt så ska man ha
balans i livet! Ytterligare en sak att bocka
av från ”att-göra-listan”.
än mer när balans-i-livet-mantrat fick sällskap av begreppet om ”livspusslet som ska gå

Ida Hult irriterades
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Reportage Ida Hult
Enligt Ida Hult
handlar balans
i livet om att hitta
de små stunderna
av lycka i var
dagen.

”Man vill in och spela
det där maktspelet, så blir
man varse att det får man
göra om tio år. Det är inte
tillräckligt belönande,
och i dag finns det en
utbredd uppfattning
att lyckan ligger i nuet.
Man ska arbeta med
sin passion. Då är det
många som efter några
år upplever att de får inte
utlopp för vad de vill och
då tappar de drivet.”
ihop”. Har man alla bitarna kan man alltid få pusslet att gå ihop, och det är upp
till dig själv att lägga det.
Ida ser mer livet som ett Alfapetspel.
Man får spela med de brickor man har.
–Men det finns inte någon känsla av att
det här går ut, att det går att få alla bitarna på plats. Livet handlar om kompromisser, förtydligar hon.
Balans i livet handlar om att hitta de

små stunderna av lycka i vardagen, då
man stannar upp och äter en glass, eller
spelar korpfotboll. Sedan måste man
inse att inte någon annan heller har balans i livet.
–Sluta ha dåligt samvete! Smit ifrån
ibland, fyll på med bra saker som du
tycker om, uppmanar Ida Hult och brister ut i ett stort skratt. n
Advokaten Nr 6 • 2011
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Gästkrönika

gästkrönikör
Bengt Göransson

Tjurskalliga hellre
än beställsamma
Ett spår i debatten om terroristdådet i Norge handlar om

rättsstaten. Förövarens advokat ställs inför TV-reporterns
fråga hur han kan åta sig att försvara en som gjort sig skyldig
till ett så grymt och våldsamt brott. Frågaren har en lätt förebrående ton – hur kan han, medlem av Arbeiderpartiet dessutom, åta sig ett sådant uppdrag? Och då slår det mig att begreppet rättsstat tydligen inte är så väl förankrat som vi
gärna vill tro när vi jämför vårt land med andra länder. Och
jag minns hur en riksdagsledamot en gång i TV upprört anklagade en försvarsadvokat för att han inte lyfte fram de skäl
som talade för hans klients skuld. Advokaten, menade vederbörande, borde tillvarata rättvisans, dvs. åklagarens och
domstolens, eller kanske rentav statens, intressen, inte den
åtalades.
Nu är kanske risken ändå inte så stor att vi i brottmål får
mer allmänna krav på en förändrad roll för försvarsadvokaterna, men redan detta, att man i TV kan ställa den fråga som
skedde, borde få oss att uppmärksamma en oroande, och
besläktad, tendens på ett annat område, nämligen att myndigheter allt oftare framträder som statsapparatens organ för
att hålla ordning på medborgarna, inte som företrädare för
medborgarnas intressen. Det har nämligen skett en märklig
glidning i synen på uppgiften under de senaste decennierna.
Första gången jag på allvar noterade detta var vid ett besök
på Försäkringskassan.
Vi frågar inte hur sjuk du är, utan vilken arbetsförmåga du
har, stod det på ett anslag innanför entrédörren. Jag skrev
några rader i Aftonbladet, vilket kanske förklarar varför anslaget försvann, men i en replik förklarade den dåvarande
16

generaldirektören att budskapet lämnades av Försäkringskassan som ett led i att den blivit mer ”försäkringsmässig”.
Påståendet var inte helt glasklart: Vi frågar inte hur många
väskor du blivit av med utan hur många du har kvar, inte hur
stora skador din bil har fått utan om den går att köra utan
dörr, inte hur mycket som har brunnit upp utan hur mycket
som inte brann alls. Som försäkringsdirektör hade generaldirektören nog inte tänkt färdigt. Tydligt var dock att kassan
hade omdefinierat sin uppgift, den var inte längre att sörja
för att sjuka hade ekonomisk trygghet, den var att hushålla
med statens skattepengar.
Läkarintyget som var den försäkrades dokument för att

inför Försäkringskassan hävda sina krav på sjukpenning kal�las numera medicinskt underlag och ska lämnas på ett av
kassan upprättat formulär. Vad är arbetsförmåga och vad är
inte arbetsförmåga? Vad är sjukdom och vad är inte sjukdom? Frågorna besvaras ofta utifrån den styrande myndighetens administrativa utgångspunkt. Försäkringsläkaren
som har att överpröva läkarintyget ska inte ha personlig kontakt med försäkringstagaren eftersom det skulle göra honom
eller henne jävig. Men hur oberoende är försäkringsläkaren
av sin uppdragsgivare?
Vad har det inneburit för den enskildes rättssäkerhet att
den sjukes läkare inte längre har rätt att hävda sin diagnos
inför Försäkringskassan? Kassan är både åklagare och domare i det som kan sägas vara sjukförsäkringens rättsprocess.
Detta är ett vida större problem än den ökade byråkrati
som det nya systemet skapar. Men även detta bör man funAdvokaten Nr 6 • 2011

dera över. Om Försäkringskassan nöjde sig med att med läkarens bedömning som grund avgöra sjukersättningens storlek skulle kassan kunna effektivisera sitt jobb. Hur många
utbetalningar har kassan per år och hur många vägrade utbetalningar? Hur många tjänstemän krävs för den arbetsinsatsen? Det är relativt enkelt att med de frågorna mäta effektiviteten.
Ska kassan i stället bedöma den sjukes kvarvarande arbetsförmåga kommer den att dra på sig mycket högre kostnader. Varje kassamedarbetare blir ju då arbetsförmedlare
och ska ta ställning till vilka alternativa jobb som ska erbjudas den som är sjuk, och det kommer att kräva omfattande
utbildning inom arbetsmarknadsområdet för kassans medarbetare, och ständiga sammanträden där de får lära sig vilka krav som ställs på skilda yrkesutövare. Dessutom krävs
många och långa samtal med den sjuke som med kassans
hjälp ska omplaceras. Så småningom kommer Försäkringskassans folk att börja kvacka som läkare, eftersom de hela
tiden förutsättes överpröva de riktiga läkarnas medicinska
diagnoser.
När så Försäkringskassan blivit mångdubbelt dyrare än nu
finns inget annat att spara på än på ersättningarna till dem
som verkligen är sjuka. Då firar byråkratin sin slutliga triumf
över förnuftet.
Hur ska man förklara den utveckling som jag pekat på?
Att det inte bara är Försäkringskassan som genomgått den
minskar inte min irritation. Det verkar emellanåt som om de
välutbildade obegåvningarna tagit över. Outbildade korkskallar får aldrig någon makt, värre är det med de välutbildade dumbommarna, de som lärt sig marknadens alla termer men inte förstått hur marknaden fungerar. Och det är
kanske en oreflekterad och okunnig tillämpning av marknadstänkande som är förklaringen. När offentligheten, stat,
landsting och kommuner definieras som affärsrörelser och
avkrävs vinster på sin verksamhet kommer de att följa marknadens lagar, både den som säger dels att all affärsverksamhets innersta strävan är expansion, och den som tillåter varje sådan verksamhet att ha sina hemligheter. Det blir inte
längre de enskilda medborgarnas intressen som bevakas av
myndigheter och institutioner, utan deras aktieägares, skattebetalarnas, som är det i särklass största kollektivet av alla.
Ska SOS Alarm för att kunna lämna högre avkastning än åtta
procent anställa egna pyromaner?
I marknadssamhället blir myndigheter och politiska styr-
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”Det verkar emellanåt som om de välutbildade obegåvningarna tagit över. Outbildade korkskallar får
aldrig någon makt, värre är det med de välutbildade
dumbommarna, de som lärt sig marknadens alla
termer men inte förstått hur marknaden fungerar.

organ medborgarnas motparter i stället för att vara deras
företrädare. Ytterst hotar detta själva rättssamhället.
Ytterligare en effekt av att samhället ses som butik är

att snabbhet kommer att prioriteras på bekostnad av eftertanke och omsorg. Politiker som leker marknad vill visa att
de är handlingskraftiga, och det torde vara förklaringen till
alla snabba, men hafsiga beslut. Inte kan väl Jan Björklund
och hans medarbetare ha haft för avsikt att genom att avkräva utländska studenter höga avgifter för studier vid svenska
universitet och högskolor praktiskt taget tömma institutionerna på de studenterna? Tänkte ingen på det värde som
valfriheten tillmäts, när man införde regeln att yrkesgymnasier inte ger behörighet för högskolestudier – nämligen att
man på många håll bara har en tredjedel så många sökande
till dem som förut?
Mot denna bakgrund är jag glad att jag under mina år som

minister, 1982–91, lärde mig att uppskatta departementets
jurister, inte bara för deras kunnighet utan lika högt för deras tjurskallighet när de hindrade mig att lägga propositioner
som inte var färdigtänkta. Jag har därefter med viss kraft
hävdat att varje departement borde ha en mycket skicklig
jurist med en enda uppgift – att söka hindra varje proposition från att läggas. De beställsamma kan man klara sig utan.
Bengt Göransson
Tidigare utbildningsminister
och demokratiutredare
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Medling
Viktig möjlighet
till upprättelse för unga
Medling vid brott kan hjälpa både förövare och brottsoffer.
I dag ska alla unga erbjudas medling när de begått brott. Men
det är mycket stora skillnader mellan kommunerna, både i när
man erbjuder medling och hur medlingen utformas. Medlings
organisationen i landet blir därför otydlig och rättsosäker.
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto nordic photos, scanpix
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Fokus Medling vid brott

edling kan vara ett värdefullt komplement till
den vanliga rättsprocessen. Enligt forskningen
kan medlingen ha
många positiva effekter för brottsoffer.
Mycket tyder också
på att den bidrar till
att minska unga lagöverträdares återfall i brott. Ändå är medling för stora delar av rättsväsendet och advokatkåren en
tämligen okänd företeelse.
Men medlingen skiljer sig åt på en rad punkter, både i arbetssätt och vilka unga som erbjuds medling. I praktiken har
många kommuner inte heller byggt upp någon särskild medlingsverksamhet. En forskare, som nyligen disputerat på
medling vid brott, beskriver den svenska medlingsorganisationen som ”otydlig, haltande, rättsotrygg och rättsosäker”.
Medling vid brott innebär att brottsoffer och förövare möts
för att, tillsammans med en opartisk medlare, tala om vad
som hänt och vilka konsekvenser brottet fått. Metoden bygger på principen om reparativ rättvisa, en rättsfilosofisk inriktning som betonar att rättvisan främst ska upprätta den
balans i relationer mellan människor som rubbas av brottet,
och målet är att gärningsmannen ska ångra sin handling och
i någon mån gottgöra offret (läs mer om reparativ rättvisa i
artikeln nedan). På det viset kan man minska de negativa
konsekvenserna av brottet – för båda parter.
Till Sverige kom medlingen under slutet av 1980-talet, och
sedan 2008 är alla landets kommuner skyldiga att erbjuda
medling när personer under 21 år begår brott. Efter att lagen
trädde i kraft har ingen utrett hur kommunerna sköter sitt
uppdrag eller vilka resultat medlingen ger (just nu pågår

dock en översyn, se artikel på s. 28). Men de personer som
arbetar med medlingen har sett många exempel på att medlingen kan läka sår och laga trasiga relationer.
– Jag ser två parter som kommer till medlingsmöte, väldigt
spända och nervösa. Vilken lättnad det är för dem efteråt! Det
är som andra människor som lämnar rummet, säger Pia Byström, samordnare för medlingsverksamheten i Örnsköldsviks kommun.
Andra medlare berättar om starka möten som hjälpt både
offer och förövare vidare i livet. För gärningspersonen handlar medlingen ofta om en önskan att be om ursäkt och att uttrycka att de ångrar sig, berättar Pia Törnstrand, medlare i
Stockholm.

Medling – att laga det som brustit
Medling vid brott är en ganska ny företeelse i
Sverige. Men själva metoden och tankarna
bakom vilar på urgamla traditioner.

D

en rättsfilosofiska grunden för medling vid brott är
teorin om reparativ rättvisa. Medan dagens rättssystem främst betonar att rättvisa skipas genom
straff, fokuserar företrädarna för det reparativa synsättet
i stället på följderna av brottet och hur de kan lindras.
I det reparativa synsättet får också brottsoffer och gärningsman helt andra och mer aktiva roller. I stället för att betrakta brottet som en konflikt med samhällets normer, som
20

samhället ska åtgärda, ses brottet som en konflikt mellan och
en skada på relationen mellan offer och förövare. Med detta
synsätt blir det viktigt att i möjligaste mån försöka lösa den
konflikten, och reparera de skador som uppkommit. Det kan
göras genom att förövaren ångrar sig, ber om ursäkt och försöker gottgöra brottsoffret. Medling är en väg att nå detta
mål.
Medlingens teoretiska grund, tankarna på reparativ rättvisa, började utvecklas på 1960- och 1970-talen. Metoden, att
låta brottsoffer och gärningsman mötas och lösa sin konflikt
med hjälp av en opartisk medlare, är dock mycket äldre än så
och har sitt ursprung bland olika urbefolkningar i bland annat Nya Zeeland.
Olika former av medling vid brott förekommer i många deAdvokaten Nr 6 • 2011
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– Det är en inre drivkraft att ta tillbaka lite av den utsatthet
de känt. De har lust att träffa gärningspersonerna och höra
vad det var frågan om, säger Törnstrand.
Återupprättelsen för brottsoffret kan ibland bestå i att man
väljer att avbryta medlingen, förklarar Angeliqué Fors, medlare i Göteborg.
– Det kan ibland vara svårt att föreställa sig hur det kommer
att kännas att sitta tillsammans med den som gjort en illa, eller den man gjort illa. Det är därför viktigt att jag som medlare före medlingen pratar med samtliga parter om att man
när som kan avbryta eller avsluta medlingssamtalet. Att lämna medlingen kan också vara ett sätt att stå upp för sig själv,
säger Fors.
Från fakta till känslor

– De flesta vill be om ursäkt och visa upp att de inte är den
människa som de var när brottet begicks. Många är oerhört
bekymrade över att de gått över en gräns, säger Pia Törnstrand.
Hon konstaterar att ångern är olika stark hos olika ungdomar. Men oavsett det har de allra flesta ändå lätt att förstå offrets upplevelser.
– De flesta brotten sker mellan ungdomar, så offer och gärningsperson är nära i ålder och har inga svårigheter att förstå
varann.
De brottsoffer som tackar ja till medling gör det främst för
att i någon mån återerövra den trygghet som brottet berövat
dem, förklarar Pia Törnstrand.

Medlingsverksamheten är i dag uppbyggd på olika sätt i olika
kommuner. På några håll, som i Stockholm och Göteborg,
ansvarar anställda medlare för medlingen. Medlarna har ofta
socionomutbildning eller annan beteendevetenskaplig bakgrund. På andra håll, exempelvis i Örnsköldsvik, är medlarna
lekmän som av en erfaren medlingssamordnare fått utbildning i medling.
Inför medlingen hålls vanligen förmöten med gärningsman och brottsoffer var för sig. Därefter kallar medlaren, om
han eller hon anser det lämpligt, till ett medlingsmöte. För att
offer och förövare ska slippa vänta på mötet tillsammans är
det vanligt att parterna kallas olika tider, med kanske 15 minuters mellanrum.
Själva medlingsmötet tar avstamp i fakta om vad som
egentligen hänt. Som regel får den brottsutsatte berätta först,
sedan gärningspersonen. Därefter går man vidare till känslor
kring brottet och vilka konsekvenser det fått för båda parterna, för att avsluta med framtiden. En viktig punkt är, enligt

lar av världen. I bland annat Australien, Kanada och delar av
USA har metoden utvecklats länge. I vissa länder används
medling ibland som ett alternativ till rättegång. Ofta riktar
medlingen, som i Sverige, in sig på unga brottslingar, men så
är det inte överallt.
I Norden har Finland och Norge kommit längst med medling. Där började metoden användas redan i början av
1980-talet. I Finland utgör medlingen ett komplement till den
traditionella rättsprocessen, medan den i Norge kan ersätta
den.
De första medlingsprojekten i Sverige startades på ideell
grund år 1987. 1998 fick Brottsförebyggande rådet, Brå, regeringens uppdrag att inleda och utvärdera en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. Under åren 2003-

2007 utvidgades uppdraget till att implementera medling
som metod i hela landet och att hjälpa kommunerna att bygga upp verksamheten. Numera ligger uppdraget helt på kommunerna. Sedan 2008 är alla kommuner skyldiga att erbjuda
medling för lagöverträdare under 21 år.
Rättsligt regleras medlingen i lagen om medling med anledning av brott (2002:445). Medling finns också omnämnt i
lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
LUL. Enligt LUL är en uppriktig vilja att medverka vid medling en faktor som kan ligga till grund för åtalsunderlåtelse, i
de fall där detta i övrigt är möjligt. Den vanliga tidsfristen för
förundersökningen på sex veckor från misstanke till förundersökningens slut får också överskridas om medling påbörjats. n
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Fokus Medling vid brott
”Ofta känner brottsoffret rädsla. Ibland stannar det vid varsitt förmöte.
Då kan medlaren till exempel förmedla

medlaren Pia Törnstrand, hur man ska hantera ryktesspridning som ofta uppkommer i ungdomarnas bekantskapskrets. De båda parterna kan också bestämma hur de ska agera om de möts ute på ”stan”.
Mötet kan avslutas med ett avtal om gottgörelse, till exempel i form av ekonomisk ersättning eller en arbetsinsats från
gärningsmannens sida. Sådana avtal är vanligt i vissa kommuner, som Örnsköldsvik. I Stockholm är det däremot ovanligt med avtal efter medling.
Kommunerna skiljer sig också åt i synen på föräldrarnas
roll vid medling. I Örnsköldsvik kallas både de unga och deras
föräldrar till medling om gärningsmannen är under 18 år, och
det är vanligt att föräldrarna är med. Det har både för- och
nackdelar, anser Pia Byström.
medling i sverige
Enligt medlingslagen ska polisen erbjuda medling till alla personer under 21 år som
misstänks för brott. En förutsättning är dock att den unge erkänt brottet eller delaktighet i det. Medlingen är frivillig för båda parter. Som regel tillfrågas brottsoffret först
efter att gärningspersonen sagt ja till medling, och han eller hon har då rätt att säga
nej. Huvudprincipen är att medlingen ska äga rum innan förundersökningen avslutats.
Alla brott kan lämnas till medling, men enligt lagens förarbeten bör man iaktta försiktighet med att medla i vissa typer av brott, bland annat sexualbrott. Medlaren ska
enligt medlingslagen vara en kompetent och rättrådig person. Vad detta innebär specificeras inte närmare i lagen eller förarbetena.
Medling är främst ett komplement till den vanliga rättsprocessen. Åklagaren och
domstolen ska dock, enligt lagen, ta hänsyn till om en gärningsman medverkar i medling, eller i alla fall visat en uppriktig vilja att göra det. En sådan vilja får ”premieras” i
beslut om åtalsunderlåtelse och vid straffutmätning.
Alla kommuner är sedan 2008 skyldiga att erbjuda medling till unga lagöverträdare
och brottsoffer. De flesta medlingsärendena kommer till kommunerna från polisen,
men även socialtjänsten och frivården bidrar med en del ärenden. Det är också fullt
möjligt för gärningsman och brottsoffer, eller deras ombud, att själva vända sig till
medlingsverksamheten. Enligt lagen ska medlingsverksamheten informera förundersökningsledaren, om brottet inte är färdigutrett.

– Fördelen är att det kanske kan komma upp känslor och
funderingar i den unge efteråt, och då är det bra att föräldern
vet vad som sagts och hur det gick till. Nackdelen är ju att det
kan vara hämmande, sammanfattar hon.
Även i Stockholm och Göteborg informeras föräldrarna
när gärningspersonen är omyndig. Men Pia Törnstrand i
Stockholm förklarar också noga för föräldrarna att de inte
behöver vara med vid mötena, och att medlaren inte heller
förväntar sig det av dem.
– Om jag skulle sticka ut hakan skulle jag säga att det är en
framgångsfaktor att inte ha med föräldrarna, så att man kan
fokusera på den unge och dennes förmåga att själv ta ansvar.
En ungdom som gjort sina föräldrar besvikna är inte alltid
helt ärlig, konstaterar Törnstrand.
I Göteborg arbetar medlarna också med en form av indirekt medling, där offer och förövare aldrig möts. Formen är
framför allt vanlig vid grova brott, som sexualbrott eller dråp.
Vid indirekt medling tar medlaren på sig uppgiften att förmedla vad de båda parterna vill säga till varandra.
– Ofta känner brottsoffret rädsla. Ibland stannar det vid
varsitt förmöte. Då kan medlaren till exempel förmedla att
förövaren inte hyser agg för att han har anmälts, berättar
Angeliqué Fors, medlare i Göteborg.
Svårt få ärenden

I Stockholm startade medlingsverksamheten redan år 2003.
Då anställdes Pia Törnstrand som den första medlaren, med
uppgift att bygga upp Stockholms stads medling i City polismästardistrikt. I dag finns tre medlare, som sitter placerade
på de tre stora polisstationerna i staden.
Medlingsverksamheten är i dag så etablerad att medlarna
emellanåt får ärenden som de själva känner tvekan inför att

Goda effekter visar forskning
Medling ger goda effekter för brottsoffren.
Forskningen tyder också på att medling kan
minska återfallen i brott – åtminstone för vissa gärningsmän under vissa omständigheter.

D

et är svårt att exakt säga hur medling vid brott påverkar brottsoffer och gärningsmän, eftersom
forskningen om medling ännu är ganska ofullständigt. I Sverige finns inga större studier alls. Forskningsresultat från andra länder är svåra att överföra eftersom medling
bedrivs på många olika sätt, och resultaten dessutom förmodligen påverkas av olika rättssystem och kulturella kon22

texter. Som i all forskning om mänskligt handlande är det
dessutom omöjligt att säga vilka personer som hade ändrat
sitt beteende även utan den insats man vill studera.
För brottsoffrens del är forskningsresultaten ändå ganska
entydiga. Att medverka i medling hjälper brottsoffer på flera
olika sätt. Minskat hämndbegär gentemot förövaren och
mindre oro och ilska var några av effekterna av medlingen.
En stor internationell studie kunde till och med visa att medlingen minskat förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom, PTS, hos brottsoffer, särskilt hos kvinnor.
Effekterna på gärningsmännen är betydligt svårare att
fastslå. Medan vissa studier visar på ökat välmående, bättre
integration i samhället och minskad återfallsfrekvens tycks
andra snarare visa att de som medlat återfaller oftare i brott
än andra. En inte allt för klargörande sammanfattning kan bli
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att förövaren inte hyser agg för att han har anmälts.” 

Angeliqué Fors

ta sig an, berättar Pia Törnstrand. Hon tycker att det är ett gott
betyg och mycket positivt att polisen litar på medlarnas förmåga att avgöra om det går att medla.
I många andra kommuner har medlarna betydligt svårare
att få ärenden. Mycket hänger på polisens inställning till medling och vilka ärenden man anser lämpar sig att lämna vidare
till medlingsverksamheten.
En förutsättning för att medling ska genomföras är enligt
lagen att gärningspersonen erkänt den brottsliga gärningen.
Syftet med kravet på erkännande är att skuldfrågan ska vara
avklarad när parterna sätter sig för att medla, så att upplevelser, känslor och gottgörelse istället kommer i centrum. Samtidigt innebär kravet på erkännande, om det tolkas strikt juridiskt, att nästan inga ärenden kan gå till medling.
Frågan är vad erkännande innebär i detta fall. Medlaren
Pia Törnstrand i Stockholm har en pragmatisk syn på erkännandefrågan.
– Om ungdomar ska förhålla sig till juridiken får vi inga
ärenden. Få erkänner ju brottet misshandel. Däremot kan de
erkänna att de har slagits… Det innebär att man måste ha en
ganska vid syn på det här, säger hon, och fortsätter:
– Det är lagstiftarens mening att folk ska träffas i medling
för att minska negativa följder av brott. Det betyder att man
måste ha en gärningsperson som på ett eller annat sätt tar på
sig att den var på plats och att den har gjort det här och förmodligen att det var rätt dumt.
Medlarna i Göteborg och Örnsköldsvik har också de samma syn på kravet på erkännande.
– Det räcker att man har erkänt någon slags medverkan.
Ofta begår ju också ungdomar brott i grupp. Då kan det vara
så att man erkänt någon liten del av brottet, säger Pia Byström.

Också åklagarnas syn på medling har betydelse för hur
många medlingsmöten som kan genomföras. Enligt lagen
ska förundersökningsledaren – i mer allvarliga brott åklagaren - informeras om medling ska ske. I vissa fall kan förundersökningsledaren be medlarna att vänta med möte, för att inte
störa förundersökningen. Enligt Pia Törnstrand är det ovanligt att detta sker. Hon ser heller ingen anledning att vara allt
för lyhörd för åklagarens önskemål.
– Många medlingsverksamheter ber om lov att få utföra sitt
arbete, vilket är olyckligt. Jag har ett uppdrag från Stockholms stad att medla, och då måste jag göra det jag ska och
mina samverkansparter göra vad de ska, säger Törnstrand,
som också påpekar att medling enligt förarbetena företrädesvis ska genomföras före rättegången.

att medling fungerar för vissa gärningsmän, under vissa omständigheter, som begått vissa brott.
Den stora internationella studien, som omfattade USA,
England och Australien, kom ändå fram till att medling har i
huvudsak positiva effekter på gärningsmännen. Effekten – i
form av att färre återföll i brott – var bäst för de personer som
hade flera brott bakom sig, och bättre för förövare till våldsbrott än för dem som begått egendomsbrott som stöld. En
grupp i studien gick dock helt emot strömmen. Det var australiska urinvånare, aboriginer. För dem fick medling en omvänd effekt, så att de faktiskt begick fler brott efter medlingen
än kontrollgruppen som inte medlat. Resultatet är svårt att
förklara, men visar enligt forskarna bakom studien att komplexa kulturella och sociala mönster spelar in i medlingen.
En svensk forskare, fil. lic. Staffan Sehlin, har studerat hur

medling påverkar återfallsfrekvensen hos gärningsmän till
brott. Sehlins studie av medling i Hudiksvall och Örnsköldsvik visade på betydligt färre återfall i brott bland de personer
som medlat än i kontrollgruppen. Allra bäst var effekten för
personer som begått brott mot person, exempelvis misshandel. Men även de som snattat eller stulit klarade sig bättre efter medlingen.
Brottsförebyggande rådet, Brå, har i två ganska små studier frågat gärningsmän och brottsoffer hur de upplevt medlingen. Studierna tyder på att medlingen i vissa fall minskade
brottsoffrens rädsla för att bli utsatta för nya brott. Medlingen
tycks för gärningsmännen ha gett vissa insikter om vad deras
handlingar fört med sig för offren. Effekten var större för personer som gjort sig skyldiga till brott mot privatpersoner än
för dem som exempelvis snattat i en butik. n
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Fokus Medling vid brott
”Det saknas siffror. Det är ett av problemen med medling idag,
att det inte finns någonstans där man kan få tag i statistik.”
Linda Marklund

Medlingen
i siffror
enligt Brå
Brå utbildade
under projektåren
ungefär 800 medlare.
Inför lagens
ikraftträdande i
januari 2008 sade
sig nästan 90
procent av landets
kommuner (252
kommuner) kunna
erbjuda medling.
När Brå inledde
sitt uppdrag 2003
var det bara ett
tiotal kommuner
som hade någon
medlingsverksamhet att tala om.
Antal påbörjade
medlingar 20032007: ca 3300
(enligt protokoll till
Brå). 70 procent av
dessa fullföljdes.
De vanligaste
brottstyperna för
medling: snatteri, misshandel,
skadegörelse och
stöldbrott.
Gärningspersonerna var 6-54 år.
Medel- och medianåldern var 15 år.
2/3 var pojkar.
Brottsoffren
var i 55 procent
av fallen näringsverksamheter, i 44
procent av fallen
enskilda personer.
Åldern varierade
från 4-91 år, medelåldern 28 år men
medianåldern var
17 år.
Avtal ingicks i
knappt hälften av
medlingarna.
69 procent av
medlingarna ägde
rum efter avslutad
förundersökning
men före dom.
11 procent ägde
rum innan förundersökningen var
avslutad, och 19
procent efter rättegången.
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Påverkar sällan straffet

Medlarna i Stockholm, Göteborg och Örnsköldsvik säger sig
alla ha en god kontakt med polisen. Inom övriga rättsväsendet varierar dock kunskapen om och inställningen till medling. Men de åklagare som fått erfarenhet av medling är enligt
Pia Törnstrand positiva.
– Åklagarna som jag samarbetar med tycker att rättegångarna får ett bättre pedagogiskt värde efter medling. Om ungdomarna har medlat kan åklagarna sköta sitt jobb på ett helt
annat sätt, eftersom de unga är lugna, säger hon.
Pia Törnstrand skulle dock vilja se att medlingen fick påverka straffutmätningen på ett tydligare sätt. Ofta nämns inte
ens medlingen i rättegången, förklarar hon.
– Det är tråkigt när vi nu har den här möjligheten enligt lagen, att ingen överhuvudtaget uppmärksammar det sen.
Man vill gottgöra och ställa till rätta, och
så är det ingen som bryr sig. Utom målsäganden såklart, om de nu träffas, säger Törnstrand.
Hennes erfarenhet är att medling ytterst sällan påverkar straffet, och när
det sker är det enbart marginellt.
Inte heller advokaterna tycks veta
särskilt mycket om medling. Medlarna
får ytterst sällan frågor om sin verksamhet, och advokater är nästan aldrig
med vid medlingsmöten.
– Medling kan ligga till grund för åtalsunderlåtelse eller
straffreducering och advokaterna borde därför vara väl insatta i detta, men det är de inte, konstaterar Angeliqué Fors i
Göteborg.
Pia Törnstrand önskar ett annat förhållningssätt från försvarare och målsägandebiträden i ungdomsmål.
– Vi vet att det har positiv effekt på människan att erkänna
sina tillkortakommanden. Och samhället har bestämt att
ungdomar som begår brott ska ses på ett särskilt sätt, att vi
ska försöka få dem att sluta och ta ansvar. Och hur kan man
ta ansvar? Jo, genom att träffa den person man skadat. Men
då kan inte advokaterna sitta och säga ”säg inte så mycket”,
säger Törnstrand.
Otydlig och rättsosäker

Sedan lagändringen 2008 har alla unga gärningspersoner
rätt att få frågan om medling, förutsatt att de formella kraven
är uppfyllda. Ändå vet ingen riktigt hur många medlingssamtal som genomförs per år.
– Det saknas siffror. Det är ett av problemen med medling
i dag, att det inte finns någonstans där man kan få tag i statistik, säger jur. dr Linda Marklund, som i sin avhandling undersökt medling vid brott i Sverige.
Marklund är själv verksam som lekmannamedlare i Luleå,
och hon är övertygad om att medling ger positiva effekter för
både brottsoffer och förövare. Samtidigt är hon bekymrad

över hur kommunernas skyldighet att erbjuda medling genomdrivits. I sin avhandling beskriver Linda Marklund den
svenska medlingsorganisationen som ”otydlig, haltande,
rättsotrygg och rättsosäker”.
Ett stort problem är, enligt Marklund, att kommunerna
lämnats helt ensamma med uppgiften.
– Det finns ingen enhetlig organisation som kan säkerställa
att medlingen görs på ett rättssäkert sätt, med kvalitet och
kompetens. Parterna har inte heller någonstans dit de kan
vända sig om det blir problem, säger Linda Marklund.
Resultatet har blivit att medlingen utformats på väldigt olika sätt i olika kommuner – och att den ibland inte alls genomförs. För även om alla kommuner säger sig erbjuda medling
varierar ambitionsnivån.
– På flera mindre orter har man en socialarbetare som ansvarar för medling, ungdomstjänst och
andra ungdomsuppgifter. Det är naturligtvis väldigt svårt att få tiden att genomföra medling och driva frågan,
konstaterar Linda Marklund.
Förutom problem att hinna med allt
leder de dubbla rollerna många gånger
till jävs- och förtroendeproblem, när
en socialarbetare som tidigare arbetat
med tvångsomhändertagande av en
ung person i nästa stund ska agera
medlare till samma person. Det blir då svårt att hävda att
medlaren verkligen är opartisk, menar Linda Marklund.
Bristen på likformighet i medlingen är i sig ett rättssäkerhetsproblem, påpekar Linda Marklund. Hon pekar också på
andra svagheter, som att utbildningen av medlarna i dag är
kommunernas eget ansvar, och att rättskraften i de avtal som
ibland sluts är osäker.
Komplement men också en del

Medling vid brott kan i dag inte ersätta den rättsliga processen i Sverige. Behöver man då ställa så höga rättssäkerhetskrav? Ja, anser Linda Marklund.
– Medling är inte bara komplement, medling är en rättslig
företeelse med egen lagreglering och processrättsliga regler
kopplade till sig, säger hon.
Tydligast märks kanske medlingens lite oklara ställning
inom rättsväsendet av att en uppriktig vilja att medverka i
medling enligt lagen ska kunna påverka straffutmätning och
beslut om åtalsunderlåtelse. Medling kan dessutom ingå i
straffet ungdomskontrakt som beslutas av domstolen.
Också de verksamma medlarna ute i kommunerna är bekymrade över medlingens oklara ställning och bristen på enhetlighet.
– Alla är inte lika inför lagen. Det är inte alla ungdomar som
får frågan om medling, och det finns inga enhetliga rutiner,
säger Angeliqué Fors i Göteborg, som tillägger att många
kommuner också saknar tillräckligt kompetenta medlare.
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Ingående om trovärdighet
och tillförlitlighet
Författarna identifierar och beskriver vanliga
psykologiska myter i juridiken. Olika föreställningar illustreras även med exempel från
litteratur, konst och film, och många gamla
sanningar sätts i nytt perspektiv. Syftet är att
med aktuell och vetenskaplig kunskap bidra
till att höja kvaliteten i de juridiska bedömningarna för att ytterst öka rättssäkerheten.
Sven Å Christianson är professor i
psykologi vid Stockholms universitet och
Sveriges främste expert inom rättspsykologi.
Marika Ehrenkrona är PTP-psykolog och
har mer än 30 års erfarenhet av journalistik,
media och samhällsliv.

Fler titlar hittar du på

nj.se

För beställning besök www.nj.se
Tel 08-598 191 90 Orderfax 08-598 191 91
kundservice@nj.se

Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har
en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur,
utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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Fokus Medling vid brott
”Nationell enhetlighet är ett absolut måste,
gärna med regionansvariga, ungefär som på Brås tid.”
Pia Byström

Pia Törnstrand i Stockholm är av samma uppfattning, men
betonar att själva medlingen ändå är sig ganska lik runt om i
landet.
– Det är väldigt stora skillnader, fast inte direkt i utförandet.
När man väl sitter i rummet säger man ungefär samma saker.
Skillnaden är mest vilka som får erbjudandet och varför de
inte får det, hur man kan klaga och så vidare. Där kan det se
helt olika ut, säger hon.
Nationell enhet behövs

Kanske är bot på väg mot medlingslagens barnsjukdomar.
Just nu arbetar en utredare vid Socialstyrelsen med en utvärdering av kommunernas medlingsverksamhet (se artikel på
s. 28). Utvärderingen ska vara klar i mars nästa år.
Linda Marklund har i alla fall sin uppfattning klar om vad
som behöver göras.
– Det behövs någon som har ett övergripande ansvar och
som kan utveckla utbildning och metodologi, ja hela den organisatoriska delen av medling. Det måste också tillföras

medel och hållas utbildningsinsatser för alla olika parter i
rättsväsendet, säger Linda Marklund, som konstaterar att advokaterna är en viktig grupp att nå.
Marklund vill också uppmana brottmålsadvokaterna att
själva engagera sig i medling för att lära mer. I förlängningen
kan de på detta sätt stödja sina klienter till en riktig upprättelse, som går mer på djupet än en rättegång.
– Det är fullt möjligt för advokater också att medverka vid
medling. Ta vara på den möjligheten, sitt med och se vad
medling verkligen innebär för parterna, och lär er, säger hon.
Också de aktiva medlarna önskar en tydligare styrning av
medlingsverksamheten.
– Nationell enhetlighet är ett absolut måste, gärna med regionansvariga, ungefär som på Brås tid. Brå hade hand om
utbildning och information och kvalitetssäkring, och hjälpte
dessutom kommunerna. Sedan tror jag att det måste tryckas
på uppifrån både på kommunerna och polisen, att det här
ska man göra, säger Pia Byström, och får medhåll från övriga
medlare. n
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Fokus Medling vid brott
Peter Mutvei
önskar sig tydligare
information om hur
och när hans klienter
medverkar i medling.

Medling i
Stockholm,
Göteborg
och Örnsköldsvik
2010

Medling borde påverka straffet
Advokat Peter Mutvei tror att medling kan vara ett värdefullt komplement till
rättsprocessen, speciellt för ungdomar utan kriminell identitet. Men hittills
har han sällan kommit i kontakt med medling.
är man träffar ungdomar är de ofta antingen kriminellt identifierade eller på väg att bli det. Men ibland
är brottet någonting som inte helt överensstämmer
med den här personens normala beteende. Då tycker jag att
det är särskilt värdefullt med medling, att man pratar igenom händelsen och får reda på vad båda sidor anser inträffade, hur man mår och har mått, och vad som har hänt efteråt, säger advokat Peter Mutvei.
Peter Mutvei arbetar ganska ofta som försvarare för unga
misstänkta. Ändå har han hittills liten erfarenhet av medling
vid brott.
– Det är vid ytterst få tillfällen som jag har fått veta att det
har förekommit medling. Det är när det har skett medling
före huvudförhandling i ett brottmål. Annars får vi aldrig
reda på det, konstaterar han.
Då och då kommer dock frågan om medling upp redan vid
ett polisförhör där Peter Mutvei sitter med.
– Ibland ställer polisen frågan om min klient är intresserad
av att genomföra medling. Då får jag möjlighet att prata med
klienten om vad det kan innebära, även om det i allmänhet
är polisen som berättar om varför man har institutet.
När frågan kommer upp är Peter Mutvei positivt inställd.
Advokaten Nr 6 • 2011

– Jag tycker i allmänhet att man ska vara med på en medling, säger han,
För Mutvei som försvarare är det värdefullt att kunna lyfta
fram att hans klient medverkat i medling.
– Det kan leda till att man betraktar gärningsmannen på ett
annat sätt, om han visar empati och gärna vill prata med målsäganden, säger Peter Mutvei.
Peter Mutveis erfarenhet av medling är ännu allt för liten
för att han ska kunna svara på om domstolarna tar hänsyn till
gärningsmannens vilja till medlingen vid sin straffutmätning.
– Men om en ursäkt kommer ur hjärtat på gärningsmannen borde man göra det, säger han och tillägger att medlingen naturligtvis inte får vara framtvingad för att det ska ”se
bättre ut”.
Peter Mutvei ser medlingen som en del i arbetet med att få
unga att sluta begå brott, på samma sätt som den rättsliga
processen. Han skulle gärna vilja veta mer om medling och
han önskar sig tydligare information om hur och när hans klienter medverkar i medling.
– Vi i rättssystemet som arbetar med ungdomar – åklagare,
domstol och advokater – förvaltar i viss mån ungdomarnas
framtid. I det arbetet ingår medling som en del. Därför vore
det bra om vi kunde får mer information. n

I Stockholm,
Göteborg och
Örnsköldsvik inkom under 2010
sammanlagt 489
medlingsärenden.
Av dem genomfördes medling i 194
ärenden. Förmöten med parterna
hölls i ytterligare
ett stort antal
ärenden.
I Stockholm och
Göteborg var de
vanligaste brotten
i de ärenden som
inkom misshandel
(inklusive grov
misshandel och
ringa misshandel). Andra stora
brottskategorier
var rån, olaga hot,
våld mot tjänsteman, skadegörelse
och sexualbrott. I
Örnsköldsvik var
de vanligaste brotten snatteri, stöld,
skadegörelse och
misshandel.

Uppföljning
av medlingen
pågår
– vänd!
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Uppföljning av medlingen pågår
Medlingslagen trädde i kraft år 2008. I år har Socialstyrelsen för första gången
fått i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar med medling.

L

otta Nilsson, utredare, är ansvarig för Socialstyrelsens uppföljning. Hon har nyligen inlett sitt arbete
och kan ännu inte säga något om slutresultatet. Men
de första kontakterna runt om i landet har gett en känsla.
– Jag har fått den uppfattningen av dem jag pratat med att
det ser olika ut, bland annat när det gäller hur utvecklad medlingsverksamheten är och
även i fråga om hur samarbetet med rättsväsendets
aktörer ser ut, säger Lotta
Nilsson.
Hennes uppdrag är att
undersöka hur kommunerna utför sitt uppdrag
att erbjuda medling vid
brott där unga är inblandade. Utifrån resultatet
ska hon också analysera
om det finns behov av åtgärder för att stödja utvecklingen av medlingsverksamheten.
– I Socialdepartementets uppdrag ligger, som
jag uppfattar det, en fråga
om det fungerar och om
alla kommuner erbjuder
medling, förklarar Lotta
Nilsson, och tillägger att detta är en fråga om rättssäkerhet.
Ett första steg i uppföljningen blir en enkät till landets kommuner. Enkätsvaren ska ge siffror över hur mycket medling
som genomförs, men också en bild av hur medlingsverksamheterna ser ut runt om i landet.
– Organisationen kan ju ha betydelse för kvalitén och den
visar också hur mycket man satsar på det. Är det en egen

verksamhet med öronmärkta pengar och utpekade personer eller är det något man gör när det dyker upp och som man
inte har något eget organiserat för, säger Lotta Nilsson som
exempel.
Socialstyrelsens uppföljning är inriktad på kommunernas
arbete. Men Lotta Nilsson vill också försöka fånga in hur samarbetet fungerar med övriga aktörer kring unga
gärningspersoner, exempelvis polisen.
– Det verkar ha stor betydelse vilken samverkan
socialtjänsten har med
övriga aktörer, säger Nilsson, och pekar på vikten
av att polisen faktiskt frågar unga brottsmisstänkta om medlingsverksamheten får ta kontakt med
dem, vilket polisen ska
göra.
Landets kommuner ser
mycket olika ut och har
olika behov och resurser.
Är det då ett problem om
de också utformar medlingen på olika sätt? Ja, det
kan det vara, säger Lotta
Nilsson.
– Det blir ett problem om det inte erbjuds på lika villkor och
om det inte är ungefär jämförbar kvalitet på den medling som
kommer till stånd. Då faller ju rättssäkerhetstanken som är
grundläggande bakom lagen, sammanfattar hon.
Socialstyrelsens uppföljning ska vara avslutad den 31 mars
2012. n
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Debatt

Förbättrade möjligheter till
medling och förlikning
Alliansregeringen har föreslagit nya regler om medling och förlikning i syfte att öka parters möjligheter att lösa tvister på frivillig väg. Riksdagen beslutade för en tid sedan att gå på regeringens
linje. Beslutet väntas leda till att förtroendet för medling som tvistlösningsmetod ökar, att medlingsklimatet förbättras och att intresset för medling i allmänhet ökar. Den nya lagen träder i kraft
den 1 augusti och skapar förhoppningsvis även ett väl avvägt samspel mellan medling och sedvanliga domstolsförfaranden för att både underlätta processer för berörda parter och minska
samhällets kostnader. Det skriver Patrick Reslow och Christer Wersäll.

D

e nya reglerna om medling och
förlikning innebär att en medlingsöverenskommelse ska kunna verkställas av domstol. Parterna ska
även kunna delta i medling utan att riskera att talefrister och preskriptionstider löper ut under pågående medling.
Det finns redan nu möjligheter att
träffa en frivillig överenskommelse när
en tvist har uppkommit och kan bedrivas utan stöd i lag. Det är alltjämt relativt ovanligt att använda sig av det. Därför finns det utrymme att ytterligare
öka möjligheterna för berörda parter
att på frivillig väg komma överens och i
övrigt förbättra förutsättningarna för
sådan verksamhet.
De tidigare problem som funnits i
samband med medling har att göra
med den osäkerhet som råder angående de rättsliga verkningarna av att inleda medling. Osäkerheten hänger i
huvudsak främst samman med frågor
om konfidentialitet och preskriptions-

avbrott. Det har även funnits begränsade möjligheter att göra en medlingsöverenskommelse verkställbar.
Det finns många fördelar med att
parter som hamnat i tvist frivilligt kan
komma överens. I förhållande till en
domstolsprocess kan det spara både tid
och pengar. Genom en frivillig överenskommelse ökar även möjligheterna för
parterna att fortsätta ett samarbete eller en affärsrelation. Dessutom kan det
vara lättare att acceptera en lösning
som man själv varit med om att framarbeta än om endast en dom meddelas.
Även samhället har mycket att vinna
på att uppmuntra parter att söka en
frivillig lösning på en uppkommen
tvist. Bland annat kan domstolarna i
större utsträckning lägga resurser på
mål där förlikning inte är tillåten eller
där det saknas förutsättningar att komma överens.
För att säkerställa att parterna kan
tala fritt inför en medlare föreslås tyst-

nadsplikt för medlaren och att denne
inte ska få höras som vittne i domstol
rörande vad som sagts under medlingsförfarandet. Det som föreslås ska
även gälla för gränsöverskridande fall
inom EU.
Även när en tvist når domstol finns
det mycket att vinna på att komma
överens. Tingsrättens skyldighet att
verka för att parter kommer överens
genom förlikning eller särskild medling skärps därför. Och regler om detta
införs också i hovrätt.
Vår förhoppning är att domstolarna,
i än större utsträckning än tidigare, använder sig av möjligheterna till att förlika parter, då det gynnar såväl individen som samhället.
Patrick Reslow (M)
Riksdagsledamot justitieutskottet
och jur.kand.
Christer Wersäll
Advokat

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter
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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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Debatt

Domare bör göra preliminära
En domare bör på ett tidigt stadium av tvistemålets handläggning kunna tala om hur han kan
tänka sig att döma. Det skulle ofta vara en tröst och en bot för parterna att få en bedömning som
manade till en tidig uppgörelse, skriver advokat Svante Thorsell.

A

dvokater ägnar sig dagligen åt
att göra prognoser över tänkta
utfall och diskutera dem med
klienten. Det är just momentet av förutsägbarhet som är klientens grund för
sina beslut. Det är förutsägbarheten av
ett handlande som rättsstaten vilar på.
Ingenting märkligt med detta. Men från
detta har domstolarna gjort sig arbetsbefriade. Domaren, menar jag, borde
ha en plikt att i tvistemål lämna sin
prognos på ett tidigt stadium.
I rättegångsbalken 42 kap. 17 § anges
tämligen vagt att rätten skall ”verka”
för att parterna förliks. Domaren som
leder denna förhandling kommer, med
den sedvänja som råder, i praktiken
aldrig med ett eget förslag till lösning ty
det vore att sticka ut huvudet för långt
då bedömningen kan bli en helt annan
när fakta, bevis och argument lagts
fram vid en huvudförhandling.
Inom amerikansk rätt, också dansk,
finns en praxis där domaren relativt
omgående talar om hur han med ledning av det material som rätten hittills
fått in, vilket väsentligen kan avvika
från vad som senare tillförs målet, kan
tänka sig att döma. Redan när rätten
tagit del av stämningsansökan och sva-
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romål, åtminstone om parterna företräds av dugliga advokater, är det ofta
möjligt för rätten att ha en föreställning
om utgången. Ofta hör jag domare som
säger: ”Jag vet hur detta skall gå, varför
skall vi låta målet svälla i tid och ymmig
skriftväxling utan nytta för någon?”
Detsamma ger också ombuden ofta luft
åt på ett tidigt stadium.
I skiljemål, privat rättskipning, hör
jag ibland ledamöter klaga över att de
redan när de tagit del av de inledande
skrifterna, som motsvarar stämningsansökan och svaromål, har en klar bild
över utgången. Men det som man kunde uppfatta som processens slut blir då
startskott för en ymnig skriftväxling av
parternas ombud. Då rullas den stora
ofärden in på överlastade dokument
vagnar med skrifter. Tämligen onödigt
då det mesta varit känt i målets inledning. När så skiljemännen väl tvingats
att tillgodogöra sig hela materialet och
avkunnat dom börjar en ny tsunami
med inlagor till hovrätten av dem som
anser sig rätten hava där parterna i huvudsak överklagar vad andra borde eller inte borde ha fått för sina rättegångskostnader, vad de själva förtjänar
därvidlag, samt vad skiljemännen, utan

att jävsregler funderats över, tilldelat sig
själva. Nåväl; någon gång klagas det i
hovrätten över formella fel i skiljeförfarande. Till vilken nytta är allt detta för
andra än juristerna? I vilken mån är det
en service för parterna värd namnet?
Åter till den allmänna domstolen.
En domare bör alltid vara väl insatt i
målet vid den muntliga förberedelsen
och bör kunna säga till parterna: ”Att
med ledning av det material jag idag
fått in blir utgången i målet följande”.
En sådan preliminär bedömning ger
parterna goda skäl att med skärpa sköta
sina processuppgifter från processens
första dag. Implicit innebär domarens
uttalande en anmodan till parterna att
nogsamt begrunda fortsättningen. Är
rättens uttalande relevant? Har vi ett
underläge i processen som kan hämtas
hem? I vilket eller vilka avseenden bör,
om möjligt, taktiken ändras? Kort sagt,
kan uttalandet vara en avstämning till
huruvida parterna skall spendera ytterligare energi och kostnader på målet –
vill vi gå vidare?
Ett tänkt domslut kan förändras över
tid i takt med att nya omständigheter
framkommer, bevis och motbevis blir
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Debatt

domslut
närmare kända. Ett uttalande från domaren under en förberedelse kan givetvis ersättas av en helt annan utgång vid
ett senare tillfälle. Varje bedömning är i
den meningen alltid en färskvara, ingenting annat. Det är den också när målet överlämnas till rätten vid avslutad
huvudförhandling. Preliminära uttalanden om utgången, speglar stundens status, en dom i tiden inte uttryck för en
dom i förtid – fördom.
I rättegångsbalken 42 kap. 17 § anges
som nämnts vagt att rätten skall ”verka” för att målet förliks men det är samtidigt så att rätten, enligt förarbetena,
har en obligatorisk skyldighet att befatta sig med detta. Regeln ger inte domaren rätt att komma med preliminära
domar under processens gång, det strider inte mot klar praxis, men har uppenbara fördelar. Departementschefen
har sagt att förlikningsverksamheten
skall ske med sådan försiktighet – vagt
igen – att domaren inte utsätter sig för
risken att verka partisk, så att domaren
om förlikningsförsöken misslyckas, anses jävig. Jag delar inte den uppfattningen. En domare löper alltid risk att uppfattas som partisk av den part som
förlorat målet vid avkunnande av dom
eller slutligt beslut. Att domaren inte
uttalar sin mening på ett tidigare stadium botar inte detta. De preliminära bedömningarna som jag argumenterar
för är just bara bedömningar den dag
de göres och kan förändras över tid.
Domarens uttalande kan här tjäna som
fixstjärna för parterna, att förhålla sig
Advokaten Nr 6 • 2011

till inför ett avslut eller en fortsättning.
Parterna kan själva utvärdera om bedömningen är relevant, förtjänar trovärdighet och kan förändras. För rättens aktörer medför det ökade krav på
att dessa är väl insatta och omedelbart
aktiva. Givetvis medför det en omställning för domarna som måste vara svår
att acceptera i förstone, men på sikt
möjligt att ta till sig. För parterna medför det sparat lidande, tids vinnande
och onödiga processkostnader.
Den nuvarande regeln om att rätten
skall verka för en förlikning anser man
kan sträcka sig så långt att domaren
själv kan komma med konkreta medlingsbud. Så står det i kommentaren,
men det är inte verklighet. Under alla
mina år har jag aldrig sett en domare
komma med konkreta bud trots stödet i
förarbetena. Varför inte? Troligen för
att rättens ordförande saknar vanan att
vara aktör istället för ”reaktör”, vilket
medför risker om denne saknar förmåga att övertyga. Konkreta bud är dock
om de stöds av trovärdiga skäl ytterst
värdefulla.
I sina preliminära uttalanden kan det
till och med vara befogat att domaren
ger luft åt dagsformen inom olika områden.
Det bör vara möjligt för honom att

exempelvis säga att:
1. Som det ser ut idag kan jag inte tro
att det ni skall bevisa är sant.
2. Käranden har fog för sin ståndpunkt.

3. Skadeståndet kanske skall justeras
och då tycker jag att …
4. Rättegångskostnaderna anser jag
då skall fördelas på följande sätt.
5. Man vet ju inte hur det går slutligen, men detta hoppas jag bör ge er något att fundera över – vill ni att vi skall
fortsätta till nästa steg i processen etc.
Svante Thorsell.
Vi har alla meningar om utgången i

pågående mål, det kan vara ett väsentligt bidrag till rättskipningen om de
stundom blev kända tidigare än när
dom avkunnas.
Det borde vara möjligt införa regler
om preliminära domslut/uttalanden
om blivande dom. Det förutsätter en
aktivare domare som omges av sådan
integritet, har sådant självförtroende
om man så vill att denne ej beskylls för
partiskhet/jäv när han meddelar sin
förtida mening. Förändringen kan uppfattas som mycket kontroversiell.
Svenska domare har länge tillåtits att
vara passiva, förbehållna rätten att aldrig ge uttryck för sin mening före dom
eller slutligt beslut – devisen har på förlegat ämbetsmannamanér varit att hellre ingenting säga – för då har jag i vart
fall inte gjort något fel. Det är möjligen
bekvämt för domaren men har ingenting att göra med den service som domaren, ”in the bottom line”, är satt att
tillhandahålla den rättssökande allmänheten. n
Svante Thorsell
Advokat
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Debatt

Dom för folkrättsbrott visar på kunskapsbrister
Det är oroväckande att den nyligen avkunnade domen i Makitan-fallet, som rörde grovt folkrättsbrott, avslöjar kunskapsluckor om centrala aspekter av folkrätten hos både domstolen, åklagarna
och försvararna. Det skriver Ola Engdahl, docent i folkrätt.

D

en 8 april 2011 dömdes Ahmet
Makitan för grovt folkrättsbrott
till fem års fängelse vid Stockholms tingsrätt. Domen överklagades
inte. Brottet i fråga definieras i brottsbalken 22 kap. 6 §, i vilken det anges att
den som gör sig skyldig till en svår överträdelse av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter skall
dömas för folkrättsbrott alternativt
grovt folkrättsbrott om många människor dödats eller skadats. Makitan-fallet
var endast andra gången i modern
svensk historia som en person dömts
för folkrättsbrott. Domen mot Jackie
Arklöv i december 2006 var den första
gången. Internationella åklagarkammaren och polisens krigsbrottskommission har deklarerat att ett ytterligare
antal åtal förbereds i närtid. Det är därför oroväckande att domen i Makitanfallet avslöjar kunskapsluckor om centrala aspekter av folkrätten hos både
domstolen, åklagarna och försvararna.

Ett första steg i tillämpningen av

den internationella humanitära rätten
är att identifiera vilken slags konflikttyp
som är aktuell i det enskilda fallet. Den

internationella humanitära rätten skiljer på internationella och icke-internationella väpnade konflikter, där den
förra är betydligt mer reglerad genom
traktater än den senare. Till skillnad
från Arklöv-fallet fann tingsrätten i Makitan-fallet att det förelåg en internationell väpnad konflikt vid tiden för de aktuella handlingarna. Tingsrätten hade
därmed en omfattande humanitärrättslig reglering till sitt förfogande. Mot
bakgrund av detta är det förvånande att
domstolen ansåg att Makitan begått
brott mot den gemensamma artikeln 3
till de fyra Genèvekonventionerna. Just
denna artikel är en av de mycket få artiklar som inte är tillämplig under en
internationell väpnad konflikt. Detta
står mycket tydligt i artikeln att dess
bestämmelser skall tillämpas under
”väpnad konflikt, som icke är av internationell karaktär”. Det är högst förvirrande och olyckligt att domstolen som
skäl för att Makitan gjort sig skyldig till
folkrättsbrott valt att särskilt lyfta fram
en bestämmelse som tillkommit endast
för att offren i interna konflikter inte
skulle vara helt skyddslösa.
Vidare finner domstolen att Makitan

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.

begått brott mot den så kallade gisslankonventionen. Gisslankonventionen är
inte en del av den humanitära rätten
överhuvudtaget och faller därmed inte
ens under straffbudet folkrättsbrott.
Detta är för övrigt mycket tydligt uttryckt i själva konventionen som i artikel 12 stadgar att gisslankonventionen
inte är tillämplig på gisslantagande under en väpnad konflikt. Trots det skriver tingsrätten att Makitan gjort sig
skyldig till svåra överträdelser av gisslankonventionen. Dessutom hänvisar
tingsrätten till gisslankonventionens
regler som en del av de regler som omfattas av Internationella Röda Korsets
stora studie om den internationella humanitära rättens sedvanerättsliga status (regler bindande för alla parter i en
väpnad konflikt). Detta är helt enkelt
inte sant.
Tingsrätten uppvisar även osäkerhet
vid tillämpning av rättskällorna när den
oreflekterat hänvisar till Romstadgan
för den Internationella brottmålsdomstolen. För att stärka sin argumentation hänvisar domstolen till bestämmelser i Romstadgan, utan att på något
vis förklara varför dessa bestämmelser
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hos rättens aktörer
är av betydelse i ett mål rörande handlingar som begicks långt innan Romstadgan förhandlades fram. Möjligen
skulle en hänvisning vara på sin plats
för att påvisa brottets allvarliga karaktär, men något sådant förklaras inte av
domstolen.
Det samlade intrycket är att det hos
de juridiskt skolade aktörerna i rättegången rådde en påtaglig okunskap rörande den folkrättsliga materian. Detta
är naturligtvis allvarligt – inte minst ur
ett rättssäkerhetsperspektiv. När vi nu
fortfarande är i början av vad som kan
antas leda till en relativt utvecklad
svensk praxis i dessa frågor är det naturligtvis av stor vikt att domstolarna
skaffar sig ingående kunskaper om folkrätten. Vi har exempelvis tidigare bevittnat hur Migrationsöverdomstolen
tolkat gränsen för vad som utgör en
väpnad konflikt på ett sätt som inte
stämmer överens med den tolkning
som växt fram internationellt. Först efter ett omfattande arbete av svenska
Röda Korset ändrade Migrationsöverdomstolen sin praxis.
Folkrätten har kommit att bli allt
viktigare för rättstillämpare i Sverige
när omvärlden tränger sig på. Det är
inte minst tydligt på straffrättens område genom den utveckling som skett
genom Romstadgans antagande och
den omfattande praxis som kommit
från de internationella krigsförbrytar
tribunalerna. Det har nu gått över tio år
sedan Internationella straffrättsutred-
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ningen, med anledning av Sveriges anslutning till Romstadgan, lade fram sitt
betänkande om en förändrad och mer
detaljerad brottsbalk avseende bl.a.
folkrättsbrottet. Att detta ännu inte lett
fram till lagstiftning är talande och beklagansvärt.
Folkrätten är ett oerhört brett fält
med motsvarigheter på de flesta av den
nationella rättens discipliner. Det kan
knappast begäras att nationella jurister
på egen hand och på kort tid ska kunna
analysera och följa den folkrättsliga utvecklingen. Däremot föreligger det ett
nationellt ansvar att Sveriges folkrättsliga förpliktelser får genomslag i nationell rätt. En annan del av detta ansvar
är hanteringen av utbildningsfrågor.
Exempelvis har Folkrättskommittén
pekat på behovet av utbildning i folkrätt
för svenska rättstillämpare. För den
som är särskilt intresserad av den internationella humanitära rättens område
utgör också Folkrättskommitténs betänkande (SOU 2010:72) en utmärkt introduktion.
Mot bakgrund av Makitan-fallet förefaller utbildningsbehovet vara påfallande hos de juridiska aktörerna, i första
hand hos tingsrätten som måste förväntas känna lagen men också hos åklagarna som, förutom att de synes ha åberopat irrelevanta rättsregler, i likhet med
försvararna inte heller förefaller ha bidragit till en korrekt juridisk bedömning av målet. Initiativ lär tidigare ha
tagits för att vidareutbilda svenska domare och åklagare i folkrätt men dessa

ansatser verkar inte ha fått genomslag.
Idag styrs åtal för folkrättsbrott till
Stockholms tingsrätt sannolikt med förhoppningen att Sveriges största och
mest specialiserade tingsrätt ska ha
nödvändig kompetens för denna typ av
mål. Domen i Arklöv-fallet vittnar förvisso om att juristdomarna i det målet
hade erforderlig folkrättslig kompetens.
Domare kommer dock och går och någon kunskapsspridning verkar inte ha
skett. Om internationella straffrättsutredningen får gehör för sitt förslag kommer åtal för folkrättsbrott att kunna
hamna i alla tingsrätter. Det poängterar
ytterligare behoven och vikten av att en
betydande satsning görs på utbildning i
folkrätt för domare. Självfallet bör utbildningsinsatser även riktas mot åklagare och advokater.

Ola Engdahl.

Vi kan alla hålla med om att de
brott som begås under väpnade konflikter måste straffas. Det internationella samfundets kamp mot straffrihet
inom detta område blir aldrig starkare
än ländernas egna förmågor att på ett
kompetent sätt hantera dessa komplicerade fall. Att det är viktigt att tillämpa
reglerna på ett korrekt sätt behöver
knappast understrykas. I slutänden
handlar det om trovärdighet för domstolarna att kunna tolka och tillämpa
folkrättens regler. n

Ola Engdahl
Docent i folkrätt
Försvarshögskolan
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Kungajakten och
Advokatsamfundet
Diskussionen om vad Anne Ramberg sagt och skrivit beträffande i massmedierna
framförda uppgifter om kungens privata leverne har fått orimliga proportioner.
Det menar advokat Lars Rosengren.

J

ag har väckts ur min pensionärsslummer av det oväsen, som uppstått i och utanför Advokatsamfundet med anledning av vad Anne
Ramberg sagt och skrivit beträffande i
massmedierna framförda uppgifter om
kungens privata leverne för många år
sedan. Det verkar som om frågan vid
det här laget fått orimliga proportioner. Det har till och med sagts, att Advokatsamfundet hotas av splittring på
grund av Anne Rambergs uttalanden
och det stöd hon fått av Advokatsamfundets ordförande och styrelse.
Vad är det då Anne Ramberg sagt,
som orsakat sådant rabalder? Anmärkningsvärt nog tycks Anne Ramberg och
hennes kritiker inte ens vara överens
om vad hon sagt och vad hon menat
med sina uttalanden. Jag tycker nog att
Anne Ramberg själv har tolkningsföreträde i den frågan. Vad jag förstår har
hon också klargjort, att hennes uttalanden gjordes som ett led i att hon kritiserade massmedierna för det drev de
satt igång mot kungen och hans familj
enbart på basis av påståenden från
några grovt kriminella personer. Ett
sådant förfarande uppfyller enligt
Anne Rambergs mening inte normala
krav på källkritisk granskning, innan
man publicerar beskyllningar av det
slag, som gjorts mot kungen. Är de advokater, som kritiserat Anne Ramberg
och Advokatsamfundet, av annan uppfattning?
Vad Anne Ramberg och Advokatsamfundet uttalat sig om är alltså enbart den pressetiska frågan, om mass-
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medierna haft tillräckligt på fötterna
för att dra igång det massmediala drev,
som otvivelaktigt pågått mot kungen
och kungafamiljen. Kritikerna skjuter
vid sidan om målet, när de vill tolka
detta som att Advokatsamfundet tagit
ställning för ena parten i en pågående
tvist och dessutom skulle ha påstått att
man aldrig kan tro på en kriminell persons uppgifter.
Det är för övrigt i sig själv minst sagt
osannolikt att Anne Ramberg och Advokatsamfundet skulle intaga en sådan
position.
Det sagda hindrar inte, att man kan
diskutera om det var befogat och lämpligt, att Anne Ramberg engagerade sig
och Advokatsamfundet i frågan på sätt
som skett. Anne Ramberg har gått till
kraftigt angrepp på massmediernas
sätt att hantera saken. Det är som att
oskyddad kliva in i ett getingbo. Massmedierna är – med all rätt – oerhört
känsliga för vad som kan uppfattas
som försök till begränsningar i yttrandefriheten och tryckfriheten. Förhållandet mellan vad man får säga på
grund av yttrandefriheten och vad
man bör avhålla sig från att säga för att
iakttaga god pressetik är en svår avvägningsfråga, särskilt om det gäller en så
offentlig person som landets kung. Det
kan ifrågasättas, om det ankommer på
Advokatsamfundet att agera som censor mot massmedierna och tala om för
dem vad de bör publicera och vad de
inte bör publicera.
Det verkar också som om Advokat-

samfundet känt behov av att närmare
motivera sitt inhopp på arenan. Advokatsamfundets ordförande advokat Tomas Nilsson har hänvisat till den inom
straffrätten vedertagna så kallade
”oskyldighetspresumtionen (en konventionsskyddad mänsklig rättighet )”
och sagt att ”samma principiella förhållningssätt bör tillämpas när någon
utpekas som klandervärd i sitt levnadssätt och detta förnekas av den utpekade.” Jag tycker inte man behöver ta till
så högstämda argument för att motivera att Advokatsamfundet ibland
både kan och får säga ifrån, om massmedierna på ett ohemult sätt misshandlar enskilda människor, som inte
kan försvara sig själva.
Om massmedierna angriper kungen
är det som att skjuta på sittande fågel.
Han är på grund av sin ställning som
kung och statschef förhindrad att själv
gå i svaromål. Å andra sidan måste han
nog just på grund av sin offentliga ställning finna sig i att massmedierna granskar honom på ett närgånget sätt. Om
det var befogat eller obefogat av Advokatsamfundet att kritisera massmedias
behandling av kungen och hans familj
får envar själv bilda sig en uppfattning
om. Jag vill medge, att min egen uppfattning i den frågan är ambivalent. Jag
kan dock inte förstå att olika uppfattningar i frågan skulle motivera att man
talar om att Advokatsamfundet skulle
hotas av splittring.
Lars Rosengren
Advokat
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Öppet brev till Styrelsen för Sveriges

U

nder våren 2011 har det riktakts
kritik vid flera tillfällen från flera advokater mot Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, för hennes uttalanden om
”drevet” i massmedia mot kungen. Bakgrunden har varit uppgifter om att
kungen befunnit sig i komprometterande miljöer, såsom stripteaseklubbar,
vid olika tillfällen.
Ramberg har debatterat i Aktuellt,
skrivit ledare i tidskriften Advokaten,
publicerat sig på DN Debatt, uttalat sig
till TT, i Sveriges Radio och i ett morgonprogram i Sveriges Television. Hennes tes har varit att påståendena om
kungens förehavanden är lögnaktiga
eftersom kungen avvisat dem som
osanna och de dessutom härrör från en
kriminellt belastad person. Ramberg
har avvisat kritiken med hänvisning till
att hennes agerande är ett konsekvent
fullföljande av hennes princip att påtala
när media uppenbart missbrukar sin
makt.
I en skrivelse till styrelsen inför mötet
den 9 juni påtalade 15 advokater ”för
egen räkning och för andra advokater”
att många advokater upprörts över generalsekreterarens uttalanden och att
förtroendet för advokatsamfundet skadats. I skrivelsen uppmanades styrelsen att vid mötet diskutera generalsekreterarens roll och fortsatta uppdrag.

I en pressrelease på Advokatsamfundets hemsida meddelades att en enig
styrelse inte funnit anledning att uttala
någon kritik mot generalsekreteraren
och att hon åtnjuter styrelsens fulla förtroende.
Efter samråd med några av undertecknarna av skrivelsen till styrelsen
skrev jag, Claes Borgström, 2011-06-10
följande till Sveriges advokatsamfund:
”Styrelsens beslut 2011-06-09 med anledning av den kritik som riktats mot
Generalsekreteraren är publicerad på
Advokatsamfundets hemsida. Det är
angeläget att advokatsamfundets ledamöter får ta del av den kritik som framfördes i skrivelsen 2011-06-08 till Samfundets styrelse. Vi anser att det är en
anständighetsfråga att också skrivelsen
publiceras på hemsidan i nära anslutning till styrelsebeslutet. Vi förväntar
oss att så sker utan dröjsmål.”
Generalsekreteraren svarade att mitt
önskemål inte skulle tillgodoses. Hon
skrev vidare att det skulle ha varit rakryggat om jag och andra hade infunnit
oss vid fullmäktigemötet den 10 juni
och där framfört vår kritik. Kommentaren är svårförståelig eftersom syftet
med begäran om publicering av skrivelsen på hemsidan var just att alla Sveriges advokater skulle få information om
kritiken och inte endast de som deltog i
fullmäktigemötet.

Med anledning av vad som förekommit, ovan redovisat ofullständigt och i
korthet eftersom saken är känd för styrelsen, vore vi tacksamma för svar på
några frågor som vi vet att många kollegor också ställer sig.
l Anser styrelsen att det är lämpligt
att Advokatsamfundets generalsekreterare använder vår hemsida och vår tidskrift till att driva sina egna intressen
och argumentera i egen sak och att utnyttja dessa fora för att häckla enskilda
ledamöter som är hennes meningsmotståndare? (Ramberg har bland annat
uttalat att vi, de 15 undertecknarna,
inte skulle vara rakryggade, insinuerat
att vi är fega, att vi borde känna till
innebörden av oskyldighetspresumtionen, att vi skulle ha uppfattningen att
media ska ha inflytande över tillsättandet av generalsekreterare m.m.)
l Anser styrelsen att det finns något
som helst utrymme för generalsekreteraren att ge uttryck för sin personliga
uppfattning på ett sätt som inte ger intryck av att det hon säger är förankrat
bland Sveriges advokater? ( Jämför Jusektidningen nr 4/11 där en artikel under rubriken Porträttet har följande ingress: ”Uppdraget att göra Advokatsamfundet tydligt och synligt har Anne
Ramberg lyckats så bra med att hon numera personifierar hela kåren.”)
l I ovannämnda pressrelease efter

Ny delgivningslag
kom 1 april 2011
En kommentar till lagen som skapar större möjligheter
att använda elektronisk kommunikation och lägger ett
större ansvar på parterna att bevaka handlingar som
domstolar och andra myndigheter skickar i pågående
mål och ärenden.

Fler titlar hittar du på
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advokatsamfund
styrelsemötet den 9 juni sägs att styrelsen inte funnit anledning att uttala någon kritik mot generalsekreteraren. Förekom vid styrelsemötet ingen kritik
mot generalsekreterarens agerande
och uttalanden? Om så var fallet, borde
inte det ha redovisats, även om styrelsens interna diskussioner i vanliga fall
inte brukar offentliggöras?
l Anser styrelsen att generalsekreteraren har agerat på ett sätt som står i
överensstämmelse med det ändamål
som nämns i 1 § stadgarna, att samfundet har till ändamål att verka för sammanhållning och samförstånd mellan
advokaterna?
l Advokatsamfundets dåvarande
ordförande, Tomas Nilsson, publicerade dagen före styrelsemötet den 9 juni
en artikel på Samfundets hemsida som
förbehållslöst försvarade generalsekreterarens agerande. Artikeln skickades
per mail till var och en av styrelseledamöterna före mötet. Tomas Nilsson offentliggjorde också sin uppfattning i
saken före styrelsemötet. Anser styrel-

sen att det finns anledning till kritik mot
ordförandens åtgärder?
Vi har alla tre med stolthet och en-

gagemang sedan lång tid företrätt Advokatsamfundet i olika sammanhang. Vi
har hållit många kurser för advokater
och vi har deltagit i Samfundets remissverksamhet. Lotta Insulander-Lindh
har varit ordförande i Stockholmsavdelningens styrelse och Magnus Lundh har
varit ledamot av Södra avdelningens
styrelse. Lotta Insulander-Lindh har
föreläst i etikkurser för blivande advokater. Claes Borgström har under flera
år hållit föreläsningar för blivande advokater om försvararens uppdrag och
roll inom ramen för delkurs 1. Under
åren 1992–2000 var han ledamot av Disciplinnämnden.
Vetskap om vår långa erfarenhet av
brottmålsprocessen avhåller inte generalsekreteraren och ordföranden från
att mästrande upplysa oss om den så
kallade oskyldighetspresumtionen.
Den självklara principen saknar rele-

Replik
Med anledning av Claes Borgströms, Lotta Insulander-Lindhs
och Magnus Lunds öppna brev, som innehåller kritik mot mig,
har jag inga andra kommentarer än följande. Efter en uttömmande diskussion vid styrelsemötet enades styrelsen om
följande beslut: ”Generalsekreteraren har under de senaste
åren, i olika sammanhang, fört en viktig och intresseväckande
diskussion om 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 general
sekreterarens sätt att fullgöra sin roll. En enig styrelse har ett
fortsatt fullt förtroende för Anne Ramberg som general
sekreterare i Advokatsamfundet.” Jag frågade särskilt om
beslutet var enhälligt, vilket det alltså var. Min artikel dagen
före styrelsemötet, för övrigt innan skrivelsen från de 15 advokaterna hade kommit, var ursprungligen avsedd som en replik
i Aftonbladet på uttalanden bland andra från Claes Borgström. Tidningen tog dock inte in mitt inlägg. Min uppfattning
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vans i den pågående diskussionen.
Med utgångspunkt från vårt långvariga och starka engagemang i advokat
yrket som sådant och i Advokatsamfundets verksamhet känner vi en stark oro
över händelseutvecklingen under våren. Vi uppfattar det bemötande som
kritikerna mot generalsekreteraren fått
som rent maktspråk. Generalsekreteraren försöker förminska betydelsen av
det som förts fram genom att tala om
”mina 15 kritiker”. Alldeles bortsett
från att det är innehållet i kritiken som
är av intresse så ligger det i öppen dager
att många kollegor delar den kritik som
förts fram i olika sammanhang.
Det är angeläget att styrelsen utförligt
diskuterar de frågor som ställs i denna
artikel och att diskussionen också redovisas utförligt. n
Claes Borgström
Lotta Insulander-Lindh
Magnus Lundh
Ledamöter av
Sveriges advokatsamfund

är, och var, att jag borde informera om vad jag hade för
uppfattning i frågan. Om Borgström tror att det skulle för
hindra någon i styrelsen från att ha en annan ståndpunkt i
sakfrågan är det fel och inte så lite en rätt nedvärderande
inställning till styrelseledamöternas förmåga och möjlighet
att driva en annan ståndpunkt än min.
Tomas Nilsson
Tidigare ordförande i Sveriges advokatsamfund

***
Styrelsens nuvarande ordförande Claes Zettermarck meddelar
att han inte finner anledning att kommentera brevet i denna
tidskrift.
***
Generalsekreteraren har meddelat att hon inte finner anledning att kommentera brevet utöver att det inte korrekt återger
hennes uttalanden.
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Inlägg om Advokatens ledarsida

A

nne Ramberg utnyttjar Advokatens ledarsida för att synbarligen av personliga skäl angripa
nättidningen Realtid.se och dess vad
hon kallar ”ägarfamilj”, d.v.s. min familj.
Som en kulmen på den debatt, som
ägt rum under våren om hennes olika
uttalanden och hennes roll, avlät Anne
Ramberg en ledare i nr. 5 av Advokaten.
Den publicerades även på Advokatsamfundets hemsida den 21 juni 2011. I ledaren skriver Anne Ramberg bl.a.:
”I mycket liten grad handlar det om
det ursprungliga temat. Mer handlar
det om min person, mitt umgänge,
mina familjerelationer, min roll inom
samfundet och den interna kritik mot
mig som förekommer. Det handlar om
försök till karaktärsmord. Det syftar till
att skada trovärdigheten hos mig så
mycket att det till slut också kan antas
skada organisationen. Andra medier
– jag tänker främst på den från journalistiska utgångspunkter mindre
framstående nättidningen Realtid,
vars ägarfamilj, alltsedan jag tillträdde som generalsekreterare, representerar mina allra intensivaste kritiker – har inte varit sämre.”
(markering med fetstil gjord här).
[”V]ars ägarfamilj, alltsedan jag tillträdde som generalsekreterare, representerar mina allra intensivaste kritiker”? Var har hon fått detta ifrån?
Påståendet är helt grundlöst. Ingen i
min familj har i ett officiellt samman-

hang eller till Anne Ramberg uttalat
någon kritik mot henne annat än i samband med den kritik som under våren
riktats av många advokater för det agerande som hon tar upp i ledaren. Jag
var en av undertecknarna av det brev
som skickades till styrelsen av 15 advokater. Den kritiken kvarstår och behöver behandlas på ett helt annat sätt än
vad Anne Ramberg gjort.
Det må vara att min familj är en stor
ägare i det bolag som äger Realtid.se,
men som ägare har vi aldrig lagt oss i
det redaktionella arbetet, vilket här
antyds. Varför och på vilka grunder
påstår hon det?
Detta är andra gången hon angriper
Realtid.se. I sin ledare i Advokaten nr 4
2009, där Anne Ramberg framförde
åsikter om yttrande- och tryckfriheten,
fann hon anledning att uttala kränkande kritik av Realtid.se: ”Särskilt kan, i
konkurrens med delar av tabloidpressen, här nämnas nätsajten Realtid.
se…… Någon uppdiktad skandal kan
likaså få krigsrubriker ……. Hänsynslösa spekulationer om människors
djupt tragiska förhållanden exploateras på ett sätt som närmast kan liknas
vid gladiatorspel. De utpekade, oavsett
om det är som offer eller förövare, saknar i likhet med dem som under romarrikets glansdagar utsatts för grovt
underhållningsvåld, varje chans att freda sig.”, och så fortsätter det i ledaren;
av tolv stycken totalt avhandlas Realtid.se i fyra. Ingen annan tidning om-

Redaktionell anmärkning
Nättidningen Realtid.se omfattas inte automatiskt av PO:s eller
PON:s pressetiska granskning, eftersom Realtid.se inte är
kopplad till någon tryckt tidning. Sedan den 1 januari i år är
det möjligt för fristående nättidningar att frivilligt ansluta sig
till det pressetiska systemet och därmed omfattas av granskningen. Men Realtid.se har inte anmält sig till PO/PON och står
alltså fortfarande utanför det pressetiska systemet.
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nämns med namn (utom Fäderneslandet som enligt henne fanns under
mellankrigstiden). Ledaren finns att
läsa på Samfundets hemsida.
Realtid.se bevakar området affärsjournalistik. Det är då rimligt att Advokatsamfundet och dess generalsekreterare behandlas i tidningen. Anne
Ramberg har ju också själv valt att synas mycket i media. Tidningen må ha
innehållit artiklar om Anne Rambergs
agerande och om mycket annat men
för dem svarar redaktionen, och de
motiverar på intet sätt hennes hätska
och självupptagna utfall. Tilläggas kan
att Realtid.se inte vid något tillfälle blivit fälld eller prickad i någon instans.
Tidningen rankades dessutom nyligen
som nummer 4 bland affärsmedier i
kategorin Internet, före dn.se, ekonominyheterna.se m.fl., i en av Hallvarsson & Halvarsson gjord enkät riktad till
börs VD:ar, analytiker och investerare.
Varför just Realtid.se? Varför min
familj? Varför detta hätska tonfall? Vad
får henne tro att hennes oförklarliga
personliga känslor gentemot tidningen
och min familj är av intresse för Advokatens läsare?
Jag och många andra advokater anser fortfarande att Anne Ramberg bör
ta sig en allvarlig funderare på hur hon
skall förhålla sig till sitt ämbete fram
över.
Tore Wiwen-Nilsson
Advokat

Däremot har det sedan 2007 kommit in elva anmälningar
mot Realtid.se om förtal till Justitiekanslern. Ingen av an
mälningarna har lett till att JK har inlett förundersökning,
något som enligt brottsbalkens förarbeten bara ska ske i
undantagsfall.
***
Generalsekreteraren avstår från att kommentera innehållet.
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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.
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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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Afterwork, skriva ett anställningsavtal, göra en offert, skriva ett turn key-kontrakt, hämta
tidigare på dagis, läsa Advokaten, ett spinningpass, gå på bio eller seminarium, se en fotbollsmatch,
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

Höstens specialistutbildningar
inom försäkringsjuridik
Avancerat Juridiskt Forum
En spetsutbildning för specialister. Upplägget baseras på deltagarnas erfarenhet och deras unika frågeställningar som processas av
seminarieledning och övriga deltagare. Antalet platser är begränsat
till 12 personer. Workshopdagar: 13-14 december Villkorstolkning
samt 15-16 december Skadeståndsbedömning.
När försäkringsbolaget gör fel
De civilrättsliga konsekvenser försäkringsbolagens fel kan medföra
i förhållande till berörda försäkringstagare och andra. Seminariedagar: 10-11 oktober.
Tolkning av försäkringsvillkor
Metodlära och konsekvensanalys vid upphandling, försäljning och
skadereglering. Seminariedagar: 28-29 november.
Välkommen att kontakta Marcus Feldt, 08-586 175 13,
marcus.feldt@ifu.se. Du kan också läsa mer på www.ifu.se

Marcus Radetzki, programansvarig
Professor Stockholms Universitet och
verksam som föreläsare på IFU.

IFU har under ett flertal år erbjudit fördjupningsutbildning i försäkringsjuridik för
advokater och andra praktiserande jurister. Genom en kombination av forskningsbaserad teori och praktisk förankring håller utbildningarna yppersta klass.
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Debatt

Asyljurist – var optimist!
Doris Singh, jur. kand. och biträdande jurist, skriver om det meningsfulla
och intressanta med att arbeta med asylmål.

J

ag sitter på mitt lilla kontor med
ett komplicerat, men intressant
asylmål: en ung man och hans fru
är förföljda i hemlandet pga. sin religion och har tvingats fly efter både kidnappning och allvarliga hot om att hela
familjen kommer att dödas. Deras släktingar har redan dödats pga. sin religion och det unga paret har flytt till Sverige med sin lilla dotter för att få skydd.
Jag förordnas som offentligt biträde åt
denna familj och under mötet på Migrationsverket förhörs makarna separat av
verkets handläggare. De lämnar vissa
motstridiga uppgifter om bl. a. kidnappningen, vilket leder till att verket
ifrågasätter hela deras trovärdighet.
Detta och bl. a. den landinformation
som verket tar fram (som visar att säkerhetsläget i hemlandet är bra) medför att inget uppehållstillstånd beviljas.
Inför ett överklagande tänker jag på att
de har lämnat motstridiga uppgifter på
flera viktiga punkter i asylberättelsen
och på att det inte längre är krig i deras
hemland. Jag tänker: är detta ett mission impossible? Absolut inte!
I asylmål är det, liksom i alla andra

mål, viktigt att följa de vägledande reglerna för god advokatsed; att t.ex. utföra uppdraget med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet. Om
verket inte beviljar uppehållstillstånd
och beslutet ska överklagas är det viktigt att analysera exakt vad verket ifrågasätter i t.ex. asylberättelsen och att
snabbt boka tolk för ett möte med klienten. Detta för att undersöka om det
finns någon rimlig förklaring till varje
sak som ifrågasätts. Om verket påstår
att vissa av klientens uppgifter är vaga,
är det viktigt att ställa kompletterande
frågor om detta till klienten. Dessutom
är det viktigt att noggrant gå igenom
om ytterligare bevisning kan ges in. Om
klienten åberopar hälsoskäl, är det viktigt att försöka få läkarintyg och, om det
rör sig om tortyr, en tortyrutredning
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baserad på en tortyrundersökning av
läkare på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade.
Eftersom en framåtsyftande bedömning ska göras, är det viktigt att fråga
klienten om något särskilt hänt på sistone i t.ex. hemstaden som visar att hotbilden fortfarande kvarstår. Här gäller
det att själv vara noggrann som ombud
och att be klienten så noggrant som
möjligt svara på alla frågor.
Migrationsverket hänvisar ofta
till s. k. landinformation i sina beslut.
Som ombud är det viktigt att kritiskt
analysera t.ex. de rapporter om säkerhetsläget som är aktuella för respektive
beslut. Ibland kan nämligen en rapport
dels fastslå att säkerhetsläget är bra,
dels fastslå att säkerhetsläget är dåligt.
Om rapporten berör specifika delar av
det aktuella landet, är det viktigt att ta
fram en karta och t.ex. se hur nära klientens hemstad ligger i förhållande till
de, enligt rapporten, osäkra områdena.
Det är viktigt att själv leta efter andra
och gärna färskare rapporter. Det skadar inte att fråga klienten om säkerhetsläget eftersom denne ibland har telefonkontakt med släktingar som inte
lyckats fly från hemlandet. Säkerhetsläget kan vara en sak på pappret och en
helt annan sak i verkligheten.
Eftersom den asylsökande ofta endast har sin egna muntliga berättelse
och sällan har egen skriftlig bevisning,
är det viktigt att också ta fram färsk
rättspraxis. Rättsfallens betydelse ska
inte underskattas för även om det görs
en individuell prövning av hotbilden
mot den asylsökande i varje specifikt
fall så har vissa principer utarbetats av
domstolarna. För att underlätta för
domstolen, brukar jag skriva ut rättsfallen (även rapporterna), markera de intressanta styckena i texten med pilar
och skicka in dem till domstolen om jag
t.ex. hänvisar till dem i överklagandet.
I de mål där domstolen beviljar

muntlig förhandling, är det viktigt att
förbereda klienten för de frågor som
denne kan få av en själv som ombud, av
domstolen och framförallt av verket.
Det gäller att försöka förstå hur verket
tänker och berätta för klienten att i
princip allt som sägs vid förhöret kan
ifrågasättas av verket. Här gäller det att
vara tydlig och förklara att man som
ombud inte ifrågasätter klienten utan
endast tillvaratar dennes intressen genom att t.ex. förbereda ett förhör så
gott det går. Det gäller också att vara
tydlig med att den muntliga förhandlingen kan bli det sista muntliga tillfället
att tala om asylskälen. Det kan tyckas
vara pessimistiskt att redan innan förhandlingen i Migrationsdomstolen berätta för klienten att denne kan överklaga en eventuell negativ dom till
Migrationsöverdomstolen och att det
där krävs prövningstillstånd som är
svårt att få. Det ligger dock i klientens
intresse att veta detta för då ökar nog
chansen att klienten anstränger sig och
mentalt förbereder sig för förhöret i
Migrationsdomstolen. Detta ökar nog
chansen för att både förhöret och domen i Migrationsdomstolen blir bra.

Doris Singh.

Så hur gick det i mitt till synes omöj-

liga ovannämnda fall? Kortfattat kan
sägas att makarna hade rimliga förklaringar till de saker som verket ifrågasatte, att jag skickade in landinformation
som var färskare än verkets landinformation och som visade att säkerhetsläget var dåligt och att förhören med makarna i Migrationsdomstolen gick bra
tack vare noggrann förberedelse. Efter
några veckor satt jag på mitt lilla kontor
och höll domen i handen: permanent
uppehållstillstånd beviljades! Den asylsökande familjen blev överlycklig och
jag insåg att ingenting är omöjligt. n
Doris Singh
Jur. kand. och biträdande jurist på
Advokatbyrån Jörgen Hemby AB
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Sveriges advokatsamfund och International Bar Association bjuder in till:

Advokatdagarna
Grand Hôtel 13-14 oktober 2011
Konferens • Bankett • Inspiration

Anmälan senast 14 september

För mer information och anmälan: www.advokatsamfundet.se, kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Alla deltagare är välkomna till Advokatsamfundet för mingel och cocktail den 12 oktober kl 18-20.
Deltagande i Advokatdagarna ger 12 utbildningstimmar.
Även biträdande jurister är hjärtligt välkomna.
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Månadens advokat Mikael Klang

Klubbmästare med ett
brinnande engagemang
Advokat Mikael Klang på Roschier
Advokatbyrå är klubbmästare i
Stockholmsavdelningen och brinner för välgörenhet. Han uppträdde
på avdelningens vårcocktail med
den egna vistexten ”Fattig bitris”.
Varför ställde du dig på scen vid
vårcocktailen?
– Jag hade tagit initiativet till att avdelningen skulle samla in pengar till stiftelsen Min Stora Dag. För att få lite extra
schvung kring det hela ställde jag mitt
eget anseende i pant vid årsmötesmiddagen genom att utlova att för det fall att
insamlingen genererade 50 000 kronor,
skulle jag stå för underhållningen på vårcocktailen.
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Det var modigt.
– Ja, framför allt eftersom jag är helt
omusikalisk! Advokatbandet kompade
mig, så jag slapp sjunga a cappella.
Hur stort blev resultatet av insamlingen?
– Det har kommit in närmare 90 000
kronor.
Tycker du att svenska advokater
borde engagera sig mer i välgörenhet?
– Jag tror att det är ganska många som
på ett eller annat sätt är engagerade. Affärsbyråerna har i princip alla något projekt de stöder, men det är inte lika vanligt
att du engagerar dig personligen. När
det gäller eget arbete kan nog många
göra mer.

”Jag tror att
det framför
allt finns en
del yngre jurister på affärsjuridiska byråer
som gärna
skulle lägga tid
på pro bonorådgivning”

Vilken typ av stöd skulle sådant
engagemang kunna yttra sig i?
– Jag tror att det framför allt finns en
del yngre jurister på affärsjuridiska
byråer som gärna skulle lägga tid på pro
bono-rådgivning som ett intressant
komplement till det de sysslar med till
vardags.
Är det någon skillnad i synen på
frivilliga insatser mellan yngre
och äldre advokater?
– Jag tror inte att det är någon skillnad i intresset mellan yngre och äldre.
Däremot upplever jag att frågan har
kommit upp på mångas agenda i väsentligt större utsträckning i dag än för
tio år sedan, när jag började på advokatbyrå.
Varför är det så? Är det en förändring när det gäller advokatens roll
och funktion i samhället?
– Det rör sig nog om en ökad medvetenhet i allmänhet och hos de större affärsbyråerna ett ökat intresse för corporate social responsibility.
Har du erfarenhet från något annat land där välgörenhet och pro
bono har en större roll?
– I slutet av min utbildning läste jag på
University of British Columbia i Vancouver. På juridiska fakulteten fanns pro bono-arbete med i allas medvetande och
diskuterades mycket bland studenterna. I Nordamerika har pro bono funnits
under lång tid, delvis drivet av att man
inte har samma ersättningssystem till offentliga biträden där – statsapparaten
har inte tagit ansvaret för den delen av
rättssystemet, utan det har vilat på advokaterna.
Vad tycker du är roligt med att
vara klubbmästare?
– Det riktigt roliga är att jag får träffa så
många kolleger – också många som jag
inte träffar i vanliga fall. Om jag inte hade
engagerat mig hade jag inte lärt känna en
bråkdel av de brottmålsadvokater och
humanjurister som jag träffar.
Varför är det viktigt att engagera
sig i Advokatsamfundet?
– Samfundet är till för alla advokater.
Framför allt för yngre kolleger är det värt
att tänka på att samfundet inte alltid
kommer att finnas där om inte vi advokater anstränger oss. Det är allas ansvar att
vid ett eller annat tillfälle engagera sig utifrån förmåga och intresse. MA
Texten till ”Fattig bitris” finns på Advokatsamfundets webbplats.
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Högsta domstolen får ännu en ledamot från den akademiska världen,
när professor Svante O. Johansson
den 1 september tillträder som justitieråd. Svante O. Johansson är sedan 2005 professor i sjörätt och annan transporträtt vid Göteborgs
universitet. 2007 utsågs han också
till adjungerad professor vid Nordisk Institutt for Sjørett, Oslo universitet. Svante O. Johansson blev hovrättsassessor 1992, och utsågs 1998
till Sveriges dispaschör, med ansvar
att utreda haverier till sjöss.

Anders Tornberg biträdande
säkerhetspolischef
Anders Tornberg, tidigare chef för
Säkerhetspolisens avdelning för säkerhetsfrågor, tillträdde den 1 juli
som ny biträdande säkerhetspolischef. Tornberg har arbetat vid Säpo
sedan 1990.

Nordiska juristpriset till
Thomas Wilhelmsson
Thomas Wilhelmsson, professor i
civil- och handelsrätt och rektor för
Helsingfors universitet tilldelades
den 18 augusti det nordiska juristpriset för sina rättsvetenskapliga
insatser. Wilhelmsson mottog priset från kronprinsessan Victorias
hand vid öppnandet av det nordiska juristmötet i Stockholm.

High Court i London får
domare i turban
Från den 1 oktober
i höst får perukerna i High
Court of England and Wales sällskap
av en turban
när Rabinder
Singh tillträder
som domare.
Singh, född i England 1964, är sikh
av indiskt ursprung. Han blir den
förste sikhen i High Court, och en av
få domare från etiska minoriteter.
Rabinder Singh blev advokat
(barrister) 1989. År 2000 grundade
han tillsammans med bland andra
förra premiärministerhustrun Cherie Booth advokatbyrån Matrix
Chambers. Samma år utsågs han
till Queen’s Counsel. Singh har specialiserat sig på bland annat förvaltningsrätt, arbetsrätt och
mänskliga rättigheter. År 2001 utsågs han av tidskriften Lawyer magazine till ”Barrister of the year”.
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Hildary Månadsmöte juni

Viktigt att ta chanserna
när de kommer
Ta chanserna när de kommer var
Therese Mattssons karriärråd när
hon gästade Hildary i juni för att
berätta om rollen som chef för
Kansliet för krishantering. I augusti
tog hon itu med ett nytt uppdrag
som chef för Tullverket.
Therese Mattsson tillträdde positionen
som chefstjänsteman på Statsrådsberedningen och chef för Kansliet för krishantering för ungefär ett år sedan. Vid
juni månads Hildarylunch i Stockholm
talade hon om kansliets uppdrag och om
sin roll där som chef.
Kansliet för krishantering kom till
2008 och har till uppgift att vid kriser säkerställa att arbetet inom Regeringskansliet dras igång, samt samordna och
stödja arbetet inom Regeringskansliet.
En stor del av arbetet vid kansliet är omvärldsbevakning, för att i möjligaste
mån kunna förutse kriser och hot mot
svenska intressen i världen. När svininfluensan grasserade som värst var det till
exempel Kansliet för krishantering som
sammanställde läget och informerade
de ansvariga departementen inför alla
möten.
– Ingen statsminister vill bli överraskad. Min uppgift är att se till att han inte
blir det, förklarade Therese Mattsson.
Egentligen planerade Therese Mattsson att bli advokat och syssla med affärsjuridik. Men intresset för människor tog
över, och hon valde i stället att utbilda sig
till polischef. Där blev hon till slut rikskriminalchef, ett arbete hon trivdes mycket
bra med. Under 2010 tog karriären en ny
vändning, när Therese rekryterades till
posten som chef för Kansliet för krishantering.
– Det är ett kul och spännande arbete.
Jag har inte ångrat en dag att jag tog det,
sa Therese Mattsson.
Hon uppmanade de kvinnliga jurister
som samlats i Advokatsamfundets hörsal för terminens sista Hildaryträff i
Stockholm att våga pröva när det dyker
upp erbjudanden om nya uppdrag.
– Jag har aldrig haft någon direkt kar-

Regeringen utsåg
i juni Therese
Mattsson till ny
generaltulldirektör och chef för
Tullverket. Hon
tillträdde sin
nya post den 15
augusti 2011.

riärplanering. Men jag har tagit chansen
när den kommer, konstaterade Therese.
Uppdraget som chef för Kansliet för
krishantering påminner på flera sätt om
arbetet som rikskriminalchef, konstaterade Therese Mattsson. I både rollerna
gäller det att vara informerad och förutse vad som kan hända. Men det finns
också skillnader. Det främsta är att chefen för Kansliet för krishantering inte har
någon exekutiv funktion.
Att ständigt vara beredd på kriser och
alltid ligga före i omvärldsanalysen låter
som ett slitsamt arbete. Men Therese
Mattsson ligger ändå inte vaken om nätterna och funderar på krishot.
– Jag sover jättebra om nätterna. Men
det här är nog inte jobbet för den som
oroar sig mycket, sammanfattade TheUB
rese. 
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foto: tom knutson

Professor Svante O.
Johansson blir justitieråd
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Tällbergsdagarna med tema rättssäkerhet
Efter deltagarsuccén vid förra
årets nystart återkommer
Mellersta avdelningens studiedagar i Tällberg den 16–17
september.
Nytt för i år är att studiedagarna

hålls på ett annat konferenshotell
i Tällberg än tidigare. I år är temat
för Tällbergsdagarna rättssäkerhet. Advokat Anders Frigell, ombud för de två läkarna som har
sökt resning i da Costa-fallet, föreläser under rubriken ”En modern

Jönköpingsadvokat tog över
internationellt advokatnätverk
Affärsadvokaten Gunnar
Hjertquist är ny ordförande i
det internationella advokatnätverket Mackrell International.
Gunnar Hjertquist valdes till ordförande i Mackrell redan i april
2010 men tog över ordförandeklubban i nätverket i april i år.
Hjertquist är advokat och del
ägare i Gärde Wesslau Advokatbyrå, och arbetar vid byråns Jönköpingskontor. Han har arbetat
med affärsjuridiska frågor på advokatbyrå sedan mitten av
1970-talet.
Mackrell International är ett
internationellt nätverk med ett
80-tal advokatbyråer som medlemmar från alla världsdelar med
ungefär 4 000 jurister verksamma. Gärde Wesslau Advokatbyrå
är medlem sedan 1992. Syftet
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möjlighet att delta i en guidad visning av hotellets konstsamling.
Liksom tidigare år omfattar
Tällbergsdagarna också sociala
aktiviteter som landskapstävlingar i olika grenar och middag med
underhållning och dans.

Assanges advokat får orden av drottningen
Mark Stephens, en av Wikileaks-grundaren Julian Assanges
engelska advokater, har utnämnts till kommendör av andra klassen av Brittiska imperieorden i ordens civila
avdelning. Stephens tilldelas
orden ”för sina tjänster för advokatyrket och de sköna konsterna”. Utnämningen tillkänna-

gavs i Storbritannien den 11 juni
i samband med det officiella
firandet av drottning Elizabeths
födelsedag.
Bland andra bekanta mottagare av Imperieorden märks
medlemmarna av the Beatles,
som tilldelades orden 1965 –
dock i en lägre grad än Mark
Stephens.

Iphone-app hjälper klienter
med arbetsrätten

Gunnar Hjertquist.

med Mackrell International är att
medlemsbyråerna ska biträda
varandra när gränsöverskridande klientuppdrag så kräver.

Lösenord får konkurrens
Hur skapar man egentligen ett
lösenord som är säkert och som
går att komma ihåg? Frågan
har engagerat säkerhetsforskaren och entreprenören Markus
Johansson. Hans svar på den
ständigt aktuella frågan för internet- och mobilanvändare heter ”fastwords”, och presenteras som ett säkrare och
snabbare alternativ till dagens
lösenord.
Med fastwords ersätts det
ofta långa och krångliga lösenordet med tre enkla ord. Idén
bakom fastwords är att varje
användare ska sätta samman
sina ord utifrån en egen tanke.
Den som har småbarn hemma
och ofta handlar mjölk väljer
kanske ”mjölk slut köp” som

rättsskandal?”. Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist
Johan Sangborn föreläser om
penningtvättregleringen och Clarence Crafoord, vd för stiftelsen
Centrum för rättvisa, talar om
rättssäkerhet. Dessutom finns det

sina ord. Enligt Markus Johansson är dessa tre ord betydligt
lättare för användaren att minnas än ett lösenord – och dessutom är de svårare för en utomstående att lista ut. En fördel
med fastwords är också att det
inte spelar någon roll vilken
ordning man skriver in orden.
Om fastwords blir någon kommersiell framgång återstår
ännu att se.

Skotska advokatbyrån MacRoberts erbjuder nu arbetsrättslig
hjälp till sina klienter via mobiltelefonen. Genom en app, ett program, till Iphonen kan klienterna
snabbt få svar på frågor om exempelvis ersättningar vid uppsägning
och föräldraledighet. Appen innehåller också användbara länkar till
olika officiella webbplatser.
En app, eller applikation, är ett
program för så kallade smartphones.

Agneta Broberg ny DO
Regeringen har utsett Agneta
Broberg till ny diskrimineringsombudsman från och med den
1 oktober. Agneta Broberg

kommer senast från Konsumentverket där hon är avdelningschef och ställföreträdande konsumentombudsman.

Avtal kräver exacta
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Rättsinformatik :
inblickar i e-samhället, ehandel och e-förvaltning
Författare: C. Magnusson
Sjöberg, P. Nordbeck, A.
Nordén, D. Westman
Förlag: Studentlitteratur
Boken belyser samspelet
mellan juridik och informations- och kommunikationsteknik inom olika områden i
samhället. Första delen e-samhället tar
upp frågor om integritetsskydd i digitala
miljöer och informationssäkerhet och
ansvar. Andra delen behandlar privaträttsliga frågor kring e-handel och går igenom
de olika stegen i e-handelsprocessen, från
marknadsföring och avtal i elektronisk
form till elektronisk betalning och bokföring. Sista delen i boken e-förvaltning
tar upp hur myndigheter idag handlägger
ärenden digitalt och vilka möjligheter enskilda har att få insyn i e-förvaltningen.
Titel: Ret, informatik og
samfund
Redaktör: C. Henrichsen, J.
Rytter, S. Rønsholt
Förlag: Jurist-og Økonomforbundet
Festskriften tillägnas Peter
Blume, professor vid Juridiska fakulteten, Köpenhamns universitet
med anledning av hans 60-årsdag förra
året. Peter Blume har länge varit verksam
som lärare, forskare och inte minst författare till böcker och artiklar i tidskrifter och
samlingsverk, speciellt inom områdena
rättsinformatik och juridisk metodlära.

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2011 om inte annat
anges.
Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt
1 / Axel Adlercreutz, Lars
Gorton (13. uppl. Juristförl.
397 s.)
The commercial sexual exploitation of children / Helena Karlén, ed. (Jure. 155 s.)
Festskrift till Boel Flodgren /
utgivare Eva Lindell-Frantz …
(Lund : Juristförl. 477 s.)
Foster, Nigel: German legal
system and laws / Nigel
Foster, Satish Sule (4. ed.
Oxford Univ. Press, 2010.
650 s.)
Grundell, Ella: Regelverk på
värdepappersmarknaden /
Ella Grundell, Johan Lycke,
Alf-Peter Svensson (7. uppl.
Liber. 127 s. Bank & finans)
Halling-Overgaard, Søren:
Advokaters erstatningsan-
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Festskriftens många bidrag är skrivna av
vänner och kollegor i och utanför Danmark
och anknyter både till Peter Blumes egna
verksamhetsområden, men även angränsande och mer allmänna ämnen.

INTERNATIONELL SKILJEDOMSRÄTT PÅ BIBLIOTEKET
Databasen International Commercial
Arbitration (Westlaw)
Biblioteket har sedan tidigare Westlaw
International, en omfattande internationell
fulltextdatabas med juridiskt material från
bl.a. USA, Kanada och Storbritannien.
Nu har vi även abonnemang på International Commercial Arbitration, ett tilläggspaket till Westlaw, med ett omfångsrikt
skiljedomsrättsligt material. Westlaw är
sökbar för besökare på biblioteket, men
liksom tidigare går det också bra att ringa
eller mejla frågor.

AVHANDLING
Distress after criminal victimization:
quantitative and qualitative aspects in a
two-year perspective, Olof Semb, Umeå
universitet
Brottsoffer känner sig ofta både misstänkliggjorda och övergivna av samhället. Många drabbas av allmänpsykiatriska
symptom såsom depression och ångest
efter att ha blivit utsatta för våldsbrott,
symtom som ofta kvarstår flera år efter
händelsen. Undersökningen är en del av
Brottsofferprojektet vid Umeå universitet
som följt brottsutsatta under två år. Avhandlingen går att läsa i fulltext på www.
diva-portal.org

svar (3. udg. København :
Jurist-og Økonomforbundet.
437 s.)
Holmgård, Lars: Notariebrottmål (Norstedts juridik.
273 s.)
Jareborg, Nils: Prolog till straffrätten (Iusts. 128 s.)
Laursen, Andreas: Internationale forbrydelser i dansk
ret (København : Jurist- og
Økonomforbundet. 311 s.)
Lennander, Gertrud: Kredit och
säkerhet : lärobok i krediträtt
(10. uppl. Iustus. 111)
Lookofsky, Joseph: Transnational litigation and commercial
arbitration : an analysis of
American, European, and
international law (3. ed. New
York : Juris. 965 s.)
McKay, William R: Legal English : how to understand and
master the language of law
/ William R. McKay, Helen
Charlton, Grant Barsoum (2.

NY LAGSTIFTNING FÅNGAR UPP
FLER SEXUALBROTT MOT BARN
Rapport från Brå (2011:6)
Ny rapport visar att antalet polisanmälda
våldtäkter mot barn ökade kraftigt mellan
1995 och 2008. Ökad medvetenhet kring
barns utsatthet för sexuella övergrepp och
förändrad lagstiftning är några av förklaringarna. Bland annat har den rättsliga
definitionen av våldtäkt mot barn utvidgats och innefattar i dag fler typer av övergrepp än tidigare. Rapporten beskriver
utvecklingen sedan mitten av 1990-talet
och presenterar också en fördjupad bild av
de våldtäktsbrott som kommer till rättsväsendets kännedom.

HATBROTTSANMÄLNINGARNA
MINSKAR
Rapport från Brå (2011:9)
Anmälningarna om hatbrott fortsätter att
sjunka, visar Hatbrottsstatistiken 2010 som
Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i juni. Totalt gjordes 5 139 anmälningar, en minskning med elva procent
mot året före. Anmälda antisemitiska och
homofobiska hatbrott har minskat medan
de islamofobiska ökat kraftigt. Få anmälda
hatbrott leder till åtal.

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

ed. Harlow : Pearson Education Limited)
Nyström, Birgitta: EU och
arbetsrätten (4. uppl. Norstedts juridik. 397 s.)
Olauson, Erland: Förtroendemannalagen : med kommentar (6. uppl. Norstedt. 173 s.)
Plan- och bygglagen
(2010:900) : en kommentar /
Lars Uno Didón … (Norstedts
juridik. 2 vol, lösbl. Norstedts
gula bibliotek)
Rönnberg, Lena: Hälso- och
sjukvårdsrätt (3. uppl. Studentlitteratur.368 )
Samuelsson, Joel: Tolkningslärans gåta : en studie i avtalsrätt (Iustus. 215 s. Skrifter
från Juridiska fakulteten i
Uppsala ; 117)
Schønning, Peter: International
ophavsret / Peter Schønning,
Jørgen Blomqvist (København : Jurist-og Økonomforbunde. 502 s.)

Strandman, Ullrich Christina:
Compliance : roll, organisation, ansvar, uppgifter (Jure.
106 s.)
Westman, Per: Förmynderskap
(2. uppl. Norstedts juridik.
201 s.)
Winroth, Gerhard: Etik och gott
omdöme : [inom bank och
värdepappersbolag] / Gerhard Winroth, Johan Lycke
(6. uppl. 149 s. Bank & finans)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Nya ledamöter
den 9 juni 2011
Olof Adrian, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Anders Adriansson, Kriström
Advokatbyrå KB, Stockholm
Patrik Ahlbeck, Advokatfirman Ahlbeck AB, Örebro
Anna-Karin Sjölund Alm, Legare Advokatbyrå AB, Umeå
Mattias Alpman, Swedbergs
Advokatbyrå HB, Göteborg
Paul Al-Windi, Advokatbyrån
Atheo AB, Stockholm
Liselotte Axelsson, Grönberg
Gunnard Advokatbyrå KB,
Stockholm
Madelene Axelsson, Advokat
Malin Wassén Kjellberg AB,
Uddevalla
Sara Berg, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Magnus Bigner, Advokatfirman Vinge KB, Malmö
Åsa Bittel, Conseil Juridique
L.L.M., Genève, Schweiz
Henrik Bodén, Advokatfirman
Bodén AB, Örnsköldsvik
Tove Bremell, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Annica Börjesson, MAQS
Law Firm Advokatbyrå AB,
Göteborg
Anna Cumselius, Magnusson
Advokatbyrå, Stockholm
Helena Dahlberg, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Cecilia Dahlborg, G Grönberg Advokatbyrå AB,
Stockholm
Emil Dicksved, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Anna Dyring-Bro, KLA-Karlerö Liljeblad Advokatbyrå
HB, Stockholm
Annika Edmén, Mannheimer

KONTORSGEMENSKAP ERBJUDES

För välrenommerad advokatbyrås räkning erbjuds kontorsgemenskap för 2-3 advokater, alternativt 1-2 advokater och en
sekreterare/annan personal, i mycket eleganta och
representativa lokaler på Strandvägen i Stockholm.
Kontorslokalerna besitter en trevlig atmosfär och erbjuder
dessutom en mycket vacker utsikt över vattnet.
Byrån, vid vilken i dag två jurister arbetar, är huvudsakligen
verksam med internationell privaträtt samt med
fastighetstransaktioner.
För ytterligare information vänligen kontakta

Ann-Sofie von Schéele
0709-78 70 25
www.scheeleplus.se
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Magnus von Essen
08 -717 21 01
www.coachtalk.se

Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Hampus Ek, Foyen Advokatfirma i Sverige KB, Stockholm
Niklas Eldelind, Advokatfirman Brandel AB, Falkenberg
Magnus Enström, Oreum Advokatbyrå AB, Stockholm
Hanna Eriksson, Kilpatrick
Townsend & Stockton Advokat KB, Stockholm
Susanne Forsberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Malmö
Mikael Fredblad, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm
Jerker Gramner, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Kalix
Klara Grundberg, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm
Martin Hall, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Emil Hedberg, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Marie Hedin, MAQS Law Firm
Advokatbyrå AB, Göteborg
Jonas Holmqvist, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Jonas Holmstedt, Advokat
firman Vinge KB, Helsingborg
Karin Högberg, AdvokatGruppen LUND AB, Lund
Jessica Höijer, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Polyana Jensell, Advokatfirman Åberg i Göteborg
Aktiebolag, Göteborg
Björn Johansson, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm
Fredrik Jonsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Andreas Joo, Advokatfirman

Athena Aktiebolag, Stockholm
Johanna Jäderholm, Kilpatrick Townsend & Stockton
Advokat KB, Stockholm
Helena Kalliomäki, Juristbyrå
Ius Civile AB, Huddinge
Annie Näslund Koch, Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Ewa Krokosz, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm
Morgan Kvarnström, Grönberg Gunnard Advokatbyrå
KB, Stockholm
Robin Lagerstedt, White &
Case Advokataktiebolag,
Stockholm
Johan Landén, Advokatfirman Carler i Jönköping AB,
Jönköping
Peter Larsson, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Leo Lee, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Mats Lilja, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Monika Lilja, Advokatfirman
Lars Deckeman, Stockholm
Magnus Lindblom, Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå
Lars Lindebratt, Foyen Advokatfirma AB, Malmö
Erika Lindquist, Advokatfirman Landerdahl AB,
Västerås
Maria Maaniidi, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg
Helena Magnusson,Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Mikael Magnusson, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Johan Maunsbach, MAQS Law

Biträdande Jurist
Carlstads Advokatbyrå HB söker biträdande jurist
- helst tingsmeriterad.
Vi är tre advokater som arbetar med främst
affärsjuridik, brottmål, obestånds- och skatterätt samt familjerätt.
Kontakta Anders Runebjer 070-866 13 50
info@carlstadsadvokat.se

Carlstads
advokatbyrå
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Firm Advokaadibüroo, Tallinn, Estland
Amir Mohseni, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Marcus Munk, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat
KB, Stockholm
Markus Mårline, Advokatbyrån Sigeman & Co AB,
Malmö
Nils Nestrup, Advokaterna
Nestrup, Elmgren & Lindgren HB, Halmstad
Sara Nordlund, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Malmö
Josefin Nowén, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Erik Nydert, Stockholms Advokatbyrå HB, Stockholm
Johanna Björnum Nyström,
Advokatfirman Vinge KB,
Göteborg
Charlotta Olsson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Mats Pennander, Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla
Helena Riese, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Emma Roswall, Zedendahl
Advokatbyrå i Avesta AB,
Avesta
Robin Rylander, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Hiba Sabbagh, Hellström Advokatbyrå KB, Stockholm
Catharina Belfrage Sahlstrand, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Lena Salomonsson, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Kristofer Stahre, Advokatfirman Althin, Stockholm
Charlotte Steen, Advokatfirman Hammarskiöld & Co
AB, Stockholm
Johanna Stenmann, Trägårdh
Advokatbyrå AB, Malmö
Anna-Kajsa Stranding, Advo-

katbolaget Wallin & Söderberg AB, Uppsala
Katerina Strömsholm, Moll
Wendén Advokatbyrå AB,
Malmö
Jessica Svantesson, MAQS
Law Firm Advokatbyrå AB,
Göteborg
Niklas Svantesson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
Mikael Svegfors, Svegfors
Juristbyrå AB, Aneby
Björn Svensson, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Hampus Thofte, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå LLP,
New York, USA
Anna Thomsen, Utlandsavdelningen Clifford Chance LLP,
London, England
Hanna Tilus, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Anneli Torpmark, Zedendahl
Advokatbyrå i Borlänge AB,
Borlänge
Daniel Unger, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Jennifer Wahlberg, Advokatfirman Suzanne Johanson
AB, Stockholm
Henrik Wireklint, White &
Case Advokataktiebolag,
Stockholm
Fredrik von der Esch, Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Joacim Öhlund, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm
Karl Henrik Östberg, Advokatfirman Wilensky & Partners HB, Malmö
Anna Österberg, Lindskog
Malmström Advokatbyrå
KB, Stockholm

Utträdda ledamöter
Lars Almström, Markaryd, 9
juni 2011
Maria Celinder, Stockholm, 30

april 2011
Natalie Holm, Stockholm, 9
maj 2011
Elisabeth Hermanrud Inch,
Stockholm, 2 maj 2011
Caroline Lindgren, Stockholm, 30 april 2011
Erik Lindskog, Göteborg, 21
maj 2011
Ulf Lundman, Göteborg, 9 juni
2011
Lars A. Rosengren, Örebro, 9
juni 2011
Jan Tuma, Löddeköpinge, 9
juni 2011

Upphävning av
EU-registrering
Natalie Isborn, Stockholm, 30
september 2010

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden, i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2011/0126 Betänkandet En
ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90)
R-2011/0549 Betänkandet
Förvar (SOU 2011:17)
R-2011/0569 Slutbetänkandet
Särskilda spaningsmetoder
(SOU 2010:103)
R-2011/0601 Departementspromemorian Preskription
av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10)
R-2011/0610 Promemorian
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
R-2011/0612 Betänkandet
Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87)
R-2011/0632 Betänkandet
Allmän skyldighet att hjälpa
nödställda? (SOU 2011:16)
R-2011/0681 Promemorian
Ändrade sanktionsbestämmelser på grund av nya EUregler på kemikalieområdet

R-2011/0696 Bolagsverkets
förslag till ändringar i aktiebolagslagen, aktiebolagsförordningen och förordningen
om ekonomiska föreningar
R-2011/0759 Förhandlingar
om förslag till rådets förordning om internationella
makars förmögenhetsförhållanden och förslag till rådets
förordning om internationella registrerade partners
förmögenhetsförhållanden
R-2011/0786 Promemorian
Genomförande av det nya
EU-direktivet om bistånd
med indrivning m.m.
R-2011/0982 Förslag till Europaparlamentets och rådets
omarbetade direktiv om miniminormer för mottagande
av asylsökande (mottagandedirektivet)
R-2011/0983 Promemorian
Uppdatering av Datainspektionens allmänna råd om
tillämpning av inkassolagen
och DIFS 1989:1
R-2011/0984 Skatteverkets
promemoria Deklarationsombud vid fastighetstaxering
R-2011/0985 Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om miniminormer
för medlemsstaternas
förfaranden för att bevilja
eller återkalla internationellt
skydd (asylprocedurdirektivet)
R-2011/1019 Promemorian
Kronofogdemyndighetens
hemställan om ändringar i
lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

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