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Ledare Generalsekreteraren

Om lagstiftarens överrockar och normkonflikter
några uppmärksammade händelser på senare tid ak
tualiserar frågan om riksdagens inflytande över svensk
lagstiftning. Genom Sveriges bundenhet på grund av
internationella överenskommelser och den normbildning
som i allt snabbare takt växer fram, helt eller delvis utan
för riksdagens kontroll, har riksdagens roll försvagats. De
folkvalda har iklätts flera lager av överrockar.
Internationella överenskommelser ingås av regeringen
under konstitutionellt ansvar. Riksdagen saknar möjlig
het att ta över denna funktion. Riksdagens godkännande
krävs vid ändring i svensk lag eller när överenskommelsen
är av särskilt stor vikt. Detta reser principiella frågor om
formerna för Sveriges ingående av bindande överens
kommelser med främmande makter och mellanstatliga
organisationer samt deras rättsliga och demokratiska
konsekvenser.
Hur långt kan regeringen gå utan att underställa riks
dagen frågan och vad är riksdagens beslut egentligen värt
när regeringen redan folkrättsligt bundit Sverige genom
att utan förbehåll ingå en överenskommelse? Till detta
kommer frågan om EU-nämndens inte alldeles självklara
roll som ”ställföreträdare” för riksdagen.
Utgångspunkten i regeringsformen är att all offentlig
makt utgår från folket. Och att denna makt utövas under
lagarna. Denna utgångspunkt är i realiteten överspelad.
Efter EU-inträdet, Europakonventionens införlivande med
svensk lag och senast Lissabonfördraget, äger den övervä
gande delen av central lagstiftning rum i Strasbourg och
Bryssel. Huvudparten av den lagstiftning som äger rum i
riksdagen i dag avser införlivande av sådan lagstiftning.
Kvar av betydelse är budgetprocessen. En förskjutning
har ägt rum mot övergripande normers ökade inflytande,
med åtföljande större makt åt Europadomstolen och
EU-domstolen. Dessa institutioner utövar ett betydande
inflytande över svenska domstolars rättstillämpning. Båda
domstolarna har genom praxis och dynamiska tolknings
metoder utvecklat nya normer och rättsliga standarder.
Rättighetsjuridiken har, i likhet med andra rättsområden,
genomgått stora förändringar inte minst genom betoning
en av allmänna rättsprinciper.
Samarbetet inom EU är från ett folkrättsligt perspektiv
mycket långtgående. En ny rättsordning har tillskapats till
förmån för vilken medlemsländerna har begränsat sina su
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veräna rättigheter inom en en rad områden. Beredningen
av lagstiftning har påverkats till det sämre.
En stat är folkrättsligt förpliktad att följa konventioner
och andra överenskommelser, som utgör avtal mellan
två eller flera stater. Det föreligger en skyldighet att vidta
åtgärder i syfte att uppfylla överenskommelsens krav. Hur
detta ska ske ankommer dock på den enskilda staten att
bestämma. När det gäller EU-rätten har lagstiftaren givit
EU-rätten företräde framför den interna svenska rättsord
ningen. Detta innefattar som bekant vid normkonflikter
även svensk grundlag. Till detta kommer den direkta effek
ten hos förordningar och vissa direktiv som ska tillämpas
både på medborgarna och medlemsstaterna själva.
Lissabonfördraget har inneburit ökad makt för Europa
parlamentet. Men, alltjämt ingås såväl inom som utanför
EU en rad överenskommelser och beslutas om åtaganden,
som på samma sätt som på rambeslutens tid gör riksdagen
till ”a lame duck”.
Säkehetsrådets resolutioner på terrorlagstiftningens om
råde är ett sådant exempel. Vid FN:s bildande var utgångs
punkten att utvecklingen av internationell rätt och anta
gandet av bindande resolutioner var ett ansvarsområde
för generalförsamlingen. Säkerhetsrådet skulle adressera
hot mot internationell fred och säkerhet genom politiska
åtgärder. Den dömande makten skulle ankomma på Inter
nationella domstolen i Haag. Efter den 11 september 2001
har säkerhetsrådet, enligt många, närmast panikartat och
självsvåldigt utvidgat sitt mandat till att såväl lagstifta som
att döma. Detta är inte oproblematiskt.
Resolutionen från 2001 angående bekämpning av ter
rorism och resolutionen från 2002 angående de så kallade
terroristlistorna är båda uttryck för detta, liksom resolu
tion 2178 som antogs av säkerhetsrådet 2014. Den handlar
om personer som reser utomlands för att delta i terrorist
handlingar. Men, resolutionen omfattar ”terrorism in all
forms and manifestations”, det vill säga inte bara interna
tionell terrorism. Utan också nationell sådan.
Det åligger enligt resolutionen medlemsstaterna att
förhindra och bekämpa rekrytering, organisering, trans
port eller utrustande av personer som avser att resa till
ett annat land i syfte att utföra, planera, förbereda eller
delta i terroristhandlingar eller att ge eller få terroristut
bildning. Detsamma gäller finansiering av sådana resor
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och aktiviteter. Det ska vara möjligt enligt den nationella
lagstiftningen att åtala och bestraffa personer på ett sätt
som återspeglar allvaret i vissa angivna brott.
Denna resolution innefattar en mycket vidsträckt krimi
nalisering av ”terrorist acts” och ”terrorist training” utan
något som helst försök att definiera eller begränsa vad
som krävs för att någon ska kunna betraktas som terrorist
eller vilka handlingar som konstituerar ett terroristbrott.
Inte heller finns någon definition på vad som avses med
”terrorist training”.
Ett terroristbrott kan ju vara allt från en enkel skadegö
relse till massmord. Vad som konstituerar terrorbrott är
i stället den politiska agendan. Rubriceringen blir sedan
avgörande för straffpåföljd och därmed möjligheten att
utnyttja hemliga tvångsmedel. Robin Hood skulle leva
mycket farligt i dessa tider. Risken är nu stor att vissa
stater kommer att tillämpa resolutionen mycket brett, i
politiska syften eller som ett led i förtryck av oliktänkan
de. Den utgör ett effektivt redskap för förtryckarregimer
som vill kalla vad som helst för terrorism.
Att, som resolutionen, generellt beteckna beväpnade
grupper som terrorister, innebär risk för omfattande miss
bruk. Syrien vägrar till exempel med stöd av detta synsätt
att släppa in humanitär hjälp. För MR-organisationer
innebär detta att mycket av deras verksamhet kriminalise
ras. Härtill kommer att beväpnade grupper som betecknas
som terrorister ofta också är parter i en väpnad konflikt
och därför kan åtalas för krigsbrott. Att åtala under natio
nell terroristlagstiftning i sådana fall riskerar att man inte
beaktar brott mot internationell humanitär rätt. Konflik
ten mellan att tillgodose nationell säkerhet och att lagföra
krigsbrott är komplicerad.
Stater har en skyldighet att skydda befolkningen från
terrorism. Men dessa åtgärder måste vidtas inom ramen
för vad som följer av internationella mänskliga rättigheter,
internationell humanitär rätt och internationell flykting
lagstiftning. Resolutionen reser i dessa hänseenden många
frågor.
Mer eller mindre ingripande åtgärder för att förhindra
så kallade ”foreign fighters” tillämpas redan i vissa länder.
Det handlar om allt från återkallande av medborgarskap,
begränsningar i att resa såväl inom som in och ut ur sitt
land, till kriminalisering av deltagande och stöd till ISIS
och andra terrorganisationer.
Vad som gör säkerhetsrådets resolution 2178 särskilt
problematisk är att den är grundad i internationell lag och
måste inkorporeras i svensk nationell rätt, samtidigt som
normen strider mot vissa grundläggande mänskliga rät
tigheter och internationell humanitär rätt. Internationell
humanitär rätt kriminaliserar nämligen inte deltagande
i väpnade konflikter. Införlivandet av resolutionen utgör
ett färskt exempel på när riksdagens inflytande är mycket
begränsat. Och detta på ett så centralt område som rät
tighetsområdet.
Andra exempel, där riksdagens inflytande är beskuret
och där viktig normbildning sker vid sidan av de folkvalda
och av dem stiftade lagar, är Sveriges militära samarbets
avtal med Saudiarabien och det så kallade FATCA-avtalet
med USA. Det senare har lett till ett från rättssäkerhetsoch integritetshänsyn undermåligt lagstiftningsarbete.
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Lagrådet påtalade en rad brister men konstaterar att
”Bundenheten av avtalet har påverkat Lagrådets gransk
ning. Det finns bara ett begränsat utrymme för Lagrådet
att ifrågasätta det sakliga innehållet i lagförslagen”. Lag
rådet fortsätter: ”Det kan sättas ifråga om den föreslagna
regleringen lever upp på de krav på överskådlighet och
tydlighet som normalt ställs på lagstiftning. Det ligger ock
så i öppen dag att det kommer att uppstå oklarheter för
dem som ska tillämpa reglerna.” Lagrådet fastslår vidare
att det på grund av den korta remisstiden, fyra veckor,
inte varit möjligt att grundligt analysera förslagen. En syn
nerligen allvarlig kritik för att komma från Lagrådet.
Ett annat område där lagstiftarens reella inflytande på
allvar kan ifrågasättas är penningtvättslagstiftningen. Den
mellanstatliga organisationen FATF, Financial Action Task
Force, lämnar bindande rekommendationer till medlems
länderna i syfte att bland annat bekämpa penningtvätt
och finansiering av terrorism. FATF står utanför riksda
gens kontroll, men har ett mycket stort inflytande över
medlemsländernas normbildning och lagstiftning på detta
område.
Ett annat närliggande område är de så kallade sank
tionslistorna från säkerhetsrådet och EU. Listorna möjlig
gör att den listade personens egendom och tillgångar
fryses och därmed inte kan användas. Avsaknaden av
effektiva rättsmedel är påtaglig och flera listningar inom
ramen för FN:s och EU:s individinriktade sanktioner mot
terrorism har också underkänts.
Den folkrättsligt grundande implementeringsplikten
måste enligt min mening omgärdas med viss återhållsam
het. Jag är medveten om att detta synsätt riskerar att
underminera det folkrättsliga systemet och dess legiti
mitet. Men, i syfte att motverka de skadliga effekter som
följer av normkonflikter, kan man i vart fall undvika den
överimplementering som i det närmaste har blivit regel
vid införlivandet av internationella åtaganden.
Till de regelrätta normkonflikterna kommer de fall då
Sveriges riksdag av politiska skäl förmås fatta beslut som
i realiteten är en del av främmande stats maktutövning i
eget intresse. Vi minns även hur president Reagans beslut
om förbud mot export av datorer till östblocket i sam
band med Afghanistankriget i slutet av 1970-talet ledde till
svensk lagstiftning, liksom turerna runt scientologibibeln.
Sverige gav även då efter. Detta tjänar till eftertanke.
Min genomgång av några exempel på situationer där
den svenska lagstiftaren frivilligt låtit sig förses med över
rock är av lite olika slag. Vissa är folkrättsligt grundande,
medan andra är rent politiska. I båda fallen innebär de en
inskränkning av den svenska folksuveräniteten. Det är en
ligt min mening viktigt att garderoben av överrockar inte
utvidgas därhän att vi i den snöiga nord från demokratiska
utgångspunkter finner oss stå i bara mässingen.

”Samarbe
tet inom
EU är från
ett folk
rättsligt
perspektiv
mycket
långt
gående. En
ny rättsordning
har tillskapats
till förmån
för vilken
medlems
länderna
har be
gränsat
sina suve
räna rättig
heter inom
en rad
områden.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Likvidator döms att betala
En likvidator har av Kammarrätten i Stockholm dömts
för grov oaktsamhet och har
ålagts ett betalningsansvar
för cirka 716 miljoner kronor.
Kärnan i målet handlar om
ansvaret för att betala ut skatt
för de företag som likvidatorn
var utsedd för. Kammarrätten
skriver att i det aktuella fallet
så har likvidatorn åtminstone
varit grovt oaktsam och att det

således finns förutsättningar att
ålägga honom betalningsansvar i
enlighet med förvaltningsrättens
tidigare dom. Kammarrätten
skriver att den har särskilt be
aktat att bolagens skattemässiga
situation framgick av bolagens
årsredovisningar och att likvida
torn företrätt bolagen i proces
ser rörande deras skatter samt
även i övrigt varit verksam inom
koncernen. Han måste därmed,
såsom erfaren likvidator och

konkursförvaltare, ha förstått
att bolagens situation var sådan
att bolagen borde ha försatts i
konkurs redan när han åtog sig
uppdragen som likvidator. Trots
detta vidtog han inga sådana
åtgärder, konstaterar kammar
rätten. I stället kallade han på
okända borgenärer – trots att
bolagen enligt honom själv inte
bedrev någon verksamhet – och
lät nöja sig med det.
Av 12 kap. 6 b § skattebetal

ningslagen (1997:483) framgår
att företrädaren helt eller delvis
får befrias från betalningsskyl
digheten om det finns särskilda
skäl. När det gäller frågan om
proportionalitet skriver kam
marrätten att likvidatorn har
ålagts betalningsansvar för cirka
716 miljoner kronor, vilket enligt
kammarrätten kan framstå som
ett orimligt högt belopp. Belop
pet är dock en direkt följd av
att bolagen dragit på sig mycket

Domen kan utöka likvidatorernas ansvar
Ledande företrädare i obeståndsbranschen varnar för
att kammarrättens dom kan
leda till att likvidatorernas
personliga ansvar utökas och
att bolag sätts i konkurs alltför
snabbt.
– Domen är överraskande och
drakonisk. För den enskilde som
berörs av domen blir konse
kvenserna förödande. Generellt
blir det svårt att få personer att
vilja ta uppdrag som likvidator.
Dessutom lär ansökan om kon
kurs komma mycket fort, säger
Claes Zettermarck, advokat och
en av Sveriges ledande affärsju
rister.
– En i flera hänseenden
uppseendeväckande dom från
Kammarrätten som riskerar att
få långtgående konsekvenser i
flera hänseenden, säger Advo
katsamfundets generalsekrete
rare Anne Ramberg.
Henrik Rydén, vd på försäk
ringsmäklaren JLT Northern Eu
rope, ser domen som en del av
en ny trend som inleddes med
Prosolvia/PwC-domen 2013.
– Jag tror att den här domen,
om den står sig, kan understry
ka det mer riskfyllda landskapet
som allmänt gäller för styrelseoch professionsansvar och i
synnerhet för likvidatorer och
6

kanske även konkursförval
tare på ett liknande sätt som
Prosolvia/PwC-domen enligt
spekulationerna skulle göra för
revisorer och andra sysslomän,
säger Henrik Rydén.
Han tror att i förlängningen
kan domen bidra till en annan
riskbedömning hos försäkrings
givarna som tecknar försäk
ringar för professions- och
styrelseansvar.
bengt ivarsson, ordförande för
Advokatsamfundet, menar att
den största faran är att det kan
finnas domare som kommer att
tolka in ännu mer i domen än
vad som avses.
– Man kommer att anse att så
fort det är en likvidation och det
finns en skatt som förfaller till
betalning blir likvidatorn per
sonligt betalningsansvarig. Det
kan få långtgående konsekven
ser för dem som tar likvidations
uppdrag, säger Bengt Ivarsson.
Odd Swarting, ordförande i
Rekonstruktör- och konkurs
förvaltarkollegiet REKON, är
i likhet med de övriga tillfrå
gade förvånad över domen och
tycker att den är väldigt sträng.
– Domen blir väldigt hård
med beaktande av omständig
heterna och hänsyn till det stora
belopp som likvidatorn påförs.

Claes Zettermarck.

Henrik Rydén.

Man kunde tycka att det i vart
fall borde kunna finnas grund
för befrielse till stora delar av
beloppet på grund av särskilda
skäl, säger Odd Swarting, som
tycker att en av konsekvenserna
av domen borde bli att det finns
fog att införa en ny jämknings
regel.

vilka konsekvenser detta ska
föranleda för likvidatorn, säger
Henrik Rydén.
– Man ställer väldigt stora krav
på likvidatorn och man går för
långt i en situation där likvi
datorn inte har bedrivit någon
verksamhet, utan bara försökt
avveckla bolaget på det sätt
som likvidatorn ska göra enligt
aktiebolagslagen, säger Bengt
Ivarsson.
Zettermarck, Rydén och Ivars
son tror att domen kan leda
till att likvidatorer ansöker om
konkurs för företag på obestånd
i ökad utsträckning.
– Allmänt leder detta säkert

henrik rydén och bengt ivarsson
tycker också att kammarrättens
bedömning är väldigt sträng.
– Det är ett väldigt stort
belopp och kammarrätten
gör en sträng bedömning av
likvidatorns handlande eller
snarare brist på handlande och
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cirka 716 miljoner kronor
stora skatteskulder. Att ålägga en
företrädare ett betalningsansvar
som helt korresponderar mot
sådana skatteskulder kan enligt
kammarrättens mening inte i sig
anses som oproportionerligt.
Det sagda gäller särskilt i ett
fall som det förevarande där
likvidatorn, enligt kammarrät
ten, måste ha förstått att bolagen
på grund av deras skattemäs
siga situation borde ha försatts i
konkurs redan när han åtog sig

uppdragen som likvidator. Även
i övrigt får beslutet om före
trädaransvar i ett fall som det
förevarande anses uppväga det
intrång eller men som beslutet
innebär för likvidatorn. Av det
sagda följer att likvidatorn inte
kan medges hel eller delvis
befrielse på grund av bristande
TK
proportionalitet. 

Läs mer: Kammarrättens i
Stockholm dom den 2 april
2015 i mål nr 7403-14
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Odd Swarting tror inte att do
men får denna negativa effekt.
– Den aktsamme likvidatorn
ansöker redan i dagsläget om
konkurs om bolaget är på obe
stånd, säger han.

Bengt Ivarsson.

Odd Swarting.

till större försiktighet. En försik
tighetsåtgärd kan vara att man
sätter bolag i konkurs tidigare.
Det kommer kanske att främja
ett agerande som handlar om att
inte göra fel, snarare än att göra
rätt, vilket kan leda till kontra
produktiva konsekvenser, säger
Henrik Rydén.

ofta väldigt misskötta bolag det
handlar om där det är svårt att
få tag på företrädare för bolaget
och information. I de situatio
nerna får man försöka ta reda
om det finns tillgångar i banker
och om det finns skulder. Jag
tror inte att man då som likvi
dator vågar chansa och riskera
ett personligt betalningsansvar,
utan har man en indikation på
att det framför allt kan finnas
skatteskulder som är på väg att
förfalla till betalning kommer
man att vara mycket snabbare
att gå in med en konkursansö
kan, och i vissa fall för tidigt,
säger Bengt Ivarsson.

– i det här fallet handlade det
om en frivillig likvidation. Men
många av likvidationerna är
tvångslikvidationer, till exem
pel på grund av att det inte har
kommit in en årsredovisning
eller att det saknas en fulltalig
styrelse eller revisor. Det är
Advokaten Nr 4 • 2015

kommer det fler domar av det
här slaget? Henrik Rydén ser
en tydlig internationalisering
när det gäller hur vi i Sverige
betraktar ett styrelse- och rådgi
varansvar.
– Det finns en trend att
utkräva mer ansvar och till
högre belopp oavsett om man
är styrelsemedlem, likvidator,
advokat, revisor eller konkurs
förvaltare, ja för alla typer av
sysslomän och rådgivare, säger
Henrik Rydén.
Bengt Ivarsson har inte sett
någon liknande dom mot likvi
datorer tidigare, men utesluter
inte att det kan komma fler
sådana domar.
– Jag tror att det finns en fara
för likvidatorer som inte är snab
ba att sätta bolagen i konkurs om
det finns fog för det. De riskerar
ett personligt betalningsansvar,
säger Bengt Ivarsson.
Odd Swarting tror inte att det
är sannolikt att vi får se flera
sådana här domar eftersom det
inte är så vanligt att likvidatorer
missar att ansöka om konkurs.

av de tillfrågade är det bara
Odd Swarting som tror att
domen står sig om den över
prövas.
– Ja, det är troligt, men det
kan finnas utrymme för att
bara bedöma agerandet som
oaktsamt och inte grovt och man
kan hoppas på befrielse från be
talningsansvar helt eller delvis,
säger han.
Henrik Rydén tror att det kan
bli en jämkning med anledning
av storleken på beloppet, likvi
datorns förmåga att betala, hans
försäkringsskydd och omstän
digheterna i övrigt.
bengt ivarsson menar att om do
men överklagas finns anledning
för Högsta förvaltningsdoms
tolen (HFD) att ta upp målet
eftersom frågan om likvidatorns
ansvar är ett område som det
kan finnas anledning att belysa
och få prejudikat på.
– Jag hoppas att HFD också
tänker på vad likvidatorns upp
drag är och att den inte har en
lika fyrkantig uppfattning som
kammarrätten. Annars finns det
anledning för lagstiftaren att se
över den aktiebolagsrättsliga
lagstiftningen om man vill att
likvidationer ska kunna genom
föras på ett bra sätt, säger Bengt
Mats Cato, TK
Ivarsson.
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Nyheter

Den 1 april införde häktet i Huddinge en tjänstebesöksavdelning
med sex besöksrum och ett så
kallat glasruterum. I besöksrummen sitter besökaren och den
intagne i ett rum med bord och
stolar. I glasruterummet sitter
besökaren och den intagne med
en plexiglasskiva mellan sig.
Tjänstebesöksavdelningen är
öppen måndag–fredag. Samtliga
rum kan bokas kl. 8.30–16.45.
Besök kan genomföras utan
föregående bokning, men det
kan innebära en väntetid innan
ett rum är ledigt. Rutinen för lördag och söndag är oförändrad:
tjänstebesöken genomförs på
klientavdelning. Även de är bokningsbara.
Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Det ska bli lättare att verkställa en dom
utanför EU.

Kompletterande regler
till Haagkonvention
Regeringen har den 8 april lämnat en proposition till riksdagen
med förslag till kompletterande
svenska lagregler till 2005 års
Haagkonvention om avtal om
val av domstol. 2005 års Haagkonvention innehåller regler om
avtal för vilken domstol som
ska pröva en tvist när parterna
finns i olika länder. Konventionen
gör det lättare för företag som
handlar och gör investeringar
utanför EU att förutse vilken
domstol som kommer att pröva
en eventuell tvist. Konventionen
innebär också ökade möjligheter
att verkställa en dom utanför EU.
I propositionen föreslås svenska
lagregler som ska komplettera
konventionen.
8

Offentliga försvarare måste
själva vara med vid polisförhör
Svea hovrätt slår fast att en
offentlig försvarare inte får
sätta en biträdande jurist i sitt
ställe när klienten förhörs.
Uppsala tingsrätt vägrade en
advokat som var offentlig försva
rare ersättning för arbete och
tidsspillan i samband med ett
polisförhör som hölls med hans
klient, på grund av att advokaten
hade skickat en biträdande jurist
som företrädare till förhöret
eftersom han själv var bortrest.
Enligt tingsrätten hade rätten
inte godkänt substitutionen i
förväg.
Advokaten yrkade att hovrät
ten skulle tillerkänna honom
ersättningen. Han anförde att
klienten greps på nyårsafton
2014 och begärde att få honom
som offentlig försvarare. Advo
katen informerade tingsrätten
om att han inte kunde medverka
vid polisförhör under nyårshel
gen eftersom han var bortrest,
men kunde skicka en kollega i
sitt ställe. Därefter förordnade
tingsrätten honom som offentlig
försvarare.
vid polisförhöret på nyårsdagen
företräddes advokaten av en
biträdande jurist. Advokaten
menade att det arbete som
utfördes inte utgjorde substi
tution, och konstaterade att
tingsrätten tidigare aldrig hade
haft något att invända mot att
kolleger bistår försvararen vid
polisförhör. Därigenom hade
tingsrätten lämnat generellt
tillstånd för offentliga försvarare
att låta sig biträdas vid polisför
hör. Advokaten ansåg också att
tingsrätten i det här fallet hade
lämnat honom tillstånd att sätta
en kollega i sitt ställe genom att
förordna honom som försvarare
trots att han var bortrest.
Advokatsamfundet yttrade
sig i frågan. Advokatsamfundet
hänvisade till rättsfallet NJA 1967

Svea hovrätt anser inte att en offentlig försvarare har rätt att skicka en biträdande
jurist som ersättare vid polisförhör med en misstänkt klient.

s. 385, där samfundet anförde att
bestämmelsen i rättegångsbal
ken 21 kap. 6 § andra stycket inte
innebär att en offentlig försvara
re är förhindrad att anlita biträde
för vissa åtgärder inom ramen
för försvararens åligganden. Där
emot måste försvararen inställa
sig personligen vid förhandling
inför domstolen, om inte rätten
medger att en ersättare sätts in.
Även Justitiekanslern framhöll
att bestämmelsen inte kan
innebära ett krav på att försvara
ren ska fullfölja allt som hör till
uppdraget själv, utan måste ha
rätt att anlita biträde med vissa
uppgifter. Samfundet hänvisade
också till advokat Tomas Nilssons
artikel i Advokaten nr 6 2009,
där han klargör att det inte är
substitution när en offentlig
försvarare anlitar sin biträdande
jurist som biträde vid förhör, och
där han konstaterar att rätt till
ersättning föreligger enligt NJAfallet från 1967 samt enligt RH
1989:81 och NJA 1986 s. 733.
i yttrandet ansåg Advokat
samfundet därför att det måste
finnas möjlighet för en offentlig
försvarare att sätta annan i sitt
ställe under förundersökningen,
att det rimligen inte kan krävas
tillstånd från domstolen för det

och att ersättning ska utgå även
för de kostnaderna.
Men Advokatsamfundets
yttrande och hänvisningarna till
rättspraxis övertygade inte Svea
hovrätt. Hovrätten finner i sitt
beslut att en offentlig försvarare
har rätt att låta ett biträde utföra
vissa uppgifter utan rättens med
givande. Men biträdets insats bör
vara begränsad, och inte gälla
uppgifter som typiskt sätt kräver
försvararens personliga insats.
Med hänsyn till uppdragets per
sonliga natur bör rätten för för
svararen att anlita biträde med
vissa uppgifter inte utsträckas till
att gälla närvaro vid polisförhör,
eftersom biträdet då uppträder
självständigt, skriver hovrätten.
hovrätten stöder sig på ett
beslut av Advokatsamfundet
disciplinnämnd (TSA 1975 s. 110),
där disciplinnämnden uttalade
att närvaro vid polisförhör är en
uppgift som inte utan tungt vä
gande skäl kan anförtros annan.
Hovrätten beslöt att ändå
bevilja advokaten ersättning för
det arbete som den biträdande
juristen utförde och för tidsspil
lan, eftersom omständigheterna
MA
var speciella.

Svea hovrätts beslut 27/3 2015
(Ö 1268-15)
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Nya rutiner för besök
i Huddinge

Nyheter

Stefan Lindskog vill
bli ny HD-ordförande
Justitierådet och före detta
ordförande för Advokatsamfundet, Stefan Lindskog, är
den enda sökande till tjänsten
som ny ordförande i Högsta
domstolen.
Högsta domstolens nuvarande
ordförande och före detta
advokaten Marianne Lundius
går i pension nästa år. Domstols
verket har därför utlyst tjänsten
som ny ordförande i domstolen.
Enda sökande visade sig vara
Stefan Lindskog, som för närva
rande leder den andra dömande
avdelningen på domstolen.
I sin ansökan skriver Stefan
Lindskog att han når pensions
åldern år 2018 och att han ser
det som en lagom tid för att
”fullfölja och säkerställa den
nya organisationen”. Lindskog
skriver vidare att när det gäller
ordförandens externa arbets
uppgifter finns det beträffande
tidigare erfarenheter anledning
att åter framhålla rollen som
ordförande i Advokatsamfundet.
Avslutningsvis skriver Lind
skog: ”Men jag vill inte sticka

Stefan Lindskog når pensionsåldern 2018. Han ser det som en lagom tid för att
”fullfölja och säkerställa den nya organisationen”.

under stol med att jag på ett
mer övergripande plan känner
mig både skickad för och har
lust till rollen som ordförande i
Högsta domstolen. Rättsstatliga
frågor har alltid engagerat mig,
och att få representera en av

rättsstatens viktigaste institu
tioner är en utmaning som jag
inte kan låta bli att söka upp och
med entusiasm kommer att åta
mig om så skulle bli fallet, även
om det kommer att bli för en så
kort tid som drygt två år.”  TK

Modernare lag om skiljeförfarande
FOTO: MAGNUS ANDERSSON, ISTOCKPHOTO

Engelska ska kunna vara rättegångsspråk i klandermål.
Skiljeförfarandeutredningens
har lämnat sitt betänkande
Översyn av lagen om skiljeförfa
rande. Utredningen har gjort en
översyn av skiljeförfarandelagen
i syfte att säkerställa att lagstift
ningen är modern och garante
rar ett rättssäkert och effektivt
skiljeförfarande. En del i det är
att anpassa lagen ytterligare till
internationell standard på områ
Advokaten Nr 4 • 2015

det. Utredningen har dessutom
lämnat förslag på hur klander
processen i hovrätten kan bli
mer effektiv och hur onödiga
och parallella domstolsproces
ser kan undvikas. Utredningen
föreslår att engelska ska kunna
användas av vittnen och parter
vid klanderprocess i domstol,
för att underlätta för interna
tionella aktörer som deltar i
skiljeförfaranden i Sverige.
Skiljeförfarandeutredningen
har letts av Högsta domstolens

tidigare ordförande Johan
Munck. De advokater som har
ingått som experter i utred
ningen är Kaj Hobér och Claes
Lundblad.
claes lundblad har lämnat ett
särskilt yttrande om klanderfris
tens längd, där han förespråkar
att klanderfristen bör förkortas
till 30 dagar i stället för tre
månader.

Översyn av lagen om
skiljeförfarande (SOU 2015:37)

Förslag om ny patentlag
I sitt slutbetänkande föreslår Patentlagsutredningen en moderniserad patentlag, som ska ersätta
den nu gällande patentlagen, och
en patentförordning som ska ersätta patentkungörelsen. Syftet
är i första hand att göra patentlagstiftningen enklare och mer
användarvänlig. Dessutom föreslår Patentlagsutredningen vissa
ändringar i sak. Det gäller bland
annat en ytterligare anpassning
till det enhetliga patentsystem
som införs på EU-nivå.
Före detta justitierådet Severin
Blomstrand har lett patentlagsutredningen.
Ny patentlag (SOU 2015:41)

Det är brister i insatserna för att förmå
dömda att inte återfalla i brott.

Antal återfall i brott
minskar inte
Andelen dömda som återfaller i
brott minskar inte. Det konstaterar Riksrevisionen och efterlyser
en nationell handlingsplan för
att utveckla det återfallsförebyggande arbetet. Riksrevisionen
har granskat samhällets samlade
insatser för att förebygga återfall
i brott. Granskningen visar att de
insatser som görs är för få, för
dåligt samordnade, ofta kommer
för sent och inte är tillräckligt
individanpassade. Riksrevisionen
konstaterar bland annat att den
som har avtjänat sitt straff ofta
hänvisas till olika instanser i stället för att få tillgång till konkreta
åtgärder som behandlingsprogram eller studier. Det återfallsförebyggande arbetet varierar
dessutom beroende på var i
landet man bor. Enligt riksrevisor
Margareta Åberg behöver regeringens styrning förbättras för
att målet att minska återfallen i
brott ska kunna uppnås.
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Nyheter
ADVOKAT I FRAMTIDEN

Fördjupa professionella relationer
sätt som är attraktivt för den,
därmed få medhåll och förutspå
hur personen ska reagera.
Katinka gav konkreta riktlin
jer om att kommunicera med
människor utifrån deras olika
metaprogram – filtren.

Katinka Nicou förklarade att
vi uppfattar olika mycket av
agerandefiltret avgör männis
kommunikation beroende på
kors tendens att agera snabbt i
med vilket medel det uttrycks.
situationer, eller att vänta och
Av röst, volym, ton och tempo
studera konsekvenserna först.
uppfattar vi 38 procent, och av
Proaktiva människor är hand
kroppsspråk och ansiktsuttryck
lingsorienterade och initierar
uppfattar vi 55 procent.
kommunikation och agerande.
– Men av orden i kommuni
Med dem kommunicerar du
kationen uppfattar vi bara 7
initiativ och aktivitet, och svarar
procent!
självständigt och direkt. Reaktiva
Den icke-verbal kommunika
människor är tveksamma, reflex
tionen bygger tillit och förstå
iva och analytiska, och föredrar
else, ökar flytet i kommunikatio
att samla information om situa
nen och hjälper dig att nå fram
tionen innan de agerar. Med dem
effektivt. Katinka underströk sär
kommunicerar du besvarande,
skilt vikten av att skapa samband
refererar till tidigare händelser
och samhörighet i professionella
och sammanhang, och svarar
relationer. Det är en process av
med en analys av situationen.
att minimera uppfattade skillna
der mellan individer.
riktningsfiltret avgör var en
– Samband kan skapas genom
människa lägger sin uppmärk
att man matchar den andres
samhet för vägledning och moti
mentala processer och bete
vation. Emotriktade människor
enden. Människor tycker om
ser och rör sig mot det de vill
dem som är lika dem själva, sa
ha. Med dem lägger du fokus
Katinka.
på vad som kan uppnås, inte på
Hon påminde om att man kan
vad som kan gå fel. Ifrånriktade
dela in personlighetsstilar uti
människor ser och rör sig bort
från olika variabler och presen
från det de inte vill. De vill und
terade begreppet metaprogram:
vika negativa upplevelser eller
filter som raderar, omvandlar
konsekvenser. Med dem talar du
eller generali
om potentiella
serar informa
hinder eller
tion vi tar emot
problem.
för att vårt
medvetande
referensramsska kunna pro
filtret avgör
cessa den. Två
om vi förlitar
individer med
oss på en
olika metapro
intern känsla
Advokat Lisa af Burén från Advokatsam eller tanke,
gram kan se
samma sak och fundets kansli hälsade deltagarna väl
eller extern
komna till Katinka Nicous seminarium.
reagera olika.
feedback, för
När du förstår en persons
att veta var vi står i en fråga
metaprogram, kan du presen
eller situation. Interna männ
tera idéer för personen på ett
iskor använder sina egna tankar
10

Katinka Nicou.

och känslor som referensram i
beslutsfattande. Med dem kom
municerar du att det är deras
sak att bestämma och fråga efter
deras åsikt. Externa människor
behöver feedback eller bekräf
telse från omvärlden. För dem
talar du om vilka åtgärder du
rekommenderar och backar upp
dina argument med forskning
och data.
sambandsfiltret avgör hur
människor ser relationer mellan
saker. Likhetsmänniskor ser
likheter när de jämför saker och
sammanhang. Med dem lägger
du fokus på det som är bekant
för mottagaren. Olikhetsmännis
kor ser olikheter när de jämför
saker och sammanhang, Med

dem lägger du fokus på vad som
är annorlunda och som inte pas
sar in i tidigare sammanhang.
sammanhangsfiltret avgör
på vilken nivå en människa
föredrar att analysera informa
tion, från konkreta detaljer till
abstrakt storbildsperspektiv.
Detaljmänniskor föredrar speci
fik information, data och exakta
förlopp. För dem presenterar du
information på ett linjärt sätt,
steg för steg, och hjälper dem se
hur detaljerna hänger samman.
Storbildsmänniskor fokuserar
på övergripande mönster och
teman, och blir uttråkade av
detaljer. Med dem fokuserar
du på abstrakt diskussion och
minimerar fokus på detaljer. MA
Advokaten Nr 4 • 2015
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Vid tredje tillfället i vårens
seminarieserie med Advokat
i framtiden den 23 april fokuserade föreläsaren Katinka
Nicou på hur man fördjupar
professionella relationer.

Om du inte hittar skogen
för alla träd är det bättre
med en karta än en yxa
Du vet att korrekta beslut bygger på välgrundad information. För jurister finns
sällan snabba lösningar. Däremot brukar smidiga genvägar vara värdefulla. Med
rätt verktyg hittar du information som är relevant för just dig. Du får kontroll och
kan ligga steget före.
När vi kombinerar gedigen juridisk expertis med modern teknik får du enkel
tillgång till information med bredd, djup och aktualitet. Men framför allt får du
hjälp att hitta exakt den information du behöver.
Perfekt Information. När det måste bli rätt.

Världen

Frankrike kränkte
advokatens yttrandefrihet
En fransk advokats rätt till
yttrandefrihet kränktes, när
han dömdes för medhjälp till
förtal av en domare i tidningen
Le Monde. Det slår Europadomstolen fast i en dom meddelad i stor sammansättning
den 23 april.

tidningen le monde publice
rade utdrag ur en skrivelse från
advokaterna till Frankrikes
justitieminister, där de klagade
över de brister som den nye
undersökningsdomaren hade
påvisat och kallade de ursprung
liga undersökningsdomarnas
uppträdande ”helt stridande
mot principerna om opartisk
het och hederlighet”. Advokat
Morice gjorde också kritiska ut
talanden i en artikel i tidningen.
Artikeln tog dessutom upp ett
pågående disciplinärende mot
domaren M, om handlingar som
12

Europadomstolen i Strasbourg fann att den franske advokatens yttrandefrihet kränktes när han dömdes för förtal på grund av sin
kritik mot rättsväsendet.

hade försvunnit ur akten i det
uppmärksammade ”scientolo
gimålet”. Även i det målet var
advokat Morice ombud, och
hade utverkat dels att domaren
M skildes från det målet, dels att
franska staten dömdes för grov
försumlighet i det att akten för
svann från domaren M:s kontor.
Undersökningsdomarna M
och LL anmälde Le Mondes utgi
vare, journalisten som hade skri
vit artikeln och advokat Morice
för offentligt förtal av statstjäns
teman. Appellationsdomstolen
i Rouen fann Morice skyldig till
medhjälp till förtal. Kassations
domstolen avslog advokat Mori
ces överklagande och uttalade
särskilt att yttrandefrihetens
gränser hade överträtts genom
kritiken mot undersökningsdo
marna. I kassationsdomstolen
ingick domaren JM. Advokat
Morice framförde klagomål mot
det, eftersom domaren JM vid
ett domarmöte hade uttryckt sitt
stöd för domaren M i fråga om
disciplinförfarandet som gällde
scientologimålet.
Europadomstolen fann att

domen mot advokat Morice
innebar en oproportionerlig
inskränkning i hans rätt till
yttrandefrihet enligt artikel 10
i Europakonventionen. Frågan
handlade om advokatens yttran
defrihet utanför rättssalen, och
inte till en klients försvar.
enligt domstolen måste en
advokat ha rätt att yttra sig i en
debatt av allmänt intresse, i det
här fallet om hur rättssystemet
fungerade i ett uppmärksammat
mål, och att allmänheten har ett
legitimt intresse av information
om straffprocessen. Advokater
har en central roll i rättssys
temet och måste kunna peka
på problem i systemet, vilket
de har goda möjligheter att
observera, skriver domstolen,
som också pekar på att en sådan
debatt förtjänar högre grad av
skydd för yttrandefriheten,
och att staten har en särskilt
begränsad skönsmässig margi
nal i sådana fall. Uttalandena
var visserligen häftiga, men var
grundade på tillräckliga fakta.
Europadomstolen fann också

att advokat Morices rätt till en
rättvis rättegång enligt artikel
6.1 hade kränkts, eftersom han
kunde anses ha objektiva skäl
att ifrågasätta kassationsdomsto
lens objektivitet när domaren
JM ingick i den.
Två av Europadomstolens
domare lämnade särskilda
yttranden.
den litauiske domaren Egidijus
Kūris vänder sig i sitt yttrande
principiellt mot domstolens
formulering i domen om att ad
vokater har en central ställning
i rättssystemet som förmedlare
mellan domstol och allmänhet.
Han understryker att advokater
alltid representerar en part och
därför per definition inte kan
ha en central ställning, och inte
heller är en förmedlare mel
lan domstol och allmänhet, i
motsats till exempelvis press
talesmän eller journalister.  MA

Europadomstolens dom
(stor sammansättning)
i målet Morice mot Frankrike
den 23 april 2015
(ansökan nr 29369/10)
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Advokaten Olivier Morice är
ombud för änkan till den fran
ske domaren Bernard Borrel,
som hittades död under oklara
omständigheter i Djibouti 1995.
Efter ett överklagande från
advokat Morice och hans kollega
skilde appellationsdomstolen i
Paris år 2000 de två undersök
ningsdomare (M och LL), som
ursprungligen hade förordnats,
från Borrelfallet och överförde
det till en ny undersökningsdo
mare. Den nye undersöknings
domaren skrev en rapport där
han noterade brister i de två
undersökningsdomarnas utred
ning. Bland annat hade den ena
av dem tagit emot ett informellt,
handskrivet kort från Djiboutis
chefsåklagare, där Borrels änka
(som också är domare) och hen
nes advokater anklagades för
att försöka manipulera utred
ningen.

Tummen upp eller ner?
En rättvis rättegång kräver ett starkt försvar
Som offentlig försvarare har du uppgiften att säkerställa den misstänktes rätt till rättvis rättegång. Du
bör ha starka kunskaper om domstolens bevisprövning, vad som styr bestämmande av påföljd samt
hur man får fram och kontrollerar relevanta uppgifter under förundersökningen.

Bevis av betydelse ska åberopas och rätt frågor
ställas under förhör. En plädering ska kretsa kring
de delar av utredningen som har betydelse för domstolens prövning. Högt ställda krav i svenska domstolar kräver stor kunskap.
Vi ger dig verktygen!

4 juni Försvararens uppdrag

Kursen behandlar bland annat: Kontakt med klienten,
förundersökningen, häktningsförhandlingen,
åtalet, huvudförhandlingen.

Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Reportage Rakel
Det kvinnliga juristnätverket Hilda bjöd för
nionde året i rad in jurister från advokat
byråerna, domstolsväsendet, åklagar
myndigheten och andra arbetsplatser inom
både den privata och offentliga sektorn.
TEXT: TOM KNUTSON, MAGNUS ANDERSSON
OCH KAMILLA KVARNTORP FOTO: TOM KNUTSON

Deltagarna vid Rakelkonferensen
hälsades välkomna av Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg. Hon konstaterade
att andelen kvinnliga delägare på
advokatbyråerna stadigt ökar och
att kvinnorna inom rättsväsendet
totalt sett också blir allt fler.
Först ut bland talarna var Centerns
partiledare Annie Lööf, som delade
med sig av sin ledarskapsfilosofi och
sina erfarenheter som kvinna i en
mansdominerad bransch.
Annie Lööf konstaterade att politi
ken är en mansdominerad värld – att
hon var ensam kvinnlig partiledare
14

”Tror du
på dig själv
kommer fler
att göra det,
och vi klarar
så mycket
mer än vad
vi tror.”

i Alliansregeringen och att hon som
näringsminister främst hade kontakt
med män, eftersom manliga företags
ledare fortfarande är i majoritet. Ofta
fick hon kritik, särskilt av Vänster
partiets Jonas Sjöstedt, för att bara
intressera sig för kvinnor som är di
rektörer.
– Ja, jag bryr mig om att vi ska ha fler
kvinnor som är direktörer, eftersom
makt och inflytande spelar roll. Skulle
vi bara följa den enkla principen om
att kompetens, inte kön, ska avgöra är
jag övertygad om att vi skulle se fler
kvinnor på ledande positioner i sam
hället.
Annie Lööfs erfarenhet är att kvinn

liga ledare blir bedömda efter en an
nan måttstock än manliga.
– Det ställs högre krav på att pre
stera. Kvinnor måste på ett helt annat
sätt bevisa sin kompetens, medan det
ofta tas för givet att en man på samma
position självklart är kompetent nog
att vara där.
Själv tacklar hon de högre ställda
kraven genom att alltid vara påläst
och väl förberedd.
– Att vara kvinna i en mansdomine
rad värld kräver att man har mycket
skinn på näsan.
Det kräver att man vågar sticka ut.
Och var beredd på att alla inte kom
mer att hålla med dig. Det du vinner
Advokaten Nr 4 • 2015
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Spännande
aspekter
på ledarskap
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Hela 271 jurister lät sig inspireras av många intressanta föredrag på
årets Rakel som ägde rum den 24 mars på Grand Hôtel i Stockholm.

Efter Annie Lööfs anförande följde ett samtal
med Anne Ramberg, där Lööf berättade att
hennes drivkraft alltid har varit att förändra till det
bättre och att hon inte tycker att det finns några
skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap.

är möjligheten att vara med och på
verka, vara med där det händer och
kunna förändra. Det gäller oavsett om
man befinner sig i politiken, som jag,
på ett företag, inom domstolsväsen
det eller på en byrå, sade Annie Lööf.
Annie Lööfs inställning har alltid
varit att försöka förändra det som
hon inte tycker fungerar, att ta tjuren
vid hornen och få jobbet gjort. Redan
som liten, när hon hade synpunkter
på vad som hände i hennes hemkom
mun Värnamo, sade hennes pappa att
man inte åstadkommer något genom
att sitta på avbytarbänken, utan ge
nom att vara nere på planen och delta
i matchen.
Advokaten Nr 4 • 2015

Annie Lööf konstaterade att det
finns en övervikt av kvinnor inom
domstolsväsendet och det offentliga
medan det är en övervikt av män på
advokatbyråerna – och efterlyser en
debatt om hur vi får ett ledarskap
där det är självklart att både män och
kvinnor kan kombinera yrkesliv och
privatliv.
– Min utgångspunkt är att det måste
gå att kombinera familj och jobb. Nå
got annat är en efterleva från 1950-ta
let. Här måste alla, även byråerna, ta
ett stort ansvar. Och jag som ledare
och chef måste föregå med gott exem
pel.
För att få ut den fulla potentialen av

Kathrin
Flossing
och Katinka
Nicou
– vänd!

såväl sina medarbetare och sig själv
vilar Annie Lööfs ledarskapsfilosofi på
tre ben: ett inkluderande ledarskap
där alla medarbetare är viktiga, att ge
medarbetarna eget ansvar och våga
delegera samt att ha tydliga ramar och
definierade kort- och långsiktiga mål.
– Det ska vara glasklart för mina
medarbetare vilken riktning vi ska gå
i, vilka frågor som är viktiga och att de
har rätt och relevant information för
att kunna göra sitt jobb.
Hon betonade också vikten av att
tro på sig själv.
– Tror du på dig själv kommer fler
att göra det, och vi klarar så mycket
mer än vad vi tror. n
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KATHRIN FLOSSING

När grundlag och praxis
möter politik och praktik
Vid riksdagsdirektör Kathrin
Flossings seminarium berättade
hon om grunderna för riksdagens
arbete, och gav inblickar i de ovanliga händelserna i riksdagen under
hösten 2014.
Kathrin Flossing berättade om några
av huvudpunkterna i höstens händel
ser.
Efter riksdagsvalet skulle talmans
val genomföras. Det finns inga be
stämda regler om från vilket parti tal
mannen ska väljas. Men sedan början
på 1980-talet har talmannen valts från
det största parti som har regerings
makten.
Vid valet av andre vice talman be
gärdes rösträkning. Enligt riksdags
ordningen sker val av talman med
acklamation, men om en ledamot be
gär det ska valet förrättas med slutna
sedlar. Sker det med slutna sedlar, är
den vald som får mer än hälften av
rösterna. Om ingen lyckas få det, ska
ett nytt val genomföras. Om inte hel
ler då någon får mer än hälften av rös
terna, ska ett tredje val genomföras,

”Det är alltid
spännande
att arbeta i
riksdagen.
Man vet
aldrig vad
som händer,
varken i morgon eller om
några år!”

Stefan
Brocker
– vänd!

och då vinner den som har fått flest
röster.
I de tre röstomgångarna fick Sve
rigedemokraternas Björn Söder 51,
52 respektive 53 röster. Övriga rös
ter var blanka. Söder utsågs till
andre vice talman genom tredje om
gången.
– Det var en mycket speciell händel
se, som jag tror kommer att stå i för
arbeten och andra böcker framöver,
sa Kathrin Flossing.
Genom talmansvalet hade riksda
gen fått ett helt nytt presidium.
– Så långt tillbaka vi har kunnat hit
ta har vi aldrig haft ett presidium där
alla har varit helt nya utan någon er
farenhet från talmanstjänstgöring, sa
Kathrin Flossing.
onsdagen den 3 december kom att
få stora konsekvenser. Dagen innan
höll Sverigedemokraterna en lång
presskonferens och meddelade att de
inte skulle stödja regeringens budget,
utan skulle rösta för Alliansens bud
get.
Klockan 9 på morgonen inleddes

budgetdebatten i kammaren. Utfallet
blev 152 ja-röster, 183 nej-röster. Det
betydde att Alliansens budget hade
vunnit och regeringen hade förlorat.

KATINKA NICOU

Om karriär, värderingar och inflytande
Katinka Nicou delade med sig av
sina erfarenheter av ledarskap
och organisationsutveckling. Hon
tog dessutom med seminariedeltagarna på några tankeväckande
övningar för att hjälpa dem att
upptäcka sin högsta potential, sina
drivkrafter och tackla tankemönster som håller dem tillbaka.
Katinka Nicou, som arbetar med orga
nisations- och ledarskapsutveckling i
både USA och Europa, inledde semi
nariet med att läsa upp ett citat:
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– En kvinna måste vara en frihets
kämpe. Ni måste frigöra er själva. Låt
ert sökande efter frihet utgöra grun
den för ert arbete. Klaga inte, var kre
ativa. När kvinnor förenas hittar de
lösningar. Lita på er kvinnlighet.
Upphovsmannen till citatet visade
sig vara den livstidsdömde kurdiske le
daren Abdullah Öcalan som har suttit
fängslad i Turkiet i 18 år. I maj 2014 var
Katinka i norra Irak och besökte några
av medlemmarna i Öcalans armé, en
armé med 15 000 kvinnor som käm
par för kurdernas rättigheter, jäm

Katinka Nicou
har arbetat med
ledarskap och orga
nisationsutveckling i
elva länder.

ställdhet mellan män och kvinnor och
kvinnors rätt till utbildning. Katinka
fick intryck av att kvinnorna i armén
var lyckliga och inte rädda för att dö.
– Kvinnorna delade med sig av sin fi
losofi. Om man kommer över rädslan
för döden försvinner alla andra räds
lor automatiskt. I närvaro av den här
fantastiska orädslan kände jag mig så
stark och oövervinnerlig.
katinka nicou har arbetat med orga
nisationsutveckling i elva länder och
har observerat att kvinnor och män
Advokaten Nr 4 • 2015

Reportage Rakel

Kathrin Flossing berättade om
några av huvudpunkterna
i höstens händelser.

senare till den 30 december. Enligt
en annan regel ska valet också hållas
inom tre månader från beslutet om
extra val. Datum bestämdes till den
22 mars. Sverige har inte haft ett ex
tra val sedan den 1 juni 1958. Då gällde
det ATP-omröstningen.
Riksdagsförvaltningen förberedde
det extra valet.
– Ganska sent på kvällen annandag
jul ringde telefonen hemma hos mig
om att öppna lokalerna lördag mor
gon den 27 december för presskonfe
rens, berättade Kathrin Flossing.

FOTO, KATHRIN FLOSSING: MAGNUS ANDERSSON

Statsministern meddelade på en
presskonferens att regeringen av
såg att besluta om extra val. Beslutet
skulle fattas den 29 december. För att

har olika syn på ledarskap. Medan
män har lätt för att acceptera hierar
kier eftersträvar kvinnor jämn makt
fördelning. Män leder med hjälp av
direktiv medan kvinnor försöker nå
konsensus. Män följer oskrivna regler
medan kvinnor lyfter fram svåra frå
gor. Män umgås med samma personer
på jobbet och privat, kvinnor tende
rar att skilja på privat- och yrkesliv.
Män håller ihop och stöttar varandra
under hela karriären, kvinnor gör där
emot karriär på egen hand.
– Men det viktiga är att framtidens
Advokaten Nr 4 • 2015

man säkert skulle veta att tre måna
der hade gått sedan riksdagens första
sammanträde enligt regeln om när
extra val får ske, ändrades datumet

”Det viktiga
är att framtidens ledare
kan anpassa
sig till olika
sammanhang – oavsett
om det är en
man eller en
kvinna.”

ledare kan anpassa sig till olika sam
manhang – oavsett om det är en man
eller en kvinna.
katinka nicou fortsatte med att be
skriva framtidens ledarprofil. Det är
en person som är trygg i sig själv, har
självinsikt, kan inspirera och vägleda
såväl som motivera sina medarbetare
– och vet när det är dags att ta ett steg
åt sidan.
Seminariet avslutades med några
övningar. Deltagarna fick i uppgift att
tänka igenom vilka personer och insti

statsministern och företrädare för
MP och de fyra allianspartierna höll
en gemensam presskonferens. Stats
ministern gav beskedet att det inte
skulle utlysas ett extra val. De sex
partierna hade kommit fram till den
överenskommelse som kallas decem
beröverenskommelsen.
– Det är alltid spännande att ar
beta i riksdagen. Man vet aldrig vad
som händer, varken i morgon eller
om några år, sammanfattade Kathrin
Flossing. n

tutioner som har påverkat dem mest.
Under en annan övning rangordnade
deltagarna i tysthet sina tre viktigaste
värderingar.
– De här värderingarna är det som
gör dig lycklig. Den värdering som du
har rangordnat högst är din viktigaste
drivkraft, sade Katinka.
I den sista övningen uppmanades
seminariedeltagarna att sluta ögonen
för att till lugn musik, under Katinkas
ledning, träffa sitt framtida jag 2020.
– Lägg märke till hur betydelselösa
hindren är, sade Katinka Nicou. n
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STEFAN BROCKER

Trenden går åt rätt håll
Trenden med en ökande andel
kvinnliga delägare går åt rätt håll.
Det är viktigt eftersom det är en
överlevnadsfråga för advokatbyråerna.
Advokat Stefan Brocker, delägare på
Mannheimer Swartling och tidigare
MP, beskrev öppenhjärtigt att det
ibland kan vara slitsamt att arbeta
som advokat. Ändå betonade han att
advokatyrket innehåller flera positiva
och värdefulla delar.
– Jag vet inte om det här är världens
allra bästa yrke, det är i vart fall ett
väldigt bra yrke. Det är ett fantas
tiskt jobb och det är i tiden, sa Stefan
Brocker och tillade att advokatyrket
är högst varierande, ständigt utveck
lande med mycket stor frihet under
stort ansvar. Men friheten och även
variationsrikedomen kommer med
tiden. För en biträdande jurist eller
nybliven advokat är verkligheten ofta
en helt annan och de har ofta svårt att
inse yrkets alla fördelar på lite längre
sikt. Brocker betonade att efter in
gångsåren i advokatyrket så blir yrket
allt friare och mer stimulerande. Så
det gäller att försöka se det mera lång
siktigt och bita ihop och ta sig igenom
den första fasen i karriären.
Stefan Brocker konstaterade att
trots advokatyrkets positiva sidor väl
jer många kvinnor bort det tidigt i kar
riären.
– Det är synd om dem som väljer
bort yrket och det är synd om oss
som är kvar i branschen eftersom det
gör branschen mindre intressant och
mindre attraktiv. Branschen går ju

18

”Det är inte
för att det
vore trevligt
om femtio
procent var
kvinnor som
byråerna
driver frågan.
Utan strikt är
det en kvalitetsfråga.
Om inte vi
kan attrahera
de bästa så är
det kört, så
enkelt är det.”

Sara
Bengtsson
och Kelly
Tainton
– vänd!

miste om väldigt många duktiga ju
rister. Därför måste trenden vändas.
Kanske har den redan vänt. Jag tror
och hoppas det även om det är svårt
att veta, sa Brocker.
brockers uppfattning om varför kvin
nor i högre grad än män väljer bort
advokatyrket har olika delförklaring
ar. En central del i förklaringen är
att kvinnor är i minoritet bland del
ägarna. Det påverkar självkänslan och
kan skapa en känsla av utanförskap.
Det numerära underläget gör även
att kvinnor bedöms efter mäns mått
stockar. Som kvinna riskerar man att
betraktas som en udda fågel när man
bedöms. Det saknas även inte säl
lan kvinnliga förebilder på byråerna.
Brocker tycker sig numera se alltfler
unga kvinnor som använder det nu
merära underläget till en konkurrens
fördel i stället för en nackdel och det
tror han är helt rätt.
Stefan menade att man i första hand
måste ställa sig frågan vad advokatby
råerna kan göra för att kvinnor inte
ska välja bort yrket. Stefan räknade
upp flera möjliga åtgärder:
l Frågan om fler kvinnliga delägare
måste högst upp på advokatbyråernas
agenda och sedan krävs konkreta och
kvantitativa mål. Allmänna och sve
pande uttalanden räcker inte utan det
bör vara klara mätbara mål.
l Satsa på mentorskap i en vidare
bemärkelse eller ambassadörskap till
varje enskild medarbetare.
l Skapa flexibilitet i hur man arbe
tar. Hitta alternativa befattningar eller
skräddarsydda individuella lösningar.
Skapa en företagskultur där det upp
muntras att man arbetar hemifrån då
det behövs av familjeskäl.
l Utveckla arbetsledning och ar
betsfördelningen så att det blir jäm
nare belastning för dem som arbetar
på byrån. Ge kompensation i ledighet
till dem som arbetar hårt.
Vad kan då de som är biträdande ju
rister och nyblivna advokater göra för
att stärka sina möjligheter att bli del

ägare och orka satsa vidare på advo
katyrket? Ett antal åtgärder menade
Brocker som underströk att även om
byråerna har det största ansvaret så
kan man själv göra vissa saker.
l Ställa krav på att det finns en plan
och en mentor/ambassadör som arbe
tar för dig.
– Får man inte det så tycker jag att
man ska byta jobb. Man kan starta en
egen byrå, stanna inte på ett ställe där
man inte satsar på dig, kommentera
de Stefan Brocker.
l Välj chef och arbetsgivare. Det är
viktigt.
l Gör inte analysen som slutar i att
det här kommer aldrig att gå, för tidigt
och på bristande underlag.
– Vänta lite. När ni kommer förbi de
slitsamma biträdande jurist-åren då
är yrket förenat med en stor frihet. Se
dan har man kanske inte alltid balans
i livet. Men man kan ändå ha ett bra
liv. Och ju äldre man blir desto bättre
är advokatyrket. Ha en långsiktig plan
och gör inte analysen för tidigt.
l Välj rätt inriktning på byråerna.
Det är stor skillnad på vad och hur
advokatbyråer arbetar beroende på
inriktning.
l Välj inriktning, välj vilken typ av
karriär du vill ha så småningom, var
sak har sin tid.
Stefan Brocker anser att trenden
sakta går åt rätt håll. Andelen kvinn
liga delägare bland dem som tagits in
som delägare de fem senaste åren vi
sar det tydligt (läs mer i Advokaten nr
3 2014 som visar den trenden tydligt
bland de tio största advokatbyråer
na). Enligt Stefan Brocker är kvalitets
aspekten den främsta anledningen till
att byråerna uppmärksammar frågan
om kvinnliga delägare.
– Det är inte för att det vore trevligt
om femtio procent var kvinnor som
byråerna driver frågan. Utan strikt
är det en kvalitetsfråga. Om inte vi
kan attrahera de bästa så är det kört,
så enkelt är det. För oss handlar det
om överlevnad, sa Stefan Brocker be
stämt. n
Advokaten Nr 4 • 2015

Reportage Rakel
Under rubriken
advokatbyråer för
vem och varför?
talade Stefan
Brocker, delägare
och f.d. MP på
Mannheimer
Swartling
Advokatbyrå.
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Reportage
Vinjett
Rakel
Kelly Tainton pre
senterade hur vi kan
öka jämställdhet
och mångfald i olika
yrkesgrupper genom
att utnyttja nya
forskningsresultat.

SARA BENGTSSON OCH KELLY TAINTON

Hjärnforskning hjälper fram till
ökad jämställdhet och mångfald
Den avslutande föreläsningen hade
rubriken Neurovetenskap och prestation – ett helt nytt sätt att skapa
mångfald och jämställdhet.
Sara Bengtsson, forskare i neurove
tenskap vid Karolinska institutet, och
Kelly Tainton, specialiserad på ledar
skaps- och prestationsutveckling, pre
senterade hur vi kan öka jämställdhet
och mångfald i olika yrkesgrupper ge
nom att utnyttja nya forskningsresul
tat om vad som påverkar prestation
och inlärning.
Sara Bengtsson förklarade begrep
pet priming. Det innebär att expo
nering för ett stimulus påverkar en
persons respons på ett annat stimu
lus. Till exempel reagerar försöksper
soner snabbare på ordet nurse på en
skärm än på ordet bread – om ordet
doctor har visats tidigare.
– När man läser doctor aktiveras
ett associativt nätverk i hjärnan där
nurse är en nod, medan bread inte är
det, och vi svarar snabbare på nurse.
Vi har alltså förberett hjärnan för en
respons, sa hon.
På samma sätt har vi associativa
nätverk om oss själva, till exempel om
Advokaten Nr 4 • 2015

”Den som är
primad smart
beter sig mer
försiktigt
efter ett fel.”

Sara Bengtsson.

Mingel
– vänd!

vad det innebär att vara dum respek
tive intelligent.
Sara Bengtsson redovisade en stu
die, där hon med hjälp av magnet
röntgen har undersökt vad som hän
der i hjärnan när associativa nätverk
aktiveras med hjälp av priming.
Försökspersonerna fick göra ett ”ar
betsminnestest” där de skulle svara
ja om en bokstav visad på en skärm
hade visats två sekvenser tidigare, an
nars nej. Före arbetsminnestestet fick
de göra ett språktest och försöka bilda
meningar av omkastade ord. I me
ningarna hade Sara Bengtsson smugit
in synonymer till att vara intelligent.
Därefter fick personerna göra arbets
minnesuppgiften.
Språktestet kom igen i tre omgångar
i slumpmässig ordning, nu med syno
nymer till dum, glad respektive ledsen.
Studien visar att priming med egen
skapsord påverkar prestationen på
arbetsminnestestet, särskilt när det
gäller fel.
– Den som är primad smart beter sig
mer försiktigt efter ett fel, medan den
som är primad dum beter sig likadant
oavsett om den har gjort rätt eller fel –
vilket är irrationellt, sa Sara Bengtsson.

Kelly Tainton redovisade den ame
rikanske socialpsykologen Claude
Steeles experiment kring mångfaldsoch inkluderingsfrågor. Till exempel
presterade Harvardstudenter i ma
tematik med europeiskt ursprung
sämre när de före ett prov hade fått
läsa en falsk artikel om att asiater drog
ifrån amerikaner när det gällde mate
matik. När de senare fick veta att arti
keln var falsk, fanns ändå effekten på
prestationen kvar.
kvinnliga matematikstudenter vid
Harvard och Stanford presterade sig
nifikant sämre än de manliga studen
terna när de före ett prov fick höra
att man tidigare hade sett skillnader i
resultat beroende på kön. När de vid
nästa prov fick veta att det provet där
emot inte hade visat någon skillnad
utifrån kön, skrev kvinnorna 2 pro
cent bättre än männen.
Bengtsson och Tainton berättade att
man kan motverka effekterna genom
att aktivera tankar som rör tankefrihet
och kontroll, att se till att man rör sig
i balanserade miljöer där man känner
sig avslappnad, och att fokusera på
handling i stället för på sig själv. n
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Rakel erbjuder utmärkta tillfällen att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Maria Hedman, jurist på Polismyndig
heten i Stockholms län, Catharina
Espmark, statssekreterare, och Anne
Ramberg.

Maria Billing, Advokatsamfundets
chefsjurist, och Emelie Svensäter Jern
torp, advokat.

Mari Andersson, lagman i Kammarrät
ten i Stockholm, och Marie Hafström,
före detta generaldirektör.

Advokat Jörgen Durban och Anna
Fridh Welin, före detta sekreterare för
Advokatsamfundets styrelse och numer
fiskal i Kammarrätten i Stockholm.

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med
mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus
fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.
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Vår erfarenhet och
rådgivning gör skillnad
Som delägare på en advokatbyrå kan du få ett försäkringsskydd som är särskilt
anpassat efter dina behov. Max Matthiessen har i samarbete med Willis upphandlat
en försäkringslösning för att ge dig bästa möjliga villkor, premier och utfall. I kombination
med Max Matthiessens personliga rådgivning är det ett svårslaget alternativ.

www.maxm.se

• +46 8 613 02 00

Reportage Brottmål och massmedia

Kriminalreportern 
Hotas rättssäkerheten av den
intensiva mediebevakningen
av brottsutredningar och
brottmålsprocesser? Några av
Sveriges främsta experter på
området diskuterade frågan.
TEXT: MATS CATO FOTO: TT, MATS CATO
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ättssäkerheten har debatte
rats gång på gång men kon
sekvenserna av debatterna
har vi inte sett mycket av, sa veten
skapsjournalisten och författaren Per
Lindeberg när han inledde panelde
batten på seminariet ”Brottmål och
massmedia” som arrangerades av
Stiftelsen Rättsstatens vänner i Stock
holm den 20 april.

Per Lindberg visade exempel på
mediernas svartmålning av de miss
tänkta i styckmordsfallet Catrine da
Costa som han granskade i boken
”Döden är en man”. Han gav fyra ex
empel på förändringar som enligt ho
nom skulle stärka rättssäkerheten.
– Det som bör reformeras är na
turligtvis möjligheten för människor
som blivit felaktigt dömda att få en
Advokaten Nr 4 • 2015
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Mediernas påverkan
på brottmålsproces
sen är komplex. Be
vakningen leder inte
sällan till debatt.

 – skurk eller hjälte?
chans till en ny prövning. Det är ofta
så att den dom som avkunnats nästan
är omöjlig att riva upp även om det i
efterhand framstår som orimligt att
den som dömts skulle vara skyldig. Vi
skulle behöva en ny resningsinstans,
en resningskommitté på samma sätt
som finns i Norge.
per lindeberg anser också att nämn
Advokaten Nr 4 • 2015

demännens ställning måste omprö
vas.
– En av förklaringarna till att vi har
fått så många uppmärksammade fall
som rivits upp efter låt oss säga 1990
beror förmodligen till stor del på
att nämndemännen fick en mycket
stärkt funktion 1971 och sedan 1983,
samtidigt som det blev starka opini
onsyttringar av folklig karaktär som

fokuserade på brott som blivit poli
tiskt heta. Jag tänker på incestbrotten
och våldtäktsfallen där det skapades
lobbyorganisationer som arbetar för
att skärpa lagstiftningen och hålla
liv i debatten, samtidigt som vi hade
lekmannadomare som naturligtvis är
mer sårbara för påverkan av debatten
i medierna än vad juristdomarna får
anses vara.
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Per Lindeberg tog också upp två
andra frågor: dels svårigheten att
utkräva ansvar när polisen inte har
skött sitt jobb, dels att skadestånden
i förtalsmål bör vara högre för att av
skräcka medierna från övertramp.
före detta skivbolagsdirektören Wil
liam ”Billy” Butt, som satt i publiken,
protesterade mot att tidningar til�
låts spekulera mer i en artikel om
42-åringen än om de avslöjar namnet.
Han fick stöd av advokaten och me
dierättsspecialisten Peter Danowsky i
panelen som anser att samma regler
ska gälla i båda fallen.
I panelen satt även yttrandefrihets
experten Nils Funcke och Advokat
samfundets generalsekreterare Anne
Ramberg som båda tog upp proble
met för medierna att få objektiv infor
mation när yppandeförbud råder.
– Problemet är när polis och åklaga
re talar om för medierna vad de tror
har hänt och det blir en rättegång där
det finns ett gediget material. De ger
en bild av vad som skett men advoka
ten vet att det kanske inte stämmer

”Det är lika
viktigt med
fria media
med tillåtande tryck- och
yttrandefrihetslagstiftning som
det är med
oberoende
domstolar,
oberoende
advokater
och objektiva
åklagare.”

Anne Ramberg
betonade vikten av
öppna domstolar.

alls, men kan inte tala om det för me
dierna eftersom han har yppandeför
bud, sa Nils Funke.
– Förbudet är ett nödvändigt ont i
de här väldigt stora målen med många
som ska höras, sa Anne Ramberg, som
påpekade att förbudet även innebär
att försvararen får svårare att fullgöra
sitt uppdrag.
ramberg, funcke och danowsky un
derströk att Sveriges generösa yttran
de- och tryckfrihetslagstiftning och
mediernas bevakning av rättegångar
är en förutsättning för att rättsstaten
ska fungera.
– Det är lika viktigt med fria media
med tillåtande tryck- och yttrandefri
hetslagstiftning som det är med obe
roende domstolar, oberoende advo
kater och objektiva åklagare, sa Anne
Ramberg.
Hon pekade på att det mediala
trycket har ökat de senaste 20 åren
och att journalistiken har blivit mer
sensationsorienterad, samtidigt som
sociala medier bidrar till att integri
tetskränkande publiceringar kan få
mer förödande konsekvenser. Ett an
nat problem som hon tog upp är att
rättsprocesser kan skadas om journa
lister inte lämnar relevant informa
tion, driver egna förundersökningar
eller tar kontakt med vittnen.
– Jag tror inte att man löser det här
genom att begränsa informationen el
ler transparensen. Jag tror att rättssta
ten bygger på offentlighet och offent
liga rättegångar, sa Anne Ramberg,
som underströk att öppna domstolar
är ännu viktigare i dag när många
domstolar har lagts ner och vi får vår
bild av vad som händer i domstolarna
genom media.
– Min grundsyn är att inget är per
fekt och att man måste tolerera miss
lyckanden och lära av dem, men inte
anföra ofullkomligheterna som skäl
för inskränkningar i mediernas möj
ligheter att bevaka. Vi ska inte likt en
totalitär stat tro att man kan kontrol
lera medierna för att få ett bättre sam
hälle, sa Peter Danowsky.
är det rättssäkert att tryck- och ytt
randefrihetsmål avgörs av en jury
utan förhandling? Nils Funcke påmin
de om att lagstiftaren medvetet har
satt en hög tröskel för att garantera
yttrandefriheten.
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– Tanken är att det ska vara svårt
att bli fälld. De som är satta att döma
i tryck- och yttrandefrihetsmål ska
ständigt ha yttrandefrihetens bety
delse för demokratin i åtanke, sa Nils
Funcke.
Anne Ramberg berättade att hon
gärna sett att Justitiekanslern hade
väckt åtal mot företrädarna för Lex
base, databasen med rättslig informa
tion om privatpersoner och företag.
Nils Funcke vill också se över möjlig
heten att väcka allmänt åtal, vilket är
lättare nu när kravet på att det måste
vara ”särskilt” påkallat är borta.
Advokaten Nr 4 • 2015
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Panelen bestod också av Sonny
Björk, pensionerad kriminalkommis
sarie och en av Sveriges främsta vapen
experter. Han är positiv till mediernas
roll i stort, men gav flera exempel på
att medier skadat förundersökningar
genom att läcka uppgifter.
– Jag tror att enda sättet att förbättra
rättssäkerheten är att media granskar
förundersökningar och rättegångar
och belyser de felaktigheter som
ibland förekommer, sa Sonny Björk.
– att meddelarfriheten missbrukas av
poliser som berikar sig själva genom
Advokaten Nr 4 • 2015

att läcka uppgifter om kändisar är inte
en fråga för lagstiftaren som jag ser
det, sa Nils Funcke. Även om det finns
lite utrymme för att skruva på lagen
för vilka fall som ska bort. Det kan till
exempel vara beslut om hämtning av
personer för förhör som kan kvalifice
ra sig för den starkare sekretessregeln
som gör att meddelarfriheten bryts.
Nils Funcke underströk att polisen
inte ska se meddelarfriheten som
ett problem, utan något som gag
nar polisens trovärdighet och bidrar
till att hålla borta korruption och
rättsövergrepp. Men bästa sättet att

Paneldebatten
på seminariet
”Brottmål och mass
media” som arrang
erades av Stiftelsen
Rättsstatens vänner
i Stockholm.

komma åt läckorna är enligt Funcke
att redaktionerna slutar betala för ny
hetstips.
panelen diskuterade också i vilken
mån domstolarna påverkas av publi
citeten kring brottmål. Nils Pålbrant,
rådman i Uppsala som också satt i pa
nelen, medgav att domare kan påver
kas av journalistiken.
– Det är klart att vi kanske gör det
ibland, men det viktiga är att vi är
medvetna om risken som kan finnas
och försöker frigöra oss från påver
kan, sa Nils Pålbrant. n
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I skärningspunkten mellan
bakom lagar och förordningar finns en politisk vilja men
i samma stund som de börjar tillämpas ska juridiken ta
över. En bit in i min andra mandatperiod som riksdags
ledamot börjar jag få grepp om den saken. Eller som
Richard Swartz träffsäkert fångade det som skiljer politi
ken från annan verksamhet: ”Inom konst och journalistik
är sanningen det yttersta kriteriet. Politiken däremot ska
leverera lösningar” (DN 28/3).
Decemberöverenskommelsen är satt på pränt, och nog
är den ett bindande avtal mellan regerings- och allianspar
tierna. I den stundtals infekterade debatt som följde på
överenskommelsen den 27 december i fjol och som på sina
håll alltjämt pågår, finns röster som menar att inte minst
Moderaterna har sålt sin själ genom att ingå ett avtal som
inte kan sägas upp förrän år 2022.
För mig är det solklart att decemberöverenskommelsen
inte är juridiskt bindande. Inga rättsliga sanktioner kom
mer att drabba ett parti som ensidigt säger upp överens
kommelsen. Den domstol finns inte som skulle bifalla
en stämningsansökan från Stefan Löfven för det fall ett
alliansparti skulle rösta mot regeringens budget. Decem
beröverenskommelsen är alltså bindande enbart på ett
politiskt och moraliskt plan. Ett handslag, varken mer eller
mindre. Det är svårt att hitta ett tydligare exempel på när
politiken – i skärningspunkten mellan juridik och politik –
inte levererar en sanning och inte heller en perfekt modell
men väl en funktionell lösning på ett konkret problem.
Uppgörelsen innebär att ”den statsministerkandidat som
samlar stöd från den partikonstellation som är större än
alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas
fram”, och att ”en minoritetsregering ska kunna få igenom
sin budget”. Hade det inte varit bättre att låta december
överenskommelsen komma till uttryck i lagstiftning? Så
att spelreglerna hade spikats och inblandade parter vetat
säkert vad som gäller under avtalsperioden. Till och med
budgetprocessexperten Per Molander har varit inne på det
spåret och menat att det i riksdagsordningen bör skrivas in
att ledamöter bara får rösta på ett budgetförslag (Rättsfon
dens seminarium 11/3). Det vill säga: Har man röstat på det
egna partiets förslag skulle man, om det faller, inte däref
ter få rösta på ett annat partis förslag. Kruxet är bara att
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Molanders lagstiftning inte löser problemet. Ett parti som
vill fälla en minoritetsregering kan ändå göra det genom
att avstå från att rösta på sitt eget förslag och i stället rösta
på oppositionens. I själva verket är det nog så att varje
försök att lagstiftningsvägen säkra ett minoritetsregerande
är dömt att misslyckas. Juridiken kan inte användas för att
tvinga en folkvald beslutsfattare att rösta på ett visst sätt.
I sakfrågan finns det självklart argument både för och
emot decemberöverenskommelsen. Jag vill lyfta fram
ett inte tillräckligt uppmärksammat skäl – politiskt, inte
juridiskt! – som talar för att avtalet bör bestå. Om allians
partierna med stöd av SD skulle fälla regeringen Löfven
och alliansen bilda en minoritetsregering, då blir denna
regering ännu svagare än vad regeringen Reinfeldt var
2010–2014. Det skulle med andra ord bli ännu svårare att få
något uträttat på reformfronten med följden att alliansen
skulle tvingas gå in i valrörelsen 2018 svårt skadeskjuten.
Man behöver inte vara särskilt ”policyprofessionell” för
att begripa att det är bättre för allianspartierna att i oppo
sitionsställning ladda batterierna och i valet 2018 komma
tillbaka fräscha, politikutvecklade och revanschsugna för
att med starkt mandat styra landet 2018–2022. Medan
Löfven och hans ministrar i regeringsställning nu tvingas
svika det ena vallöftet efter andra för att sedan försvagade
och ifrågasatta gå in i valrörelsen 2018.
sedan hösten 2014 är jag ledamot i konstitutionsutskot
tet. I skrivande stund pågår utskottets vårgranskning
av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas
handläggning. Denna i grundlagen (RF 13 kap. 1 §) före
skrivna granskning av regeringens göranden och låtanden
är ett gott exempel på en skärningspunkt mellan juridik
och politik. Från början var granskningen tänkt att vara
administrativ och juridisk men som bekant har det inte
gått att hålla den fri från partipolitik. Resultatet av vårens
granskningsarbete redovisas i juni. I avvaktan på det gör
jag klokast i att avstå från vidare kommentarer i den delen.
Men så mycket kan jag säga att spörsmålet om regeringens
makt över utredningsväsendet har varit en het fråga från
såväl politiska som juridiska utgångspunkter. I den senare
delen har utskottet bland annat inhämtat sakkunskap av
Advokaten Nr 4 • 2015
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politik och juridik
grundlagsexperterna Marianne Eliason, Magnus Isberg
och Henrik Jermsten.
Tillkännagivanden är ett politiskt instrument som har
använts flitigt av oppositionen det här riksdagsåret, och
fler sådana lär det bli innan riksdagsåret är slut. Även om
ett tillkännagivande är ett sätt för en riksdagsmajoritet att
uttrycka sin vilja eller missnöje med regeringens politik,
ska själva granskningen i KU ske på helt objektiva grunder.
Om regeringen inte har haft sakliga skäl för att strunta i
riksdagens tillkännagivande, ska regeringen kritiseras för
det. Den ordningen ska i princip gälla även om – som ofta
är fallet – vissa av KU:s ledamöter tycker att tillkännagi
vandet var fel från början till slut.
Ett annat fall där juridiken och politiken biter varandra
i svansen gäller systemet med politiskt nominerade do
mare. Nämndemannasystemet är mer aktuellt än någon
sin efter höstens val, då Domstolssverige fick en kraftig
ökning av nämndemän från SD. Ett annat ytterkantsparti,
Feministiskt initiativ, klarade inte riksdagsspärren men
röstades in i 13 kommuner och fick därmed mandat att
nominera nämndemän.
Varje år sedan jag kom in i riksdagen har jag motionerat
om ett begränsat nämndemannainflytande i våra dom
stolar. Mina tyngsta argument har hela tiden varit risken
för felaktiga domar och att förtroendet för rättsväsendet
skadas när amatörer tillåts få ett avgörande inflytande i så
komplicerade frågor som bevisvärdering, uppsåtsbedöm
ning och straffmätning.
Ganska lite har hänt. 2013 föreslog visserligen både
Straffprocessutredningen och Nämndemannautredningen
att nämndemannainslaget borde minska i underrätterna
och helt tas bort i hovrätterna och kammarrätterna. Men
så långt vågade alliansregeringen inte gå. Däremot tog
man välkomna steg i form av skärpta krav och regler som
gör det lättare att avsätta direkt olämpliga nämndemän.
Men det grundläggande förtroendeproblemet kvarstår.
I debattsammanhang har jag därför frågat försvarare av
systemet om de skulle känna förtroende för en hjärtkirurg
som saknar medicinsk utbildning. Skulle förtroendet öka
för flygsäkerheten om andrepiloten i cockpit inte vet hur
man landar flygplanet?
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”Den domstol finns inte som skulle bifalla en
stämningsansökan från Stefan Löfven för det fall ett
alliansparti skulle rösta mot regeringens budget.
Decemberöverenskommelsen är alltså bindande
enbart på ett politiskt och moraliskt plan.”

Man kan fråga sig varför mina riksdagsmotioner inte går
ut på att avskaffa nämndemannasystemet rakt av. Svaret
är att här har vi ytterligare ett exempel på skärningspunk
ten mellan juridik och politik. I dagsläget vore det taktiskt
dumt att plädera för det från rättspolitisk och juridisk syn
punkt mest riktiga. Politiskt sett är det klokare att gå fram
med små steg när utvecklingen ändå går åt rätt håll. Det
finns numera ett ganska brett stöd för att ta bort nämn
demännen i hovrätterna och kammarrätterna, så den
åtgärden kan gärna komma först. Nästa steg kan tänkas
vara att ge domstolen rätt att välja vilka mål nämndemän
ska medverka i och att återgå till systemet med enbart kol
lektiv rösträtt för nämnden.
men om jag i dag i riksdagen skulle föra fram krav på att
landets cirka 8 500 nämndemän i ett slag skulle friställas
så skulle det vara rent kontraproduktivt för min långsikti
ga ambition. Vad man inte kan tala om, därom måste man
tiga, för att nu citera Ludwig Wittgenstein. Ändå vet såväl
jag som andra kloka politiker, jurister och bedömare att
systemet med nämndemän juridiskt sett är en fortgående
katastrof. Men sådana är politikens villkor.
Maria Abrahamsson
Riksdagsledamot (M)
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Okunskap
om advokatens roll
bakom kritiken
En ny rapport om resultaten av myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet har uppmärksammats av många och väckt irritation bland advokater. I rapporten påstås att försvarsadvokaterna i stora
och uppmärksammade mål bidragit till ett försämrat samarbetsklimat
i rätten, bland annat genom att fokusera på fel saker i processen. Men
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att rapportförfattarna totalt har missförstått advokatens roll i rättssystemet.
TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: TT
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Tungt rustad polis på plats på Sommarvädersvägen i Biskopsgården i Göteborg i samband med en skottlossning.

yndighetssamarbetet mot grov orga
niserad brottslighet skördar nya fram
gångar. Detta enligt den rapport från
de samverkande myndigheterna som
publicerades i början av april. Fram
gångarna märks i en ökning av antalet
lagföringar och en rejäl ökning av an
talet utdömda fängelseår.
I rapporten reflekteras också
över hur arbetet mot den grova or
ganiserade brottsligheten påverkar
de inblandade.
Det är här de uppmärksammade synpunkterna på ad
vokaternas insatser i målen kring den grova brottslighe
ten läggs fram.
I avsnitt 8.7.2 skrivs bland annat: ”De stora målen leder
allt oftare till ett sämre samarbetsklimat i rättssalarna.

Åklagarna upplever i allt större utsträckning att försva
rare, särskilt när de är många i ett mål, försöker rikta in
sig på processuella eller perifera frågor för att förskjuta
fokus från det väsentliga i målet. Det är även allt vanliga
re att åklagarnas och polisens arbetsmetoder ifrågasätts
samt att åklagare avbryts och ständigt får svara på frågor
under domstolsprocessen.”
Och lite senare framförs att ”Ett problem som har upp
märksammats ytterligare under året, är att försvaret sällan
fullgör sin skyldighet enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken.
Enligt denna bestämmelse ska försvaret i samband med
delgivning av förundersökningen meddela de brister de
anser finns eller de kompletteringar som de anser ska gö
ras. Detta sker istället först under huvudförhandlingen.”
I en kommentar till TT, publicerad i en rad dagstid
ningar, utvecklade överåklagare Björn Blomqvist resone
manget. Han hävdade att advokaternas agerande riske

GOB-RAPPORTEN
Det myndighetsgemensamma arbetet mot
grov organiserade brottslighet startade med en
överenskommelse mellan nio myndigheter år
2009.
Bland grundarna finns Polisen, Åklagarmyndigheten och EBM. Senare har även Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
anslutit sig.
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De tolv myndigheterna samverkar inom ett
operativt råd.
Polisen har avsatt särskilda resurser för att genomföra de insatser som myndigheterna beslutar
om.
I sin rapport från 2014 redovisar myndigheterna
att de kunnat lagföra betydligt fler personer under 2014 än året innan.

Sammantaget dömdes 100 personer till fängelse under 2014. Den sammanlagda utdömda
fängelsetiden under 2014 uppgick till 328 år, att
jämföra med 209 år under 2013.
För fjärde året i rad var den så kallade Södertäljeinsatsen under ledning av Polisen region
Stockholm den insats där mest arbetad tid redovisades.
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Polis visiterar personer som greps på en svartklubb efter ett misstänkt mord på Ångpannegatan på Hisingen i Göteborg.
Femton personer togs till förhör.

rade att minska effektiviteten och skada förtroendet för
rättsväsendet, formuleringar som fick Advokatsamfun
dets generalsekreterare Anne Ramberg att i sin blogg tala
om ”spel med hög klubba” från åklagarnas sida.
SAMARBETE NÖDVÄNDIGT

Anne Ramberg är noga med att påpeka att hon i grunden
är positiv till myndighetssamarbetet.
– Det krävs samverkan mellan myndigheter för att man
ska komma till rätta med den här allvarliga brottslighe
ten, säger hon, men fortsätter:
– Däremot blir jag bekymrad över den bristande för
ståelse för advokatrollen och grundläggande rättsstatliga
principer som författarna till rapporten ger uttryck för.
Ett exempel på detta är påståendet att advokaterna inte
fullgör sina skyldigheter att påtala utredningsbrister. I
allmänhet beror sena påpekanden från försvarets sida

på just utredningsbrister. Det kan handla om allt från
slarvigt utförda målsägandeförhör till underlåtenhet att
utreda vissa omständigheter. Varken den misstänkte el
ler försvararen har någon som helst utredningsskyldig
het eller skyldighet att kvalitetssäkra förundersökningen,
fastslår Anne Ramberg.
Hon menar vidare att advokaten endast ska påtala
utredningsbrister om det gagnar klienten. Det innebär
i princip att endast sådana brister som leder till att åtal
inte väcks eller att åtalet ogillas ska påtalas av försvara
ren. Detta följer av bestämmelsen i rättegångsbalken som
föreskriver att advokaten ska tillvarata den misstänktes
rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning.
Att hävda som man gör i rapporten att det skulle vara
advokaternas fel att dessa rättegångar blir så utdragna,
det är både i sak fel och oförskämt, anser Anne Ramberg.
Antydningen om att försvarsadvokaterna skulle vilja

Anne Ramberg.

ARBETET KRING STÄMNINGEN I RÄTTSSALEN
Problemen med dålig stämning i rättssalen och
öppna konflikter mellan åklagare och försvarare
aktualiserades i och med det så kallade kokainmålet år 2012.
Situationen fick Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg att ta initiativ till en
dialog med domstolar och åklagare om stäm
ningen i rättssalen och hur man kunde förhindra
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att förtroendet för rättsväsendet tog skada av
bråken.
Utifrån de möten som då hölls, och som också
utmynnade i ett temanummer av tidskriften
Advokaten om frågorna, har såväl domstolarna
inom Svea hovrätts område som Åklagarmyndigheten på olika sätt fortsatt arbetet för att, utifrån
sina olika roller, säkra en god och konstruktiv

stämning i rättssalarna. Fokus, både i Svea hovrätts brottmålsprojekt och i åklagarnas arbete,
ligger på stora och komplicerade mål. Åklagarmyndigheten har bland annat inriktat sig på hur
man på bästa sätt kan utreda och delge dessa
mål, medan Svea hovrätts projekt tar sikta på
domarens roll och vikten av en god process
ledning.

»
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En misstänkt rånare blev skjuten av polis i huvudet i Södertälje
centrum den 4 januari 2013. En av flyktbilarna övergavs i närheten
av brottsplatsen i centrala Södertälje.

dra ut på rättegångarna bygger på ett rejält tankefel, på
pekar hon vidare. Snarare är det nog så att de i många fall
avstår från att göra befogade invändningar på instruktion
av och av hänsyn till klienter som i vissa fall redan suttit
häktade i flera år.
Riksåklagare Anders Perklev tycker att diskussionen
om vem som gjort eller gör rätt och fel i de omdiskute
rade rättegångarna är olycklig och vilar på en felaktig
tolkning av vad rapporten vill säga.
– Man ska nog ska läsa texten utifrån rubriken till det
aktuella avsnittet i rapporten: Påverkan på de inblanda
de. Detta ska inte ses om kritik utan som en beskrivning
av hur man uppfattar situationen bland de medverkande
åklagarna och i någon mån polisen, säger han, och fort
sätter:
– Försvararen har naturligtvis sin roll, och ska tillvarata
sin klients intressen. Försvararen har ingen skyldighet att
underlätta processen eller se till att den flyter framåt. Jag
ser det närmast som naturligt att man från försvarets sida
kliver in genom de dörrar som rättegångsbalken lämnar
öppna. Samtidigt kan man inte blunda för att det har
skett en utveckling av processföringen, i Sverige såväl
som i andra länder, och att vi måste förhålla oss till denna
utveckling, konstaterar Anders Perklev.
Fredrik Wersäll, hovrättspresident i Svea hovrätt, rea
gerade med viss förvåning på formuleringarna i rappor
ten.
– Det är naturligtvis viktigt att beskriva de svårigheter
som uppstår i de här målen. Men samtidigt måste man
visa förståelse för de olika rollerna. Den passus som finns
i rapporten om försvararna tycker jag kanske inte andas
en fullständig förståelse för vad som är försvararens upp
gift. För att få en bra stämning under processen är det
centralt att alla inblandade förstår att vi har olika roller.
Det är inte brottmålsprocessens syfte att alla ska sträva åt

Finns Snabbavveckling med ”Insättningsgaranti”?
Svaret är nej. När någon säljer sitt bolag med dess tillgångar till ett företag för snabbavveckling finns ingen statlig
insättningsgaranti motsvarande den som finns när pengar sätts in på bank. Det är leverantörens förmåga att fullgöra bolagets förpliktelser säljaren förlitar sig på. Uppkommer brister avseende skattebetalningar hamnar ansvaret
hos säljaren.
Svenska Standardbolag har varit i näringslivets tjänst sedan 1954 och handlagt mer än 200 000 bolagsärenden varav
20 000 bolagsavvecklingar. Vi kan inte ge statlig insättningsgaranti men vi kan garantera erfarenhet, kompetens,
service, ekonomisk stabilitet och ett konkurrenskraftigt pris.

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20

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

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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samma håll. Det ligger i processen att man har byggt in
de motstridiga intressen som kan finnas i målet, så att de
kommer fram i ljuset, säger Wersäll.

het har försvararna agerat offensivt och pekat på brister
i utredningarna, vilket kan ligga bakom rapportens utta
landen om försvarare som försöker rikta in sig på pro
cessuella eller perifera frågor. Anders Perklev pekar på
ADVOKATERNA SKICKLIGARE
en tydlig utveckling av mer aktiva advokater i dessa mål.
I rapporten om myndighetssamarbetet under 2014 talas
Och Fredrik Wersäll håller med.
också om att de stora målen allt oftare ”leder till ett sämre
– Ja, delvis är det så i de stora målen att det blir fler in
samarbetsklimat i rättssalarna”. Såväl Anne Ramberg som
vändningar. Men det tycker jag inte är åklagarnas sak att
Anders Perklev och Fredrik Wer
ha synpunkter på. Det är rätten som
säll betonar dock att bråk och dålig
ska avgöra vad som är relevant och
stämning under rättegångar fortfa
inte relevant, säger han.
rande hör till undantagen och att
För Anne Ramberg är det knap
de främst förekommit i riktigt stora
past ett problem att advokaterna
mål som det så kallade Södertälje
mer aktivt använder sig av rätte
målet och kokainmålet.
gångsbalken.
Just utredningar genomförda
– Jag tror att advokaterna har bli
inom ramen för myndighetssamar
vit skickligare på processrätt och
betet mot den grova organiserade
att de i ökad omfattning använder
brottsligheten har i flera fall lett till
sig av de medel som står till buds
sådana jättemål, med årslånga hu
och som lagstiftaren erbjuder, säger
vudförhandlingar och häktningsti
hon med viss stolthet.
Anders Perklev
der på flera år. De långa utredning
REFORMER KRÄVS
arna och förhandlingarna sätter
Det tycks alltså som att de problem med konflikter
alla parter under stor press, påpekar alla de intervjuade.
och dålig stämning som har varit kring vissa mål i stor
– Omfånget på de här målen spelar väldigt stor roll,
utsträckning beror på själva målens stora omfång och
och man ska inte underskatta svårigheterna. Å ena sidan
de särskilda problem som det skapar. Men även mer
har jag förståelse för att utredningarna blir av den om
aktiva advokater kan utgöra en utmaning för rättssyste
fattningen med de arbetsmetoder man använder, och det
met.
är möjligt att det är svårundvikligt. Å andra sidan leder
– Man kan nog säga att rättegångsbalken inte riktigt är
det till påfrestningar på rättssystemet som vi inte har sett
anpassad för denna typ av stora och komplicerade mål,
tidigare, med bekymmer som långa resurskrävande för
men inte heller för en processföring som innebär att man
handlingar, långa häktningstider, svårigheter med pro
ställs inför väldigt många formella frågor som måste tas
cessledning och svårigheter när det gäller bevisföring,
om hand på ett bra sätt under processen. Detta måste vi,
konstaterar Fredrik Wersäll.
alla aktörer, lära oss att hantera – och även lagstiftaren ta
I flera av de stora målen kring organiserad brottslig

”Detta måste vi, alla
aktörer, lära oss att
hantera – och naturligtvis lagstiftaren ta
tag i – så att vi fortsatt
kan fullfölja rättegångar på ett bra sätt.”
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Anders Perklev.

Fredrik Wersäll.

»
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För dig som söker juridisk information

ÄR DU I GOTT SÄLLSKAP?
Varje månad avgörs tusentals mål i Sveriges domstolar. Men hur hittar
du det som är relevant för dig?
InfoTorg Juridik gör kvalificerade urval av avgöranden och publicerar löpande
på infotorgjuridik.se. Här hittar du också djupa analyser och senaste nytt från
juristbranschen.
Vår juridiska information blir tillsammans med information om företag, personer och fastigheter beslutsunderlag du inte har råd att vara utan.
Just nu har vi kampanjerbjudande för alla nya användare. Kontakta oss på
08-555 682 00 eller kampanj.information.se@bisnode.com.
Hos InfoTorg Juridik är du alltid i gott sällskap!
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”Just i dessa stora mål med väldigt mycket material är det särskilt
viktigt att domaren kliver fram och tar befälet i rättssalen” Fredrik Wersäll
tag i – så att vi även fortsatt kan fullfölja rättegångar på ett
koncentrerat och rättssäkert sätt, menar Anders Perklev,
som önskar se vissa förändringar i rättegångsbalken.
Hans förslag handlar bland annat om att försöka hitta
former för att säkerställa muntlig bevisning i ett tidigare
skede, till exempel genom att kunna använda videoinspe
lade förhör i rätten.
– Det andra är att jag tror att man behöver se över
reglerna om verkan av slutdelgivningen av förundersök
ningen, och överväga om man ska införa någon form av
begränsning av möjligheten att komma med nya invänd
ningar och yrkanden på ett sent stadium om det inte
finns godtagbara skäl till att man har väntat med detta,
säger Anders Perklev.
Fredrik Wersäll och Anne Ramberg delar uppfattning
en att rättegångsbalken inte riktigt fyller sin funktion
som den borde i de största målen. Men Anne Ramberg
vill samtidigt peka på ett annat problem som hon menar
ställer till minst lika stora problem i form av långa häkt

ningstider och förundersökningar som pågår parallellt
med huvudförhandlingar.
– Jag tycker att domstolarna är alldeles för slappa och
snabba med att tillgodose åklagarnas begäran om häkt
ning och om restriktioner. Det finns i dag enligt lagstift
ningen att ställa högre krav på åklagarna. Men det gör
man inte, säger hon, och önskar tydligare signaler från
lagstiftaren just här.
MÅSTE TA BEFÄLET

Lagändringar kan naturligtvis vara en väg att bättre rusta
rättsväsendet för de utmaningar som de stora målen er
bjuder. Men Fredrik Wersäll vill i första hand lyfta fram
andra insatser.
– Vissa erfarenheter från de här stora målen skulle kun
na tyda på att domaren har trätt tillbaka lite för mycket.
Det har varit en skola när det gäller processledning där
domaren ska förhålla sig rätt passiv och låta parterna
driva processen. Det fungerar nog normalt sett. Men just

»

Vi har störst utbud av Stenströms skjortor på nätet.
Kod »AD15« ger dig 200 kr rabatt.

www.stenstromsstore.se
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”Advokaten är inte någon rättens tjänare, utan har uteslutande sin lojalitet mot
klienten, inom de ramar som ges av lagen och god advokatsed, givetvis.” Anne Ramberg
i dessa stora mål med väldigt mycket material är det sär
skilt viktigt att domaren kliver fram och tar befälet i rätts
salen, säger Wersäll.
Ett tydligt exempel på när det krävs en tydligare do
marroll är de fall där advokater och åklagare mer eller
mindre råkat i luven på varandra inför rätten.
– Här finns en central uppgift för domaren: att se till att
det blir ordning och reda i rättssalen och att inte parterna
käftar med varandra, att alla behandlar varandra med re
spekt och att målet handlar om det som det ska handla
om, påpekar Fredrik Wersäll.
Förutom en tydlig processledning och styrning av vad
som tillåts och inte i rätten kan domaren också bidra till
att målet blir mer överblickbart och väl disponerat, till
exempel genom planeringsmöten, där domaren kallar
samman parterna för att gå igenom målen och försöker
klara ut vad det är man är oense om och vad målet hand
lar om egentligen.
Anders Perklev och Anne Ramberg håller med Wersäll

38

om att domarens processledning är avgörande för stäm
ningen i rättssalen. Och Anne Ramberg betonar att det i
stora drag råder samsyn mellan de tre ledande företrä
darna för rättsprocessens parter.
– Vi för löpande samtal, och både Riksåklagaren och
Svea hovrätt har ju tagit egna initiativ kring detta och har
projekt där advokaterna är med, säger hon.
Men Anne Ramberg vill också lyfta fram behovet av att
förklara de olika rollerna i rättssystemet.
– Jag tror att att vi tillsammans med åklagare och dom
stolarna måste tydliggöra vad advokaten har för upp
drag. Där råder det tyvärr en kunskapsbrist, även om vi
är och talar på åklagarutbildningarna. Advokaten är inte
någon rättens tjänare, utan har uteslutande sin lojalitet
mot klienten, inom de ramar som ges av lagen och god
advokatsed, givetvis, säger hon. n

Polismyndigheten: Myndigheter i samverkan
mot den organiserade brottsligheten 2014
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”Vid svåra olyckor har njurarna ofta
det mest otacksamma jobbet – för att
rädda liv riskerar de att själva dö.”

En korridor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är
här de allra svårast skadade i hela Mellansverige hamnar,
utrullade ur ambulanser och helikoptrar. Olyckor. Trauman.
Människor som svävar mellan liv och död.
Sjukvården är i dag bra på att rädda flera vitala organ.
Ett hjärta kan få nitroglycerin, en hjärna kan sövas ned.
Däremot vet vi väldigt lite om hur man räddar de organ
som kan drabbas värst vid stora blödningar – njurarna.
Läkaren och forskaren Michael Hultström, med intensivt
nyfiken blick, gestikulerar med händerna när han förklarar.
”I krislägen kompenserar kroppen. Hjärnan och hjärtat
prioriteras. Kvar lämnas njurarna som får en omöjlig uppgift. De får order att spara vätska samtidigt som de blir
tillsagda att jobba dubbelt så hårt som möjligt. Det blir
ohållbart.”
Redan under normala omständigheter tillhör njurarna
kroppens hårdast ansträngda organ. Njurarna filtrerar
svindlande 200 liter vätska om dagen.
När njurarna vid trauma måste jobba ännu hårdare så
kan allt det andra livräddningsarbetet bli förgäves. Tre av
fyra som drabbas av akut njursvikt avlider.

”Vi måste få njurarna att tagga ner och få dem att spara
på krafterna vid blödningschock,” säger Michael. ”Det är
det som jag arbetar med att försöka lösa.”
Tack vare ett nytt stort anslag från Svenska Sällskapet
för Medicinsk Forskning (SSMF) kan Michael Hultström de
närmaste fyra åren fördjupa ansträngningarna att ta fram
ett läkemedel som vid akuta njurskador kan öka blodflödet
till njurarna. Och därmed rädda liv.
”Många som skulle kunna räddas genom bättre kunskap
om njurarna har långa liv framför sig,” säger Michael.
Inom sjukvårdsstatistik talar man om QALY, ”qualityadjusted life years”, kvalitetsjusterade levnadsår, ett mått
med vilket man ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan
väga olika medicinska insatser mot varandra.
Ett år i full hälsa motsvarar 1 QALY. Unga som vid akut
njursvikt kan räddas från att dö eller bli invalidiserade
innebär många QALY.
Michael Hultströms dagar och kvällar i laboratoriet är
långa men han klagar inte. Det är detta han brinner för.
När han står med ögat i mikroskopet vet han att många,
många QALY ligger i potten.

Vill du att dina barn och barnbarn ska få bättre mediciner och vård än vad som finns i dag? Ge då ett bidrag till SSMF. Vi stödjer
forskning kring alla stora sjukdomar och även många mindre uppmärksammade sjukdomar. Gör du en större donation kan
du starta en egen forskningsfond. Läs mer på www.ssmf.se eller ring 08-33 50 61. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099.

Aktuellt
gerad och duglig personal med kom
petens på miljösidan.
Hur hanterar du det stora mediala intresset?
– Jag har valt att försöka styra
mediakontakterna till mig själv, efter
som konkursförvaltaren i större kon
kurser blir en slags projektledare som
har kontroll och översikt över helhe
ten i konkursen och leder och fördelar
arbetet. Det gör också att man är bäst
skickad att även hantera de frågor
som finns hos allmänheten och jour
nalister. Det har också ett värde att
svaren blir likartade.

MÅNADENS ADVOKAT Hans Andersson

Största konkursen
i modern tid
Månadens advokat Hans Andersson är konkursförvaltare för gruvkoncernen Northland Resources
vars skulder uppgår till 14 miljarder
kronor, en miljard mer än i SAABkonkursen.

sköts bäst när man finns någorlunda
nära till hands, dels är byrån en av de
få obeståndsbyråerna som hanterat
gruvor i obestånd och jag har själv
erfarenhet av stora konkurser i gruv
branschen.

– Min målsättning är att sälja verksam
heten för fortsatt drift. Dels har det
ett egenvärde att undvika den kapi
talförstöring som det innebär att sälja
bit för bit, dels är det min uppfattning
att fortsatt drift innebär det bästa ut
fallet för borgenärerna i konkursen,
säger Hans Andersson, delägare i ad
vokatfirman Kaiding som arbetar på
kontoret i Piteå och är specialiserad
på obeståndsrätt, affärsjuridik och
tvistehantering.

Vilka tillgångar har konkursboet?
– Tillgångarna omfattar dels själva
gruvan utanför Pajala, ett nyligen
uppfört anrikningsverk, men också
en tåg- och godsterminal som upp
förts. Dessutom finns en hamnanlägg
ning i Narvik, så det finns också ett
bolag i Norge med en norsk konkurs
förvaltare.

Hur fick du uppdraget?
– Jag blev tillfrågad av represen
tanter för styrelsen i Northland. An
ledningen till att jag och byrån blev
aktuella för uppdraget var dels vår
geografiska placering eftersom kon
kursförvaltning är en verksamhet som
40

Vad kännetecknar gruvkonkurser?
– När det gäller all gruvverksamhet
hamnar miljöfrågor i fokus eftersom
det finns ett miljötillstånd och villkor i
tillståndet för gruvverksamheten som
man måste hålla sig till. Det handlar
om hantering av vatten, avbördning
och man måste ta prover och skicka
till myndigheter. Därför är det också
viktigt att man från dag ett har enga

”I så här
stora
konkurs
uppdrag är
det alltid en
utmaning
vid konkursöppnandet
att få en
förståelse
för verksamheten, vilka
frågor som är
prioriterade
och att få
kontroll
på verksamheten.”

Vad är det svåraste med ditt uppdrag?
– I så här stora konkursuppdrag
är det alltid en utmaning vid kon
kursöppnandet att få en förståelse
för verksamheten, vilka frågor som
är prioriterade och att få kontroll på
verksamheten. Man tvingas fatta en
lång rad beslut under tidspress. När
det gäller gruvverksamhet är det mil
jö-, fastighets- och markfrågor som är
kopplade till gruvdriften och som är
en utmaning att hantera. Den andra
utmaningen i det här fallet är försälj
ningsprocessen.
Vad händer nu?
– Konkursboet fortsätter driften av
gruvan på samma nivå som Northland
hade före konkursen. Det innebär att
det inte sker någon faktisk produktion
av järnmalm, utan vi upprätthåller
värdena i anrikningsverket och ser till
att miljövillkoren följs. Ett 20-tal per
soner är anställda av mig på plats och
de går i skift för att övervaka verksam
heten. Det andra är att vi jobbar med
försäljningsprocessen som i dag är
inne i ett intensivt skede. Den tidpla
nen som vi arbetar efter är att vi ska
ha en ny köpare på plats med tillträde
den sista juni.
Blir det inte lika svårt för en ny ägare?
– Den som förvärvar verksamheten
av konkursboet förvärvar inkråmet,
tillgångarna, och slipper ryggsäcken
av de tidigare lån som fanns. Den som
förvärvar en järnmalmsgruva i dag
gör det utifrån en förhoppning och
tro att prisbilden ändras så att det blir
lönsamt i framtiden att bedriva verk
samheten.
Mats Cato
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Per Hall – ny rättschef i
Statsrådsberedningen
Per Hall anställs som rättschef
i Statsrådsberedningen. Per
Hall är sedan 2012 hovrättspresident i Hovrätten för Västra
Sverige. Han är också ledamot
av Valmyndighetens nämnd och
Migrationsverkets insynsråd.
Mellan 1998 och 2012 arbetade
han i Regeringskansliet, från
2007 som rättschef i Justitiedepartementet. Per Hall har även
varit utredningssekreterare och
föredragande i riksdagen samt
expert och sekreterare i statliga
utredningar. Han tillträder den 18
maj 2015.

NY BOK

Svensk sexualbrottslag
– Madeleine Leijonhufvud
En framåtsyftande tillbakablick | 112 s. 2015. Boken
dokumenterar en viktig utveckling i svensk straffrätt,
nämligen om lag och rättstillämpning om sexualbrott.
I fokus står allvarliga sexuella övergrepp på vuxna.
Det är en beskrivning av förändrade synsätt, ändrade
premisser för sex i och med p-piller och aborträtt,
juridikens och politikens sviktande förmåga att följa
med fram till den tröskel vi idag står vid: att i lag slå
fast allas rätt att välja när, hur och med vem man vill
ha sex. Ingår även som e-bok i rättsdatabasen Zeteo
med länkar till en mängd olika källor.

Johan Gernandt blir hedersdoktor

314 kr exkl moms ➢ nr 978-913901893-3 ➢ nj.se
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ÄTT
AKTIEBOLAGSR

AKTIEBOLAGSR
OCH

CHRISTIAN DIESEN

Om detta
han eller hon gå fri?
för brottet – eller ska
det olika
Ska den tilltalade fällas
Men även i teorin finns
meningar i praktiken.
hur beviskan det finnas skilda
ska uttryckas och om
om hur beviskravet
använda
uppfattningar, både
alltmer kommit att
Sverige har man i praktiken av beviskravet i brottmål.
prövning bör ske. I
definition
för att
rimligt tvivel” som
uttrycket ”bortom
sig till sannolikhetskalkyl
inom teorin länge sökt
två utgångspunkter
Samtidigt har man
säkrare. Går dessa
av en
göra bevisvärdering
hitta en metod att
statistik vid bedömningen
sig av matematik och
Har domstolarna över
ihop? Bör man använda
skuldfrågan om sannolikhet?
denna bok.
åtalads skuld? Handlar
Om dessa frågor handlar
behov av bevisteori?
är inte bara uppdaterad
huvud taget något
av Bevisprövning i brottmål
Den andra upplagan
bl.a. nya avsnitt om
och utvidgad, och innehåller vid bevisvärderingen.
utan också utvecklad
felkällor
värdera bevis och om
hypotesatt
s.k.
den
förmåga
lekmäns
och motivera
på att beskriva, förklara
”ställt
Mer fokus har lagts
utgår från beviskravet
att bevisvärderingen
prövas med hjälp
metoden, som innebär
påstående om brott
och att åklagarens
efter tvivel, och
utom rimligt tvivel”
söker alltså metodiskt
Bedömaren
”rimliga”
av alternativa förklaringar:
avgöra om dessa är
hittas gäller det att
bevisat.
om sådana omständigheter
är uteslutna är brottet
friande möjligheter
en internationell
eller ej. Först när konkreta
mer etablerad som
senare år blivit allt
brottmål.
med
Denna metod har på
arbetar
som
viktig för alla jurister
norm och är därför
universitet
i processrätt vid Stockholms
professor emeritus
Christian Diesen är
bevisrätt.
och specialiserad på

ÄTT

FÖRDJUP NING
BELYSNI NG
KOMPARATIV

doktorsavhandling
ur Christian Diesens
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Henry Olsson

av rättssystemet
blivit en viktig del
reglerar
har upphovsrätten
. Detta rättsområde
I dagens samhälle
att
och i utvecklingsländerna
upphovsmäns rätt
både i industriländerna
konstnärers och andra
spelar en viktig
bl.a. författares, kompositörers,
av sina alster. Upphovsrätten bildar grunden för
och
bestämma över utnyttjandet
och mediasektorerna
t.ex. förlagen,
roll inom kultur-, underhållningsviktiga industrier,
en lång rad ekonomiskt
verksamheten hos
genom
och datorindustrierna.
handelspolitisk betydelse
samt musik-, filmdessutom fått en stor
för den internaUpphovsrätten har
isationens regelsystem
respekt för upphovsrätten
att den ingår i Världshandelsorgan
bl.a. innebär att bristande har upphovsrätten också
tionella handeln, vilket
sanktioner. Numera
roll i
kan medföra handelspolitiska genom diskussionerna om rättssystemets
fildelningen.
fokus både
kommit i politiskt
genom debatten om
och här hemma bl.a.
innehåller
hänseenden och
utvecklingsländerna
har reviderats i vissa
och om
Denna nionde upplaga
verk (”orphan works”)
avsnitt b.la. om herrelösa EU-domstolen.
dessutom nyskrivna
från
en rad nya rättsfall
avtalslicenserna liksom
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frågor ställs via golf@
hamilton.se.
Läs mer på Advokat
nätet på Advokatsam
fundets hemsida.
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brottmål

2 uppl.
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a reglerna. Tyngdi de aktiebolagsrättslig
även
fördjupad inblick
men boken innehåller
Denna bok ger en
svenska aktiebolagsrätten amerikansk, engelsk, fransk och
allt
punkten ligger i den
inslag där framför
omfattande komparativa
och upphörande,
tysk bolagsrätt uppmärksammas.
aktiebolagets bildande
koncern,
bl.a. frågor som rör
I boken behandlas
organledamots plikter,
ngen mellan bolagsorganen,
skyddet för bolagets
kompetensfördelni
av verksamheten,
ningar, finansieringen
av aktier samt ansvarsfrågor.
föryttringsbegräns
fusion, tvångsinlösen
borgenärer, låneförbudet,
jurisdiktion.
frågor om lagval och
även användas
för praktiker men
Boken berör också
ska utgöra ett hjälpmedel
Syftet är att boken
i den akademiska undervisningen.
vid Juridiska institutionen,
handelsrätt
i
dr. och professor
Rolf Dotevall är jur.
vid Göteborgs universitet.
Handelshögskolan
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INSTITUTET
NSKAPLIG FORSKNING
FÖR RÄTTSVETE
[CCVIII]

ROLF DOTEVALL

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på
ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom
forskning och utbildning. Däribland finns affärsadvokaten Johan
Gernandt.
Motiveringen till utnämningen lyder enligt följande. ”I kraft av
sin internationella ställning och sitt nätverk har han starkt bidragit
till att främja den internationella profilen, forskningsverksamheten och utbildningen i kommersiell rätt och skiljedomsrätt vid den
juridiska fakulteten.”
Johan Gernandt har en stark internationell profil och är bland
annat ordförande i styrelsen för the Stockholm Center for Commercial Law (SCCL), ordförande i Sveriges riksbanksfullmäktige
och medlem i ICC Commission on International Arbitration.
Gernandt är även medlem i International Dispute Resolution Specialist Group och står på listan över skiljemän vid ledande skiljedomsinstitut.
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Tips för
framgång
i karriären
– En av de bästa sakerna man
kan göra för att få ett nytt jobb
och gå vidare i karriären är att
inte ha för bråttom, utan stanna
kvar där man är och göra ett
riktigt bra jobb, sa Catharina
Espmark, som sedan i höstas
är statssekreterare hos justitieoch migrationsminister Morgan
Johansson, S.
Hennes föredrag hade temat
”Karriärplanering … eller inte”
och drog fullt hus, 43 kvinn
liga jurister, bland andra vice
riksåklagare Kerstin Skarp, hade
samlats på Advokatsamfundet
för att lyssna.
Catharina Espmark är advokat
i grunden och har arbetat på
advokatbyrån Sju Advokater.
2001–2006 var hon politiskt
sakkunnig och planeringschef
på Justitiedepartementet. Sedan
bar det iväg till Polismyndighe
ten i Stockholm, där hon var
administrativ chef, HR-chef och
personaldirektör.
– Våga ta chanser. Thomas
Bodström frågade mig om jag
ville ha jobbet som sakkunnig
när jag var nybliven advokat.
42

Det var ett stort steg att ge sig
in i politiken och lämna en
juristbana, men jag sa ja och har
aldrig ångrat det.
Catharina Espmark betonade
att det kan vara svårt att planera
sin karriär och att det ofta är
slumpen som styr. Hon menar
att det är viktigare att våga
chansa, satsa på något som man
tycker är kul och ha roligt på
jobbet. Att välja rätt chef var ett
annat tips.
– Har du en bra chef som kan
hjälpa dig med ditt kommande
arbete spelar det en enorm roll.
Det är också viktigt för att man
ska lyckas i det dagliga arbetet.
Det värsta som chefen kan ha
är prestige. Då kan man få en
massa besvär, så det ska man
akta sig för.
rikspolischefen dan eliasson var
en av Catharina Espmarks bästa
chefer när han var statssekre
terare hos dåvarande justitie
ministern Thomas Bodström
2001–2006.
– Det är otroligt viktigt att ha
en bra chef som kan vara tuff
men som samtidig är prestige
lös. Ibland fick jag inleda Dans
möten och när han kom sa han
att du kan fortsätta att hålla i
mötet. Det var jätteviktigt för
mig i min utveckling.
Att nätverka är också viktigt

Statssekreterare Catharina Espmark gav konkreta karriärtips vid Hildarylunchen.

för karriären, men Catharina
Espmark tror mer på konkret
nätverkande än att nätverka via
sociala medier.
– Nätverket Hilda är ett bra
exempel på konkret nätver
kande. Arbetar man konkret
med ett nätverk lär man känna
folk. Nätverken i vardagen är
också viktiga. En statssekretera
res vardag består till stor del av
nätverkande. Det handlar inte
om mingelträffar, utan om att
bygga relationer.
andra tips som Catharina
Espmark gav var att man måste
acceptera att livet inte kan vara
perfekt överallt om man har
ett tidskrävande jobb, att man
måste lära sig att freda sin alma
nacka och säga nej och att man
ofta ska be om och ge feedback.

– För att lyckas i karriären
som kvinna är det extra viktigt
att stå på sig och våga vara lite
obekväm. Det finns lägen där
man måste ta det försiktigt,
men om någon försöker köra
med dig ska du i alla fall visa
att det kommer att göra lite
ont för dem. Jag har ett knep
som jag använt flera gånger på
ledningsmöten där jag plötsligt
fått något kastat på mig – det här
har inte din avdelning gjort och
det är jättedåligt. I stället för att
börja gräla inför massor av folk
har jag sagt att vi får återkomma
till det. Sedan har jag gått fram
till personen i en paus och sagt
att det där förstår jag inte alls,
varför tog du upp det i lednings
gruppen. Du kan väl bara ringa
mig så löser vi den frågan.
Mats Cato
Advokaten Nr 4 • 2015
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Låt ingen köra med dig, välj
rätt chef och acceptera att allt
inte blir perfekt i livet. Det var
några av statssekreterare Catharina Espmarks karriärtips
på Hildarylunchen den 9 april.
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Carpe Diem Beds of Sweden har utvecklat ett
patenterat system för att göra din sömn än
mer fulländad. Vi kallar det Carpe Diem Beds
Contour System. Ett system som följer din
kropps minsta kontur, minsta rörelse och får
dig att sova ostört med maximal tryckavlastning och komfort, hela natten.
Framtaget med passion för sömn. Passion
för livskvalitet och strösslat med elegant och
tidlös design av högsta klass.
Känn skillnaden. Feel the luxury of sleep.
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som regionjurist på Region Skåne där han har
ebolags- och kommunalrätt. Han ger regelmäsm styrelser och verkställande direktörer i komller löpande föreläsningar inom för boken relek Kastberg har tidigare jobbat specialiserat med
rättsliga frågor på advokatbyråer i såväl Sverige

9 789172 236110

Patrik Kastberg

ISBN 978–91–7223–611-0

Kommunala aktiebolag – en handbok

tgör en mycket stor del av den offentliga sek800 kommunala aktiebolag med sammanlagt ca
lig nettoomsättning på ca 225 miljarder kronor.
a aktiebolagen utgör en viktig del både för det
i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag
behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättsund är det därför extra välkommet att det gesteg mot att försöka bena ut och redogöra för
råde. Boken behandlar en rad olika rättsområmmunala aktiebolagen såsom aktiebolagslagen,
hets- och sekretesslagen, det konkurrens- och
ket, lag om offentlig upphandling, transparens-

Titel: Kommunala aktiebolag
Författare: Patrik Kastberg
Förlag: Jure
Sedan länge bedrivs mycket
av den kommunala verksamheten i aktiebolagsform. Trots
att verksamheter som bedrivs
i kommunala aktiebolag har
stor betydelse både för den kommunala ekonomin och näringslivet i stort, är den sparsamt behandlad både i doktrin och praxis.
Boken behandlar frågeställningar kring, den
ibland komplexa, regleringen av dessa bolag
och samspelet mellan aktiebolagsrätt och
kommunalrätt. Boken behandlar bl.a. hur
kommunala aktiebolag bildas och argument
för respektive emot bolagisering, vilka verksamheter kommunala aktiebolag får bedriva,
aktiebolagets organisatoriska delar och
skadeståndsrättsligt ansvar. Författaren jobbar som regionjurist på Region Skåne med
särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt.
Kommunala
aktiebolag
– en handbok
Patrik Kastberg

Titel: Att leva som sambo :
en civilrättslig studie av det
rättsliga skyddet för sambor
och om det är i takt med sin
tid. Avhandling från Uppsala
universitet
Författare: Kajsa Walleng
Förlag: Iustus
Trots att samboende som samlevnadsform

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Arnesdotter, Ingrid: Företagets
eget kapital : för juristen och
ekonomen (Studentlitteratur.
364 s.)
Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk
marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins
rättsliga grundvalar (4. uppl.
Norstedts juridik. 251 s.)
Broberg, Anette: Byte från enskild
firma till aktiebolag : en praktisk
handbok / Anette Broberg och
Ulf Bokelund Svensson (3. uppl.
Björn Lundén information, 2014.
155 s.)
Fridström Montoya, Therése: Leva
som andra genom ställföreträdare : en rättslig och faktisk
paradox (Iustus. 529 s. Diss.
Uppsala universitet)
Författningar i statsrätt / Wiweka
Warnling-Nerep, Hedvig BerAdvokaten Nr 4 • 2015

blivit allt vanligare och alltmer socialt accepterat de senaste decennierna har lagstiftningen kring samboende halkat efter och är
inte anpassat efter den rådande samhällsutvecklingen menar Kajsa Walleng. Avhandlingen studerar det rättsliga skyddet för sambor och i vilken utsträckning det motsvarar
dagens behov, särskilt när förhållandet upplöses genom separation eller dödsfall. Boken
innehåller en omfattande empirisk studie
som genomfördes 2010 i samarbete med
Statistiska centralbyrån (SCB), som påvisar
ett glapp mellan lagen och sambors behov.
Avslutningsvis diskuteras olika lösningar för
att göra det befintliga rättsliga skyddet för
sambor mer i takt med sin tid. Kajsa Walleng
disputerar med sin avhandling vid Uppsala
universitet den 22 maj.
NYA AVHANDLINGAR
Leva som andra genom ställföreträdare : en
rättslig och faktisk paradox av Therése Fridström
Montoya, Uppsala universitet (Iustus)
Personer med utvecklingsstörning ska enligt
svensk lag ha samma rättigheter och samma
självbestämmanderätt som andra. Hur detta
fungerar konkret i rättsliga sammanhang
diskuteras i avhandlingen. Rätten antas vara
lika och tillgänglig för alla, men alla har inte
samma möjligheter att rättshandla eller föra
sin egen talan. Detta leder till att personer
med utvecklingsstörning ofta blir beroende av
att företrädas av en god man eller förvaltare.
Mekanismer i rätten som diskvalificerar vissa

nitz, Lena Sandström (6. uppl.
Norstedts juridik. 158 s.)
Heinestam, Bengt: Fissioner : redovisning & beskattning (Björn
Lundén information, 2014.
214 s.)
Heinestam, Bengt: Fusioner : redovisning och beskattning (8. uppl.
Björn Lundén information, 2014.
308 s.)
Law and development / edited by
Peter Wahlgren (Stockholm
Institute for Scandinavian Law.
474 s. Scandinavian studies in
law ; 60)
Lundén, Björn: Eget aktiebolag : en
praktisk handbok (3. uppl. Björn
Lundén information. 205 s.)
Olauson, Erland: Förtroendemannalagen : med kommentar (8. uppl.
Studentlitteratur. 147 s.)
Olsson, Henry: Copyright : svensk
och internationell upphovsrätt
(9. uppl. Norstedts juridik.
402 s.)

människor, på samma sätt som omyndigförklaringen gjorde tidigare, finns alltså fortfarande kvar. I avhandlingen diskuterar författaren också den människosyn som avspeglas
i rätten, och vilka effekter denna får för personer som avviker från den rättsliga idealbilden
av människan.
Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar.
Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet
med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande av
Linnea Wegerstad, Lunds universitet
Linnea Wegerstad undersöker i sin avhandling
hur sexualbrott urskiljs från andra typer av
våld och kränkningar i straffrätten och varför
just sexualbrotten framställs som så problematiska, varför det finns en specifik brottskategori som benämns sexualbrott och på vilket
sätt denna brottskategori urskiljs från andra
brott mot person.
Författaren gör en historisk återblick på hur
synen på sexualbrott har ändrats över tiden,
från sedlighetsbrott till sexualbrott under första hälften av 1900-talet och hur ett särskilt
skyddsvärt intresse då skapades: den sexuella integriteten, samt undersöker lagstiftningsreformer från brottsbalkens tillkomstår
1965 till 2013 års sexualbrottsreform.

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

Rättsfallssamling i fastighetsrätt /
Johan Rosell, red. (5. uppl. Norstedts juridik. 295 s.)
Simon-Almendal, Teresa: Företrädaransvar (Norstedts juridik.
257 s.)
Stockholm centre for commercial law
årsbok. 6 / redaktörer: Antonia
Krzymowska, Caroline Nordklint
& Mårten Schultz (Stockholm
Centre for Commercial Law.
290 s. Stockholm Centre for
Commercial Law ; 23)
Strömbäck, Erland: Trafikskadelagen : ersättning vid trafikskada
/ Erland Strömbäck, Gunnar
Olsson, Mats Sjögren (8. uppl.
Norstedts juridik. 197 s.)
Svanberg, Katinka: En introduktion
till traktaträtten : en lärobok i
traktaträtt (5. uppl. Norstedts
juridik. 110 s.)
The Svea Court of Appeal in the early
modern period : historical reinterpretations and new perspectives /

Mia Korpiola, ed. (Institutet för
rättshistorisk forskning, 2014.
445 s. Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning
grundat av Gustav och Carin
Olin. Serien 2, Rättshistoriska
studier ; 26)
Villettaz, Patrice: The effects on
re-offending of custodial versus
non-custodial sanctions : an updated systematic review of the
state of knowledge / Patrice Villettaz, Gwladys Gilliéron, Martin
Killias (Stockholm : National
Council for Crime Prevention,
2014. 100 s.)
Öman, Sören: AD om skadestånd,
lön och preskription enligt LAS
(Lars Åhnberg. 110 s.)
LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Samfundet

Avdelningsstyrelser
2015

NORRA AVDELNINGEN

MELLERSTA AVDELNINGEN

Ordförande
Catharina Ytterbom Schönfeldt,
Sundsvall
Vice ordförande, sekreterare och
kassör
Andreas Victor, Östersund
Ledamöter
Magnus Müchler, Gällivare
Ann Gerklev, Umeå
Erik Boberg, Östersund
Gustaf Andersson, Gävle
Suppleanter
Fredrik Burvall, Sundsvall
Ulf Andersson, Gävle
Oskar Söderberg, Umeå

Ordförande
Per Gisslén, Ludvika
Vice ordförande
Anders Wallin, Uppsala
Ledamöter
Amanda Hikes, Västerås
Stefan Liliebäck, Arvika
Johanna Näslund, Örebro
Suppleanter
Linda Nyström, Falun (för Per
Gisslén)
Daniel Svensson, Uppsala (för
Anders Wallin)
Katerina Tomis Blissinger, Västerås (för Amanda Hikes)
David Lindberg, Karlstad (för
Stefan Liliebäck)
Cecilia Wallin, Örebro (för
Johanna Näslund)

jämfört med ett år tidigare. Maria Billing informerade även om
Konsumenttvistnämnden. Hon
konstaterade att starttidpunkten
har reviderats många gånger
och att det fortfarande är oklart
när nämnden kommer att finnas på plats. Hon tog även upp
att Advokatsamfundet har tagit
initiativ till ett nytt system för
domstolslistor.
Årsmötet avslutades med
information från Brottsoffermyndigheten, som inrättades 1994
och finns i Umeå. Peter Jonsson,
chef för Brottskadeenheten, och
Ulf Hjerpe, chef för Kunskapscentrum och Brottsofferfonden,
berättade om hur myndigheten
arbetar med att främja brottsoffers rättigheter.

med årsmötet. Ett 60-tal advokater och biträdande jurister
deltog.
Programmet inleddes med
en föreläsning av den tidigare
åklagaren Ulrika Rogland. Hon
berättade både intressant och
fasansfullt om brott mot barn på
internet. Ulrika Rogland arbetar
numera på en advokatbyrå i
Malmö. Dagen därpå fortsatte
studiedagarna med en föreläsning av professor emeritus i religionspsykologi och författaren
Owe Wikström. Han berättade
mycket intressant och tankeväckande kring frågor rörande
tro och vårt förhållande till detta
men även andra frågor, som exempelvis döden. Från en himmel
till en annan himmel: Advokat
Conny Larsson, Gärde Wesslau,
föreläste om it-rätt och juridiska
aspekter på molntjänster. Han
pekade särskilt på vilka risker det
fanns med att låta någon annan
sköta it-tjänster. Vad händer om
dataföretaget är verksam utomlands och servrarna finns där?

Advokatsamfundets
avdelningar valde de
här styrelserna vid
sina årsmöten.

Norra avdelningen
I år var Umeå och det prisbelönta kulturhuset Väven platsen för
Norra avdelningens årsmöte. Vid
årsmötet deltog 65 advokater,
vilket motsvarar 30 procent av
avdelningens medlemmar.
– Vi är jättenöjda. Det är roligt att så många kom. För att
nyblivna advokater ska känna
sig särskilt välkomna bjuder vi
dem på kursavgift och övernattning, säger Andreas Victor som
omvaldes till avdelningens vice
ordförande på årsmötet.
Årsmötets första dag inleddes
med att advokat Hans Andersson, från advokatbyrån Kaiding
i Piteå, berättade om sina erfarenheter som kursförvaltare för
Northland Resources. (Läs mer
på sidan 40.) Under eftermiddagen gjorde Migrationsverkets
operativa chef och ställföreträdande generaldirektör Mikael
Ribbenvik några nedslag i migrationsrätten och på kvällen hölls
en bankett med underhållning.
Under mötets andra dag
informerade Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing
om samfundets verksamhet.
Hon berättade bland annat att
det vid årsskiftet fanns 1 754
advokatbyråer i landet och att
antalet advokater uppgick till
5 603, en ökning med 3 procent
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Mellersta avdelningen
Mellersta avdelningen höll sitt
årsmöte på Elite Stora Hotellet
i Örebro. Per Gisslén, Ludvika,
valdes till ny ordförande. Den
tidigare ordföranden, Robert
Wikström, avtackades för lång,
trogen och förtjänstfull tid i styrelsen. I anslutning till årsmötet
höll också Anne Ramberg ett
anförande om aktuella och angelägna frågor för Advokatsamfundet.
Som traditionen kräver hölls
också studiedagar i samband

Stockholmsavdelningen
Christina Malm, ordförande i
Stockholmsavdelningen, berättade att till årsmötet var cirka
160 personer anmälda och till
middagen var drygt 200 personer anmälda. Efter årsmötet

STOCKHOLMS
AVDELNINGEN
Ordförande
Christina Malm, Stockholm
Vice ordförande
Kristoffer Ribbing, Stockholm
Ledamöter
Ulrika Forsberg, Stockholm
Johannes Lundblad, Stockholm
Pamela Lannerheim Angergård,
Stockholm
Christel Rockström, Stockholm
Mattias Göransson, Stockholm
Suppleanter
Theddo Rother-Schirren, Stockholm
Johan Ödlund, Stockholm
Mikael Klang, Stockholm

berättade Anne Ramberg om
aktuella och angelägna frågor för
Advokatsamfundet. Bland annat
konstaterade Ramberg att 2014
var ett gott år jämfört med de
närmast föregående åren. Det
märks bland annat på tillväxten
bland de biträdande juristerna,
likaså i antal nya ledamöter samt
i advokatkårens omsättning.
2014 omsatte advokatkåren
drygt 16,3 miljarder exklusive
moms. Det är ungefär 1 miljard
mer än 2013. Samtidigt konstaterade Anne Ramberg att det är
en liten tillväxt i förhållande till
omsättningsökningen eftersom
det är en väldigt stor rörlighet.
Över 450 personer beviljades
inträde under förra året, men
nettoökningen var inte i närheten av det eftersom en stor del
av ledamöterna lämnar kåren.
De går huvudsakligen till bolag,
som bygger upp stora juristavdelningar.
En tydlig trend är att antalet
kvinnor i kåren ökar. I dag är 29
procent av advokatkåren kvinnor. Bland de biträdande juristerna är kvinnor nästan 60 procent.
Även andelen kvinnliga delägare
har ökat kraftigt de senaste åren.
Anne Ramberg poängterade
att en av de viktigaste sakerna
Advokatsamfundet ägnar sig åt
är rättssäkerhetsarbetet:
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ÖSTRA AVDELNINGEN

VÄSTRA AVDELNINGEN

SÖDRA AVDELNINGEN

UTLANDSAVDELNINGEN

Ordförande
Bo Nilsson, Katrineholm
Vice ordförande
Eva Enetjärn, Norrköping
Ledamöter
Helena Karlsson, Kalmar
David Sommestad, Nyköping
Anna von Knorring, Jönköping
Suppleanter
Carl Tauson, Älmhult
Sandra Putsén, Norrköping
Lisa Almgren, Växjö

Ordförande
Fredrik Andersson, Göteborg
Vice ordförande
Catharina Wikloff, Göteborg
Ledamöter
Åsa Erlandsson, Trollhättan
Anna Heurlin, Varberg
Henrik Gallus, Lidköping
Jörgen Larsson, Göteborg
Niklas Odén, Borås
Agnes Andersson Hammarstrand,
Göteborg
Suppleanter
Charlotte Forssander, Göteborg
Lars Cronqvist, Halmstad
Poly Jensell, Göteborg

Ordförande
Magnus Lindsten, Karlskrona
Vice ordförande
Karin Amédro, Helsingborg
Ledamöter
Sofia Olsson, Malmö
Alf Lindskog, Ystad
Maria Adielsson, Helsingborg
Jens Kinnander, Lund
Pär Andersson, Malmö
Suppleanter
Melka Kjellberg, Kristianstad
Therese Ståhlnacke, Helsingborg
Anette Johansson, Lund
Fredrik Sandgren, Kristianstad
Marcus Larsson, Malmö

Ordförande
Karolina Ullman, Tallinn
Vice ordförande
Artur Swirtun, Warszawa
Ledamöter
Pontus Lindfelt, Bryssel
Christina Griebeler, Frankfurt am
Main
Fredrik Svensson, Moskva
Jon-Marcus Meese, München
Emma Mähler, London
Lars Isacsson, Málaga

– Den är ännu viktigare i dag
än för tio–femton år sedan eftersom lagstiftningen i dag är av
sämre kvalitet, är helt händelsestyrd och till stor del äger rum
i Strasbourg och Bryssel. Då är
det oerhört viktigt att advokater
inte bara kämpar i rättssalen för
sina klienter utan gör det utanför
den också. Advokatsamfundets
viktigaste uppgift är att värna
rättsstaten och rättssäkerheten.
Den är hotad från många håll, av
lagstiftaren och av teknikutvecklingen. Advokatsamfundet är
en av de få oberoende rösterna
i samhället. Jag vill uppmana er
att stå på alla barrikader som
finns.

mande reglering för hanteringen
av personuppgifter.
Årsmötet gästades av generalsekreterare Anne Ramberg som
informerade om vad som händer
Advokatsamfundet och gav en
inblick i aktuella advokatfrågor
i Sverige och i omvärlden. I Bo
Nilssons utevaro fick avgående
vice ordföranden Marie-Louise
Landberg hålla i den fiktiva mötesklubban (den äkta fanns hos
Bo).

Östra avdelningen
Östra avdelningens årsmöte
avhölls i Linköping den 19 mars
2015 på Frimurarehotellet.
Mötet inleddes med styrelsemöte för styrelsen och yngre
möte för advokater och biträdande jurister under 40 år.
Temat för yngremötet var
tolkning av ekonomisk information.
It-rätt var nästa punkt på
dagordningen. Från Setterwalls i
Göteborg kom advokaten Agnes
A. Hammarstrand, som gav en
jordnära och behövlig redogörelse för nuvarande och komAdvokaten Nr 4 • 2015

Västra avdelningen
Drygt 130 advokater och biträdande jurister deltog i Västra
avdelningens årsmöte med efterföljande föredrag och middag
på Gothia Towers i Göteborg.
Advokatsamfundets vice ordförande Dick Simonsson medverkade och talade om aktuella
samfundsfrågor.
Efter årsmöte och mingel med
snittar och bubbel, fick deltagarna en lektion av retorikern
Elaine Eksvärd i konsten ”att
snacka snyggt” samt diskutera
om de var gröna, röda, blå eller gula personligheter. Kvällen
avslutades med middag på res
taurang Imagine på 29:e våningen i Gothia Towers tredje torn.
Fredrik Andersson omvaldes till
ordförande.

Södra avdelningen

Utlandsavdelningen

Södra avdelningens årsmöte
kombinerades traditionsenligt
med en utbildningsdag när mötet hölls på High Court i Malmö
den 11 mars. 110 medlemmar
hade anmält sig till utbildningsdagen och 85 medlemmar till
årsmötet och kvällsaktiviteterna.
Utbildningsdagen var uppdelad
i två spår, ett affärsjuridiskt och
ett familjerättsligt. Inom det
familjerättsliga spåret föreläste
Michael Bogdan, professor vid
Lunds universitet, om den nya
internationella successionsrätten och advokat Örjan Teleman
föreläste om aktuell bodelningsrätt. Inom det affärsjuridiska
spåret föreläste advokat Erik
Danhard om den arbetsrättsliga
kontraktsrätten och professor
emeritus Reinhold Fahlbeck,
Lunds universitet, föreläste om
företagshemligheter.
Vid årsmötet talade Advokatsamfundets ordförande Bengt
Ivarsson. Magnus Lindsten
omvaldes till avdelningens ordförande. Efter middagen skulle
Daniel Suhonen tala om Juholtaffären. Tyvärr hade Daniel dock
blivit sjuk och i stället inkallades
Erik Ståhl för att tala om sin sjukdom och hur han fokuserar på
positiva saker i livet.

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte i samband med Utlandsdagarna i Aten, som samlade
ett 60-tal deltagare. Advokatsamfundets ordförande Bengt
Ivarsson presenterade aktuella
frågor. Årsmötet valde om Karolina Ullman till ordförande och
Artur Swirtun till vice ordförande
för avdelningen. I Atens advokatsamfunds lokaler gav representanter för det lokala samfundet
en bild av advokatverksamhet i
Grekland, från antikens processförare till krisens utmaningar för
dagens affärsadvokater. Svenskgrekiska handelskammaren fördjupade bilden av möjligheterna
för handel med Grekland.
Överåklagare Gunnar Stetler
problematiserade i sitt föredrag
korruptionsbekämpning i internationell affärsverksamhet. Advokat Michael Karlsson talade
om mänskliga rättigheter som
affärsmöjlighet.
Advokat Göran Rise berättade
om intressanta händelser från
sitt mångskiftande yrkesliv som
advokat, fyllt med lika oväntade
som underhållande episoder.
Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling diskuterade journalistik och mänskliga
rättigheter under rubriken Är det
verkligen ett fritt ord vi vill ha?
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Contentworker
SharePoint Document Management

NYA LEDAMÖTER
DEN 18 APRIL 2015

Dokumenthantering för
advokater & jurister

Boka en
demo idag!

Ann Andersson, Advokat Malin
Wassén Kjellberg AB, Uddevalla
Patrik Erblad, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB, Stockholm
Lisa Ericsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm
Johan Eriksson, Advokatfirman
Glimstedt Stockholm KB, Stockholm
Max Florenius, Advokatfirman
Lyxell AB, Karlstad
Lena Rebane Greenfield, Juristbyrån Lena Rebane, Skoghall
Maria Grosskopf Advokatbyrån
Lundia Mats Håkansson Odd
Johansson HB, Lund
Helena Hansson, Luterkort Advokatbyrå HB, Malmö
Svante Hjertén, Gärde Wesslau
Advokatbyrå AB, Göteborg
Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Malmö
Anna-Karin Hörenius, Advokatfirman Åhlén & Lyreskog AB,
Uppsala
Jennie Jarl, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Kjell Jönsson, Juristbyrån JuristForum AB, Solna
Frida Larsson, Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag, Kalix
Karin Lidekrans, Delta Advokatbyrå AB, Stockholm

Gustaf Linderholm, Gotthards
Advokatbyrå, Stockholm
Frida Masreliez, Andulf Advokat
AB, Stockholm
Anton Olsson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg
Carl-Owe Olsson, Advokatfirman
Collin Foyen & Co KB, Malmö
Christiaan Riemslag, Advokat
firman Lagercrantz AB, Stockholm
Sogand Sajadian Sasanpour,
Advokatfirman GUIDE AB,
Stockholm
Linn Scholander, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg
Christian Senyk, Advokatfirman
Gottholdson Wallin AB, Stockholm
Walter Sköldstam, Svensk Juristpartner Aktiebolag, Norrköping
Louise Strömberg, Advokatfirman
Schumacher & Co KB, Helsingborg
Anna Sundquist, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm
Caroline Söderberg, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB,
Stockholm
Erik Westerberg, Advokatfirman
W&Ö HB, Stockholm
Josefin Westin, Advokatfirman
Lindahl KB, Göteborg
Anders Ylönen, Advokathuset
Actus AB, Västerås

medicinsk-juridiska utredningar
Erfarenhet av och intresse för handläggningen av
medicinska utredningar i exempelvis:
• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

www.contentworker.se
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Dr. Bo Kuritzén

Leg läkare

Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se
Internet: www.kuritzen.se
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Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
Amanda Spaner Åkerman,
Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Gustaf Åkesson, Linklaters
Advokatbyrå AB, Stockholm
Thomas Özbek, Birgitta Melanders Advokatbyrå AB, Stockholm

REGISTRERADE
EU-ADVOKATER
Hanna Grönborg (solicitor),
Grönborg, Hanna Elisabet,
Malmö

Linda Lausson, Stockholm,
20 mars 2015
Franceska Leichert, Stockholm,
20 mars 2015
Rolf Lindqvist, Mora, 31 mars
2015
Josefin Moël, Älmhult, 1 april
2015
Anders Perborn, Malmö, 1 april
2015
Johanna Rönnberg, Hägersten,
24 mars 2015
Jens Söderlund, Stockholm,
23 mars 2015
Johanna Vincent, Alingsås,
16 mars 2015

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Sofia Ahlqvist, Stockholm,
18 mars 2015
Maria Arnö-Lindqvist, Mora,
31 mars 2015
Thérèse Burman, Stockholm,
1 mars 2015
Jenny Crafoord, Stockholm,
17 mars 2015
Anna Gustafsson, Stockholm,
1 april 2015
Daniel Gustafsson, Göteborg,
20 mars 2015
Emmelie Hedman, Stockholm,
9 mars 2015
Terese Holmqvist, Stockholm,
16 mars 2015
Anna-Lena Isaksson, Jönköping,
1 mars 2015

AVLIDNA LEDAMÖTER
Bertil Södermark, Lidingö,
24 mars 2015
Tage V Grubbe, Kungsängen,
26 mars 2015

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/2317 Promemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds
2014:45)
R-2015/0067 Betänkandet Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för
skattemål (SOU 2014:76)

Aktiebok på webben?
Har du många delägare?
Är du delägare i flera aktiebolag?
Är ditt företag värdefullt?
Vill du slippa hantera aktiebrev?
NVR - Sveriges ledande aktieboktjänst.

R-2015/0105 Promemorian Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
(Ds 2015:2)
R-2015/0220 Departementspromemorian Uppbörd av böter
(Ds 2015:5)
R-2015/0367 Departementspromemorian Utvidgning av
reglerna om fiktiv avräkning vid
ombildningar av företag
R-2015/0450 Betänkandet Med
fokus på kärnuppgifterna – En
angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på
djurområdet (SOU 2015:3)
R-2015/0453 Promemorian Förslag till nya föreskrifter om krav
på amortering av nya bolån
R-2015/0521 Promemorian Beslag
i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och
kroppsbesiktning samt tillfälligt
omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning
R-2015/0564 Kommissionens
förslag till direktiv om ändring i
direktiv 2011/16/EU vad avser
automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning
KOM(2015) 135 slutlig
LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

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

www.hogia.se/advokat

Prenumerera
på
Tidskriften
Advokaten
Helår, 9 nr,
424 kr inkl. moms
Studerande
106 kr inkl. moms
prenumeration@
advokatsamfundet.se

Upplysning!
HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ!
AdvokatData - säker hantering av ärenden,
tid, samtliga dokument och fakturering.
Utvecklat för advokatbyråns speciella behov.

www.nvr.se
Advokaten Nr 4 • 2015

www.advokatdata.se
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Närmare affären

Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet
kan vi erbjuda dig som medlem tjänstebilsfinansiering till förmånliga villkor. Vi
förstår just ditt specifika behov och hjälper
dig med rätt finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat
snabba kreditbesked, enkla rutiner och en personlig kontakt. Ring
eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett personligt
engagemang. Välkommen!

STOCKHOLM

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

Ulf Häger
08-635 38 67

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Karl-Johan Karlsson
08-635 38 69

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Dennis Örnell
08-635 37 86

MALMÖ

Johan Bromander
031-771 98 96

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Fredrik Enberg
031-771 98 91

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Enrico Rigo
040-664 28 81

Martin Wallin
040-664 28 82

08-635 38 00 | wasakredit.se

P.S.

Tecken i tiden

ADVOKATEN&MEDIERNA

”Väldigt olämpligt
av ett sittande
justitieråd”
Den 24 april gav justitierådet Göran Lambertz ut
en bok om det så kallade
Quickärendet.
I Svenska Dagbladet publicerade han samtidigt en
debattartikel om fallet.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg kritiserade Göran
Lambertz agerande i en
intervju i Svenska Dagladet
och sa att det är väldigt
olämpligt av ett sittande
justitieråd att uttrycka
en så ”närmast illojal syn
på den svenska rättsordningen”. Hon konstaterar
att resning har beviljats i
åtta fall och att åklagaren
har funnit att bevisningen
inte håller, och att det är en
grundpelare i rättssystemet
att Quick då ska betraktas
som oskyldig.

Debatten om nämndemännens vara eller icke vara i de svenska rättssalarna
fortsatte under mars. Anne Ramberg kommenterade Expressens avslöjande om
nämndemän i svenska domstolar som anonymt har skrivit rasistiska inlägg och
kommentarer. Även Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson ifrågasatte
nämndemannasystemet i Gomorron Sverige tisdagen den 31 mars.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

varje tid sätter sina spår, sina
tecken i tiden. Till bildsätt
ningen av detta nummers fokus
gav sökorden ”skottlossning och
Göteborg” i TT:s bildarkivs di
gitala bildbank ett mycket stort
antal träffar, närmare bestämt
216. Bilderna visar ett skräm
mande innehåll av skotthål,
sönderskjutna bilar, blodpölar
och döda människor.
Myndigheterna kämpar mot
en antagonist som är allt an
nat än lätt att besegra. Ändå
rapporterar myndigheterna
framgångar i sin kamp mot den
grova organiserade brottslig
heten. Men i spåren på offen
siven så vittnar aktörerna från
rättegångarna i flera av de stora
och komplicerade målen om ett
försämrat samarbetsklimat. I
detta nummer berättar före
trädare för de olika aktörerna
om hur de ser på orsakerna till
dagens situation i rättssalarna
men också om lösningarna. För
oavsett vilken roll man har i
rättegången så är inte någon be
tjänt av att rättegångarna kantas
av misstro och brist på respekt
och förståelse för respektive
yrkesroller.
Tom Knutson
Chefredaktör
d brottslighet
Fokus Grov organisera
d brottslighet
Fokus Grov organisera

unskap
Ok
om advokatens roll
bakom kritiken
grov orgassamarbetet mot
irritaresultaten av myndighet
En ny rapport om
av många och väckt
i stora
t har uppmärksammats
niserad brottslighe
att försvarsadvokaterna
limat
I rapporten påstås
tion bland advokater.
försämrat samarbetsk
mål bidragit till ett
Men
och uppmärksammade
på fel saker i processen.
genom att fokusera
att rapi rätten, bland annat
Anne Ramberg anser
generalsekreterare
roll i rättssystemet.
Advokatsamfundets
har missförstått advokatens
totalt
rna
portförfatta
FOTO: TT
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