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För att kunna erbjuda 
dig bästa tänkbara 
vägledning och stöd 
har vi samlat allt under 
samma tak.

Teknik
Ett eget team av systemutvecklare 
säkerställer driften av våra tjänster 

och möjliggör att vi snabbt kan 
implementera ny teknik och nya 

idéer.

Juridisk 
information

Vi samlar allt juridiskt 
grundmaterial som du kan 

tänkas behöva: lagar och regler, 
förarbeten, domar och beslut, 

vägledande dokument, 
blanketter och checklistor.

Kunskap
Våra redaktörer och konsulter 

är alla jurister. De vägleder och 
stöttar dig genom analyser, 

referat, sammanfattningar, guider, 
kommentarer och mycket mer. 

JP Infonet
Juridiska tjänster och stöd du kan känna dig trygg med

SCANNA QR-KODEN  
MED DIN SMART PHONE  
FÖR ATT VETA MER! 

Är du nyfiken på oss och våra tjänster? 
Läs mer på www.jpinfonet.se
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Ledare Generalsekreteraren

Den svenska demokratimodellen 
i en turbulent omvärld

sommaren har varit en dyster påminnelse om extremis-
mens utbredning och demokratins utmaningar. Några 
exempel utgör militärkuppen i Turkiet och valet av Do-
nald Trump till presidentkandidat. Andra och annorlunda 
exempel är stenkastande ungdomar som hindrar polis och 
brandkår vid utryckning. Till detta kommer vansinnes-
dåden i Nice och München. De innebär alla att demokratin 
sätts på prov.

Demokratihoten skiftar i karaktär. Men, de har alla det 
gemensamt att grupper av människor ställs mot varandra. 
Fattiga mot rika. Land mot stad. Vit mot svart. Utbildade 
mot outbildade. Religiös fundamentalism mot sekula-
rism. Invandrare mot medborgare. Motsättningarna i de 
demokratiska samhällena ökar betänkligt och utanförska-
pet tilltar. I dag gäller det framför allt muslimer, romska 
migranter, asylsökande och människor som av andra 
skäl står utanför samhället. Dessa grupper uppfattas som 
hot mot välfärden och den rådande samhällsordningen. 
De ställs mot den åldrande generation av skattebetalare 
som genom hårt arbete byggt vår välfärd. Inför dessa 
”utmaningar” åsidosätts lätt grundläggande demokratiska 
principer och humanistiska ideal. Ett ytterst obehagligt 
tonläge infinner sig. Extremism och nationalism håller 
på att bli accepterade som normalitet också i länder med 
lång demokratisk tradition, som USA, Frankrike, England 
och Sverige.

Demokratin innebär som bekant inte ensam någon 
garanti för vare sig rättstrygghet eller rättssäkerhet. Inte 
heller för humanistiska ideal. Demokrati har dock alltid 
ansetts som en förutsättning för rättsstaten. En diktatur 
kan i verkligheten aldrig vara en rättsstat, även om  
diktatorn mot förmodan skulle uppträda i skepnad av  
en upplyst och i sig välvillig despot. Men, även om alter- 
nativen till demokrati är sämre, måste man ställa sig  
några frågor. Vilka värderingar och principer känne- 
tecknar  dagens reella demokratier? Och, vilka krav kan 

man ställa på  demokratin för att den ska fylla de grund-
läggande idéer som demokratin ytterst var tänkt att 
förverkliga?

stödet för demokratin som styrelseform, har sedan andra 
världskriget varit mycket högt i den västliga världen. Men 
nu, efter befrielsen av Europas folk från diktaturernas 
bojor, är den hållningen på väg att eroderas. Nu höjs rös-
ter på behovet av starka ledare, något överraskande från 
det så nyligen förslavade Östeuropa. Figurer som Orbán i 
Ungern, Kaczyński i Polen, Putin i Ryssland och Erdo- 
ğan i Turkiet har helt lagligt, med hjälp av en tilltagande 
nationalistisk retorik, tillskansat sig stor makt på folkens 
och den demokratiska rättsstatens bekostnad. Herrarna 
har alla det gemensamt att de genomfört ”reformer” som 
står i bjärt kontrast mot demokratiska principer. Grup-
per i samhället diskrimineras. Yttrande- och tryckfriheten 
inskränks. Domstolarnas oberoende beskärs. Människor 
grips och fängslas godtyckligt. Korruptionen är utbredd, 
också högt upp i maktstrukturerna. Mycket påminner om 
tiden för Hitlers maktövertagande 1933. En galen pajas 
som skapade ett världskrig och som förintade miljontals 
judar och romer hade på demokratisk väg kommit till 
makten. Men de politiska cirkusaktörernas tid är inte över.

Att vår tids clowner, som Berlusconi och Trump, kan 
vinna folks förtroende är därför svårförståeligt, åtmins-
tone för den som tror att folken lärt något av historien 
och att samhällena över tid rört sig i demokratisk riktning. 
Politik har åter kommit att bli en såpopera, där en up-
penbart oinformerad pöbel som ersättning för underhåll-
ningen lägger sin röst på den kandidat som är mest vulgär 
och som ställer ut falska löften. Så var det nog med brexit. 
Och så har det alldeles tydligt varit med en så uppenbart 
inkompetent charlatan som Donald J. Trump som presi-
dentkandidat för världens starkaste supermakt. Cirkusfö-
reställningen har fått en skrämmande dramaturgi. 
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människors förtroende för statsbärande institutioner är 
också på tillbakagång. Enligt EU:s utredningstjänst uppger 
sig sjuttio procent av européerna sakna förtroende för sitt 
lands institutioner. Förtroendet för politiker och politiska 
partier är också oroande lågt. Den maktförskjutning som 
ägt rum från nationella politiska ledare till den så kallade 
marknaden, ett alltmer byråkratiserat EU och stora mul-
tinationella konglomerat kan antas ha bidragit till denna 
utveckling. Allmänheten har blivit åskådare, snarare än 
ansvarsfulla medborgare bundna av ett gemensamt sam-
hällskontrakt.

Alltför ofta beaktas inte heller medborgarnas åsik-
ter. När till exempel USA och Storbritannien beslöt att 
invadera Irak uppgick befolkningens stöd för en invasion 
enligt uppgifter i media till cirka tio procent. Detta svaga 
folkliga stöd hindrade dock inte ledarna. Sommarens Irak-
rapport av sir John Chilcot är en smärtsam läsning över 
hur det demokratiska Storbritannien kom att bli delaktigt i 
ett olagligt krig, med hundratusentals döda och miljontals 
på flykt, hur förtroendet för regeringen kollapsade och 
hur Storbritannien enligt många bedömare började falla 
sönder inifrån. Därtill lämnade man ett land i ruiner, nå-
got som västerlandet i dag får betala för i form av terrorist-
angrepp på de otrogna ”korsfararna” från väst.

Demokratin riskerar att tappa sin kärna. Det som bygg-
de den svenska välfärdsstaten var ett i grunden verkligt 
medborgarengagemang. En övertygelse som var grundad i 
orättvisor för stora grupper i samhället. Fackföreningarna 
växte sig starka. Partierna och intresseorganisationerna 
likaså. Dessa organisationer var alla idéburna. De stod 
nära människorna. Utvecklingen ledde till stabila system 
med i huvudsak välfungerande politiska partier och till 
hygglig förutsebarhet. Så är det inte i dag. I dag utspelas 
valkampanjer som inte sällan påminner om smärtsamt un-
derhållningsvåld och som har mycket litet med idépolitik 
eller ens verkligheten att göra. Det handlar mer om makt 
än om idéer.

när man efter de amerikanska och franska revolutionerna 
önskade införa val, som ett sätt att ta reda på folkets vilja, 
såg den politiska infrastrukturen helt annorlunda ut. Var-
ken politiska partier, kommersiella massmedia eller inter-
net fanns. Och ännu mindre sociala media. Dessa senare 
företeelser har starkt kommit att påverka demokratierna. 
På gott och på ont. Medias makt har ökat och samtidigt 
demokratiserats. Idéer kan spridas av alla och till alla. I ti-
der av ekonomisk kris, då många redaktioner tvingas säga 
upp journalister, riskerar upplagesiffror att bli viktigare än 
sakinnehållet. Detta är förstås mycket oroande. Varifrån 
ska medborgarna få adekvat och tillförlitlig information? 
Bristande eller förvanskad kunskap hos väljarna kan få 
förödande konsekvenser. I Holland röstades nyligen ett 
handelsavtal mellan Ukraina och EU ned och i England 
röstade en oinformerad massa för att Storbritannien ska 
lämna EU. Resultaten i båda dessa val är sannolikt inte ett 
uttryck för medborgarnas välövervägda vilja.

Frågan är då om och hur den goda demokratiska staten 
kan återskapas. På något sätt måste ju medborgarnas 
åsikt komma till uttryck. Det påstås att demokratin i det 
gamla Aten, Venedig och Florens delvis utövades genom 

lottning. Dessa samhällen präglades av stor stabilitet. Likt 
det amerikanska jurysystemet togs ett antal representa-
tiva personer ut som fick lära sig sakfrågorna noga och 
därefter komma fram till ett väl övervägt beslut. Flera 
intressanta experiment med lottning har även gjorts bland 
annat i USA, Australien, Nederländerna och Irland. Om 
denna princip hade tillämpats vid brexitomröstningen 
hade utgången möjligen blivit en annan. För oss är tanken 
främmande. Men, i länder där man har jury borde det 
vara närmare till hands. 

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter stadgas 
att folkets vilja ska utgöra grundvalen för statsmakternas 
myndighet. Folkviljan ska uttryckas i periodiska och verk-
liga val. Dessa ska genomföras med tillämpning av allmän 
och lika rösträtt. Valen är bekräftelsen på att demokrati rå-
der. När demokratin reduceras till att rösta har dock något 
centralt tappats bort. Demokrati är något mycket mer.

den svenska demokratin grundas på ett representativt och 
parlamentariskt styrelseskick, samt på kommunalt själv-
styrelse. Regeringsformen anger den värdegrund som vår 
demokrati bygger på. Den kan sammanfattas i demokrati 
(all offentlig makt utgår från folket), legalitet, (den offent-
liga makten ska utövas under lagarna), objektivitet (allas 
likhet inför lagen), saklighet och opartiskhet, fri åsiktsbild-
ning, respekt för lika värde, frihet och värdighet, samt 
effektivitet och service. Dessa principer styr den statliga 
förvaltningen.

Betydelsen av tjänstemän med integritet och oberoende 
för upprätthållandet av demokratin kan inte underskattas. 
Hade Englands attorney general, lord Goldsmith, vidhål-
lit sitt råd till premiärminister Blair att inte invadera Irak, 
och hade juristerna på State departement i USA vägrat 
upprätta promemorior om waterboarding och tortyr hade 
världen kanske sett annorlunda ut i dag. Juristens och 
statstjänstemannens centrala roll för demokratin behand-
las i den kommande utgåvan av Advokaten.

Folkstyret är bara en av flera grundvalar i en demo-
krati. Något som det kan finnas skäl att påminna om i 
tider som präglas av nationalistisk retorik. Partiledarnas 
talekonst i Almedalen väckte många frågor om synen på 
demokrati och demokratiska värderingar. Det hade varit 
mer förtroendeingivande om talarna förhållit sig till den 
svenska värdegrunden, som den kommer till uttryck i 
regeringsformen, i stället för att osakligt och i populistisk 
anda svamla om ”svenska” värderingar. Det var nog inte 
det statsministern talade om när han hänvisade till den 
”svenska modellen”. För min del tror jag att vi i vårt land 
har kommit rätt långt i att utveckla och bevara ett stats-
skick byggt på demokratiska och humanitära värderingar. 
Låt oss fortsätta på den vägen. Och låt oss bli ännu bättre.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Demo-
kratihoten 

skiftar i 
karaktär. 
Men, de 

har alla det 
gemen-
samt att 

grupper 
av män-
niskor 

ställs mot 
varandra. 
Fattiga mot 
rika. Land 
mot stad. 
Vit mot 

svart. Utbil-
dade mot 

outbildade. 
Religiös 

fundamen-
talism mot 
sekularism. 
Invandrare 
mot med-
borgare.”
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Nyheter

Anders Danielsson klargör att Migrations-
verket har det fulla utredningsansvaret
Med anledning av Migrations-
verkets förändrade arbetsfor-
mer i asylärenden klargör ver-
kets generaldirektör Anders 
Danielsson att verket har det 
fulla utredningsansvaret.

Migrationsverket meddelade 
i början av juli att verket hade 
infört nya arbetsformer i 
asylärenden, som påverkade ar-
betsuppgifterna för de offentliga 
biträdena i ärendena.

Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ram-
berg skrev med anledning av 
Migrationsverkets meddelande 
ett brev den 7 juli till verkets 
generaldirektör Anders Daniels-
son och uttryckte kritik. Anders 
Danielsson svarade Anne Ram-
berg i ett brev den 13 juli. I sitt 
svar beklagar Anders Danielsson 
att Migrationsverket inte har 
berett processen inför verkets 
nya arbetssätt i samråd med 
Advokatsamfundet och ber om 
ursäkt för att verket har brustit i 
förberedelsearbetet.

Anders Danielsson klargör i 
brevet bakgrunden och syftet 
med det nya arbetssättet och 
förtydligar Migrationsverkets 

och de offentliga biträdenas roll. 
Enligt Anders Daniels-
son ställer det tillfälliga 
nya arbetssättet – som 
bara rör personer med 
medborgarskap i Iran, 
Irak, Afghanistan eller 
Somalia som sökte asyl före 
den 2 maj 2016 – endast ett 

krav på det offentliga biträdet: 
att komma in med inlaga två 
veckor före utredningen. Inga 
krav på inlagans innehåll ställs 
upp. Generaldirektören klargör 
att det inte är lämpligt att det 
offentliga biträdet presente-
rar information som talar till 
klientens nackdel och att det är 
Migrationsverket som har fullt 
utredningsansvar i enlighet med 
EU:s asylprocedurdirektiv.

I en skrivelse till advokater 
som är verksamma inom om-
rådet asyl- och migrationsrätt 
skriver Anne Ramberg att hon 
ser positivt på klargörandet i 
brevet från Anders Danielsson 
och kommer att följa upp frågan 
genom en fortsatt konstruktiv 
dialog med Migrationsverket.

Anne Ramberg påminner 
också om att advokatetikens 
grundläggande krav gäller: ”För 
ordningens skull vill jag under-

stryka att advokater och 
deras biträdande jurister 
aldrig får åsidosätta tyst-
nads- och lojalitetsplik-
ten mot klienten alldeles 
oavsett vad Migrations-

verket må kräva av advokaten”, 
skriver hon.  MA
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Familj får inte överföras till Ungern
Migrationsdomstolen besluta-
de den 1 juli att en barnfamilj 
inte ska överföras till Ungern. 
Familjens asylansökningar ska 
i stället prövas i Sverige.

Domen rör frågan om överfö-
ring av en barnfamilj till Ungern 
enligt Dublinförordningen, det 
vill säga den förordning som 
säger att en person som flyr till 
Europa har rätt söka asyl i det 
första säkra land som personen 
kommer till. 

Migrationsöverdomstolen 

anser att de brister som finns 
i asylförfarande och i mottag-
ningsvillkor i Ungern är av det 
slaget att det finns skäl att anta 
att det råder sådana systema-
tiska brister som medför att 
familjen riskerar att utsättas för 
omänsklig eller förnedrande 
behandling vid en överföring 
dit. Migrationsöverdomstolen 
konstaterar också att den i målet 
aktuella barnfamiljen riskerar 
att sändas vidare till Serbien. 
Det kan därför komma att dröja 
länge innan familjen får sina 

skyddsskäl prövade. Dessutom 
riskerar de att placeras i förvar 
under lång tid innan överfö-
ringen kan ske. Migrationsöver-
domstolen anser inte att detta 
är förenligt med principen om 
barnets bästa. Eftersom det i 
nuläget inte går att överföra 
familjen till Ungern bör, enligt 
domstolen, prövningen av famil-
jens asylansökningar i stället ske 
i Sverige. 

En domare var skiljaktig och 
ansåg att familjen kunde överfö-
ras till Ungern.

HD: Tandmognad för 
åldersbestämning
Högsta domstolen har avgjort 
ett mål där den tilltalades ålder, 
som var oklar, var avgörande för 
påföljden. Enligt egna uppgifter 
var han 16 år, men Riksåklagaren 
hävdade att han var 21 år.

Enligt HD är en tandmog-
nadsundersökning som visar 
fullt utvecklade visdomständer 
ett användbart underlag för 
påföljdsbestämningen när den 
tilltalades ålder är oklar. HD kom 
fram till att den tilltalade mest 
sannolikt hade fyllt 20 år och 
dömde honom till ett fängelse-
straff, men ett kortare straff än 
om han hade fyllt 21 år.

Högsta domstolens dom den 
11 juli 2016 i mål nr B 1346-16

Informationsträffar 
till allmänheten startar
Advokatsamfundet har inlett 
en satsning på juridiska infor-
mationskvällar som vänder sig 
direkt till allmänheten. Det första 
tillfället, om asyllagstiftningen, 
ägde rum den 22 augusti. Under 
hösten planerar Advokatsam-
fundet att genomföra en infor-
mationskväll i månaden om olika 
juridiska ämnesområden. Det 
handlar om en helt ny form av 
juridisk information för samfun-
dets del.

– Det finns ett stort behov hos 
allmänheten av information kring 
rättsfrågor. Det är särskilt viktigt 
nu när vi sedan en tid har ett högt 
och känslostyrt tonläge i debat-
ten och medierapporteringen om 
rättssäkerhet och rättsfrågor, 
säger Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg.

MIGRATIONSVERKETS NYA ARBETSSÄTT:

LÄS MER

på Advokat- 
samfundets 
webbplats.

Generaldirektör Anders Danielsson 
beklagar att Migrationsverket inte 
har berett processen inför verkets nya 
arbetssätt i samråd med Advokatsam-
fundet och ber om ursäkt för att verket 
har brustit i förberedelsearbetet.

Läs mer om HD:s dom på Anne Ram-
bergs blogg den 11 juli.
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Kommunikationen i rättssalen 
bör ske via rättens ordförande. 
Det är en av sex nyligen fram-
tagna handlingsregler som ska 
göra att parternas professio-
nella roller bättre respekteras 
i rättssalen.

I september förra året beslutade 
Advokatsamfundets general-
sekretare Anne Ramberg och 
riksåklagare Anders Perklev 
att inrätta en arbetsgrupp med 
advokater och åklagare som 
skulle diskutera hur de båda 
yrkesgrupperna bör uppträda 
mot varandra och andra aktörer 
i och utanför rättssalen.

Åklagare och försvarare är 
eniga om att klimatet i rättssa-
len generellt sett är gott. Dålig 
stämning kan dock förekomma, 
främst i samband med stora 
brottmål, vilket var fallet i till 
exempel kokainmålet och Sö-
dertäljemålet.

– Det finns undantagssituatio-
ner när den muntliga brottmåls-
processen inte fungerar så bra. 
Då kan det vara bra med en 
vägledning att hålla sig till för att 

värna en process som är rättssä-
ker, korrekt och inger förtroen-
de samtidigt som arbetsmiljön 
i våra rättssalar blir rimlig både 
för åklagare och advokater, sä-
ger riksåklagare Anders Perklev. 
(Läs mer på sidan 48.)

i slutet av juni presenterade ar-
betsgruppen sex handlingsreg-
ler som, utan att vara tvingande, 
ska fungera som vägledning 
för advokater och åklagare vid 
muntlig förhandling i brottmål.

– Med hjälp av handlings-
reglerna, som egentligen är 
självklarheter som har satts på 
pränt, vill vi försöka renodla 
processen. Sådant som inte hör 
hemma i rättssalen ska inte tas 
upp där. Det är viktigt att båda 
sidor – advokater och 
åklagare – visar ömsesi-
dig respekt för varandras 
yrkesroller, säger advo-
kat Tobias Fälth som var 
med i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har kommit 
fram till att det är olämpligt att 
adressera rättens professionella 
aktörer enbart med förnamn 

och att benämningarna ”ordfö-
rande”, ”advokat” och ”åkla-
gare” därför bör användas. 

All kommunikation i rätts-
salen bör vidare ske via rättens 
ordförande. Diskussion mellan 
åklagare och försvarare med 
rätten som passiv åskådare är 
inte önskvärd och kan skada 
förtroendet för åklagaren och 
försvararen, enligt arbetsgrup-
pen. Anders Perklev är av 
samma uppfattning.

– Syftet med rättegången är att 
skapa ett så bra och korrekt un-
derlag som möjligt för att rätten 
ska kunna fatta beslut. Då måste 
rätten styra arbetet i rättssalen, 
säger han.

den tredje handlingsregeln 
innebär att åklagare och 
försvarare bör undvika 
att avbryta varandra 
under sakframställan.

Rättens aktörer upp-
manas även att visa re-

spekt för varandras yrkesroller 
och för rättssystemet genom att 
generellt inte göra värderande 
omdömen om de professionella 

aktörerna i rättssalen. Om så 
ändå sker bör omdömena ta 
sikte på yrkesrollen.

– Det finns ingen anledning 
att gå till personangrepp. Det är 
självklart att man får sämre möj-
ligheter att utöva sin yrkesroll 
om man blir ansatt som person 
i en rättegång än om man får 
hålla sig till sin professionella 
uppgift, säger Anders Perklev.

Enligt handlingsreglerna bör 
vidare försvararen informera 
den tilltalade om vilka personer 
som agerar i en rättegång och 
vilka roller de har.

I de fall misstanke uppkom-
mer om att en professionell 
aktör har gjort sig skyldig till fel 
eller försummelse som ligger på 
straffbar eller disciplinär nivå 
ska detta anmälas till Särskilda 
åklagarkammaren, om det gäller 
en åklagare, och till Sveriges 
advokatsamfund, om det gäller 
en advokat. Påståenden om att 
en professionell aktör gjort sig 
skyldig till sådana fel och för-
summelser bör inte förekomma 
under rättegången om inte en 
anmälan görs. KK

Nyheter
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Nya handlingsregler ska skapa 
bättre stämning i rättssalen
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på Advokat- 
samfundets 
webbplats.

Åklagare och försvarare är eniga om att klimatet i rättssalen generellt sett är gott.
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Ordförandena för landets tre 
migrationskollegier ser mycket 
negativt på den nya lagstift-
ningen på migrationsområdet 
och befarar att en följd blir 
försämrad integration.

Sedan den 20 juli kan asylsö-
kande som huvudregel bara få 
tillfälliga uppehållstillstånd i 
Sverige.  

– De tidsbegränsade uppe-
hållstillstånden innebär ett liv 
i otrygghet och ovisshet och 
försämrar integrationen, säger 
Emma Persson, advokat och 
ordförande för Stockholms 
migrationskollegium.

Den nya lagen innebär även 
att möjligheterna till anhö-
riginvandring försvåras. För 
att anhöriga ska få flytta till 
Sverige måste den som har fått 
uppehållstillstånd bland annat 
kunna försörja sig själv och de 
anhöriga som ansöker om up-
pehållstillstånd.

– Situationen blir osäker både 
för den person som befinner sig 
i Sverige och övriga familjemed-
lemmar som kanske är på flykt 
inom eller utanför sitt hemland. 
Det kan inte anses vara förenligt 
med barnets bästa, säga Sait 
Umdi, advokat och ordförande 
för Migrationskollegiet i Malmö.

Att möjligheterna till familje-
återförening minskar försvårar 
integrationen för de nyanlända, 
anser Tomas Fridh, advokat och 
ordförande för migrationskol-
legiet i västra Sverige.

– För nästan alla som har en 
familj i ett annat land är återför-
ening den stora frågan. De har 

svårt att ta tag i arbete och an-
nat innan de har fått träffa sina 
barn. Jag tror att alla är överens 
om att den nya lagstiftningen 
försämrar, snarare än förbättrar 
integrationen.

emma persson tror att kvinnor 
och barn kan komma att drab-
bas särskilt hårt av lagänd-
ringen. 

– Hittills har majoriteten av 
dem som sökt asyl varit män. 
Kvinnor och barn har sluppit 
göra den farliga resan, eftersom 
de har haft möjlighet att komma 
hit genom anhöriginvandring. 
Om anknytningspersonen inte 
har tillräckliga ekonomiska 
resurser kan kvinnor och barn 
tvingas göra resan själva, säger 
Emma Persson.

En annan förändring är att de 

som har fått ett lagakraftvunnet 
avslag på sin asylansökan inte 
längre har rätt till boende och 
dagersättning från Migrations-
verket, såvida de inte är barnfa-
miljer eller minderåriga.

– En person som har fått av-
slag kan känna en fruktan för att 
återvända till sitt hemland. Ris-
ken är stor att de stannar kvar i 
Sverige och blir utnyttjade, till 
exempel som svart arbetskraft, 
säger Sait Umdi.

för ombuden leder lagändringen 
bland annat till att det blir 
svårare att hålla kontakten med 
klienter.

– Vi kanske driver ett ärende 
om verkställighetshinder. Men 
hur ska man få tag på personen, 
vart ska man skicka post? säger 
Sait Umdi.

Ytterligare en förändring 
är att uppehållstillstånd som 
huvudregel inte ska ges på 
grunden synnerligen ömmande 
omständigheter. Det ska beviljas 
endast om det strider mot 
svenska konventionsåtaganden 
att avvisa eller utvisa personen. 
Enligt Tomas Fridh tillhör barn 
som har vistats länge i Sverige 
utan uppehållstillstånd de stora 
förlorarna.

– Enligt den nya paragrafen 
finns det väldigt lite utrymme 
för gömda barn som har varit 
länge i Sverige att få stanna.  Att 
leva på flykt år efter år sätter 
djupa spår. Det blir tufft att 
möta de här barnen och säga att 
det inte finns någon möjlighet 
för dem att få uppehållstillstånd 
i Sverige, säger han. KK, TK

”Ny lagstiftning leder 
till sämre integration”

Advokaterna Tomas Fridh, Emma 
Persson och Sait Umdi är eniga om 
att den nya lagstiftningen är dålig 
och illa förberedd. ”Konsekvenserna 
av lagstiftningen har inte analyserats 
tillräckligt väl. Den brister i rättssäker-
hetsaspekter”, säger Sait Umdi.

Det finns tre migrationskollegier 
i Sverige, ett i Malmö, ett i Stock-
holm och ett i västra Sverige. Kolle-
gierna består av advokater som på 
eget initiativ samverkar.

Kollegiet i Malmö bildades i  
oktober 2013 och har drygt 110 
medlemmar. Kollegiet i västra Sve-
rige bildades i februari och har drygt 
60 medlemmar. Stockholms migra-

tionskollegium startade i början av 
2016 och har cirka 40 medlemmar. 
Kollegierna anordnar bland annat 
föreläsningar och diskussioner om 
migrations- och asylfrågor.

MIGRATIONSKOLLEGIER

HFD: Beviljat byte 
av biträde
Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD, anser i en dom att det finns 
skäl för byte till ett offentligt 
biträde som den enskilde har 
särskilt förtroende för, när några 
betydande biträdeskostnader 
ännu inte kunnat uppstå i målet.

Bakgrunden i målet var att en 
man som hade omhändertagits 
enligt LVM begärde byte av of-
fentligt biträde. Mannen uppgav 
att han ville företrädas av ett bi-
träde som han haft som advokat 
i flera år, att hon vid tidpunkten 
biträdde honom som offentlig 
försvarare och även målsägan-
debiträde samt att hon var väl 
insatt i hans situation.

Förvaltningsrätten avslog man-
nens begäran om biträdesbyte. 
Senare gjorde kammarrätten 
samma bedömning.

HFD konstaterar att rätten att 
fritt välja rättsligt biträde och att 
ett förtroendefullt förhållande 
råder mellan huvudman och 
biträde är av central betydelse i 
ett rättssamhälle. Denna rätt bör 
kunna inskränkas bara om det 
finns starka skäl för det.

HFD konstaterar att mannens 
begäran om byte av biträde gjor-
des en vecka efter att biträdet 
hade förordnats och bland annat 
med hänsyn till det särskilda 
förtroende som mannen hyste 
för advokaten får det anses ha 
funnits särskilda skäl för byte av 
offentligt biträde. Förvaltnings-
rätten borde därför ha entledigat 
den första advokaten och i stäl-
let förordnat den advokat som 
mannen önskade som offentligt 
biträde för honom.

Mål nr 6499-15

Enligt HFD fanns det skäl för byte till 
ett offentligt biträde som den enskilde 
har särskilt förtroende för, när några 
betydande biträdeskostnader ännu inte 
kunnat uppstå i målet.



Advokaten Nr 6 • 2016 99

Nyheter

FO
TO

: R
IK

SP
O

LI
SS

T
Y

R
EL

SE
N

, T
O

M
IS

LA
V

 S
TJ

EP
IC

Ingen kritik trots långa 
handläggningstider
Migrationsverkets långa hand-
läggningstider i tillståndsären-
den resulterar för närvarande 
inte i någon kritik mot verket.

Justitieombudsmannen har 
under en längre tid granskat 
Migrationsverket med anled-
ning av Migrationsverkets långa 
handläggningstider i tillstånds-
ärenden. I två beslut den 17 
december 2014 fick Migrations-
verket kritik för långa handlägg-
ningstider i bland annat ärenden 
om uppehållstillstånd på grund 
av anknytning och arbete, lik-
som för bristande service och 
tillgänglighet. JO har därefter 
ägnat fortsatt uppmärksamhet 
åt dessa frågor genom en sär-
skild uppföljning av de åtgärder 
Migrationsverket vidtagit för att 
komma till rätta med handlägg-
ningstiderna och för att förbättra 
servicen för de sökande. Upp-
följningen visar bland annat att 
handläggningstiderna har ökat 
ytterligare. JO drar slutsatsen 
att orsakerna till att handlägg-
ningstiderna fortfarande är 
långa till stor del ligger utanför 
Migrationsverkets kontroll och 
uttalar därför inte någon kritik 
mot verket. I likhet med hur 
Advokatsamfundet uppfattar 
situationen finner JO emellertid 
att situationen är allvarlig. Det 
yttersta ansvaret för att Migra-
tionsverket kan fatta beslut inom 
rimlig tid och inom författnings-
reglerade tidsfrister ligger enligt 
JO hos regering och riksdag. JO 
överlämnar därför sitt beslut till 
Justitiedepartementet. 

JO:s beslut den 23 juni 2016: 
Uppföljning av bl.a. Migrations-

verkets långa handläggnings-
tider i tillståndsärenden

Polisen respekterade inte 
rätten till försvarare vid förhör 
I tre fall äventyrade polisen 
misstänktas rätt att försvara 
sig.

Justitieombudsmannen ( JO) 
kritiserar polisen i tre ärenden, 
där polisen inte respekterade 
misstänkta personers rätt att ha 
försvarare med vid förhör.

Två av ärendena där JO fram-
för kritik handlar om förutsätt-
ningarna för att hålla förhör 
med misstänkta utan att en 
försvarare är närvarande.

Det ena fallet gäller en 
15-åring som greps nattetid, 
misstänkt för bland annat försök 
till grov misshandel. I samband 
med att 15-åringen greps hölls 
ett förhör med honom om hän-
delsen, utan att någon försva-
rare var närvarande.

I det andra fallet hölls ett 
ingående förhör med en person 
som var misstänkt för mord-
brand, utan att hans offentliga 
försvarare var närvarande. Den 

misstänkte var själv skadad efter 
branden, och därför hölls förhö-
ret på sjukhus. Dessutom kunde 
det befaras att den misstänkte 
inte var psykiskt stabil vid för-
hörstillfället.

Enligt JO är det uppenbart att 
de misstänkta skulle ha biträtts 
av försvarare vid förhören med 
hänsyn till dels de allvarliga 
brottsmisstankarna, dels den 
misstänktes ålder respek-
tive personliga förhållanden. 
Förutsättningarna var sådana 
att förhören vid en objektiv 
bedömning inte borde ha hållits 
utan försvarare. I sådana fall 
får bedömningen av behovet 
av försvarare inte överlåtas på 
den misstänkte, eller hans eller 
hennes vårdnadshavare. Det är 
polis och åklagare som har det 
slutliga ansvaret för att en miss-
tänkt får tillgång till försvarare 
när det behövs.

Det tredje av de granskade 
ärendena gäller polisens skyldig-

het att underrätta den offentlige 
försvararen för en misstänkt 
om att förhör ska hållas. Den 
misstänkte var häktad för flera 
stölder och hade en offentlig 
försvarare. Men den polis som 
var förhörsledare ansåg av olika 
skäl att det inte fanns tid att 
underrätta försvararen om för-
höret. Även om den misstänkte 
gick med på att låta sig förhöras 
utan försvararen närvarande, är 
detta inte acceptabelt enligt JO.

i besluten gör jo uttalanden om 
förutsättningarna för misstänkta 
att avstå från försvarare. JO 
betonar bland annat vikten av 
att information om rätten till 
försvarare lämnas på ett sådant 
sätt att den inte riskerar att 
uppfattas som en påtryckning 
på den misstänkte att avstå från 
sin rätt till försvarare.

De tre JO-besluten: 
dnr 2470-2015, 

dnr 2502-2015, dnr 2943-2015

JO-KRITIK: 

Orsakerna till att handläggningstiderna 
fortfarande är långa ligger till stor del 
utanför Migrationsverkets kontroll.

Justitieombudsmannen kritiserar polisen i tre ärenden där polisen inte respekterade misstänkta personers rätt att ha försvarare 
med vid förhör.
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Migrationsverket tillmötesgår 
Advokatsamfundet igen
Migrationsverket har än en 
gång tillmötesgått Advokat-
samfundet och ändrat sina 
rutiner rörande förskotts-
utbetalningar till offentliga 
biträden i migrationsärenden.

Advokatsamfundet har under 
en längre tid fört en dialog med 
Migrationsverket med anledning 
av att hanteringen av förskotts-
utbetalningar till offentliga bi-
träden i migrationsärenden inte 
har fungerat tillfredsställande. 
I mitten av maj i år fick Advo-
katsamfundet gehör för vissa av 
påpekandena. Migrationsverket 
förordade då att det offentliga 
biträdet vid förskottsutbetal-
ning inte endast skulle beviljas 
ersättning för utfört arbete 
överstigande åtta timmar, utan 

att biträdet även skulle kunna 
beviljas förskott för kostnader 
avseende tidsspillan, utlägg och 
mervärdesskatt, samt för utred-
ning om biträdet har haft en 
utgift för denna.

advokatsamfundet fick den 23 
juni information om att Mig-
rationsverket har reviderat sin 
interna instruktion om standard 
för hantering av begäran om 
förskott på kostnadsräkning 
ytterligare och nu till-
mötesgår Advokatsam-
fundets påpekanden i 
än större utsträckning. 
Revideringen innebär att 
om Migrationsverket, vid 
begäran om förskott, bedömer 
att det återstår mycket lång tid 
till dess myndigheten kommer 

att fatta beslut i grundärendet, 
bör förskott beviljas för arbete 
som omfattar åtta timmar eller 
mindre, samt för utlägg, tids-
spillan och mervärdesskatt. 
Revideringen innebär också att 
om Migrationsverket har avslagit 
en begäran om förskott med 
motiveringen att beslut kommer 
att fattas inom sex månader ska 
beslut i huvudärendet fattas 
inom den tidsfristen. Om yt-
terligare handläggningsåtgärd 

tillkommit som inte var 
identifierad när myndig-
heten avslog begäran, 
och som innebär att 
beslut inte har fattats 
inom sex månader, ska 

en ny begäran om förskott från 
biträdet bifallas om begäran är 
skälig. FO
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FÖRSKOTTSUTBETALNINGAR I MIGRATIONSÄRENDEN

MöD prövar mål om 
förskottsbetalning
Migrationsöverdomstolen beslöt 
den 20 juni att bevilja prövnings-
tillstånd i två mål som rör för-
skott till offentligt biträde.

Det ena målet (UM 2351-16) 
gäller frågan om Migrationsver-
ket har haft fog för att avslå en 
begäran om förskott med moti-
veringen att ersättning kan antas 
bli fastställd inom sex månader, 
beräknat från den dag då begä-
ran om förskott kom in.

Det andra målet (UM 1502-16) 
gäller frågan om huruvida för-
skott till ett offentligt biträde kan 
utgå för tidsspillan och utlägg.

Likvidator 
var oaktsam
När likvidatorn skulle skifta 
bolagets tillgångar till aktieäga-
ren hade en tidigare leverantör 
framställt krav mot bolaget. Lik-
vidatorn ansåg att leverantören 
hade förlorat rätten att kräva 
betalning (preklusion) och av-
satte därför inga pengar i skiftet 
för betalning av kravet. Högsta 
domstolen ansåg att skulden var 
tvistig och att en avsättning där-
för borde ha skett.

Likvidatorn hade låtit utfärda 
en kallelse på okända borgenä-
rer. Leverantören avhördes först 
sedan kallelsetiden hade gått ut 
och gjorde då gällande att skul-
den hade varit känd av bolaget 
före anmälningstidens utgång.

Högsta domstolen ansåg att 
eftersom likvidatorn inte ac-
cepterade att bolaget var betal-
ningsskyldigt för kravet, så var 
skulden att betrakta som tvistig.

Aktiebolagslagen föreskriver 
att om det finns tvistiga skulder 
vid en likvidation, så får inte lik-
vidatorn skifta bolagets tillgång-
ar utan att pengar först avsätts 
för betalning av dessa. Regeln 
är tydlig och utgör inget hinder 
mot att ett skifte fastställs och 
verkställs beträffande bolagets 
övriga tillgångar. Genom att inte 
beakta att det förelåg hinder 
mot att skifta bolagets samtliga 
tillgångar så var likvidatorn oakt-
sam och handlade i strid mot 
aktiebolagslagen.

HD:s dom den 17 juni 2016 
i mål nr T 6069-14

LÄS MER

på Advokat- 
samfundets 
webbplats.

Migrationsverket har reviderat sin interna instruktion om standard för hantering av begäran om förskott på kostnadsräkning 
ytterligare och tillmötesgår Advokatsamfundets påpekanden i än större utsträckning.
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Advokatbyrå får rätt. Rapport 
undantas från Skatteverkets 
granskning.

Skatteverket yrkade att en rap-
port från en advokatbyrå inte 
skulle undantas från granskning. 
Bolaget ansåg däremot inte att 
rapporten skulle granskas.

Till stöd för sin talan anförde 
Skatteverket bland annat att 
rapporten med största sannolik-
het hade överlämnats till Nas-
daq OMX, det vill säga till tredje 
man. Skatteverket hänvisar 
bland annat till förarbetena till 
bestämmelsen om beslags- och 
frågeförbud, enligt vilka den 
förtrolighet som bestämmelsen 
avser att skydda antas ha brutits 
vid ett överlämnande till tredje 
man.

Bolaget anser däremot att 
rapporten ska undantas från 
granskning. Till stöd för sin 
ställning anför bolaget att det 
är ostridigt att uppgifterna i 
rapporten har anförtrotts en 
advokat eller ett biträde i dess 
yrkesutövning. Rapporten utgör 
därmed, enligt bolaget, en 
sådan handling som inte får tas 
i beslag till den del uppgifterna 
inte kan anses intetsägande eller 
neutrala. Bolaget anser inte att 
uppgifterna som bör undantas 
från granskning kan anses vara 
intetsägande eller neutrala.

Kammarrätten instämmer i 
förvaltningsrättens bedömning 
att uppgifterna i den aktuella 
rapporten har anförtrotts en 
advokat eller dess biträde i dess 
yrkesutövning. Uppgifterna kan 
därför inte anses neutrala eller 
intetsägande.

kammarrätten bedömer att det 
är sannolikt att rapporten har 
lämnas till Nasdaq OMX inför 
bolagets börsintroduktion, vil-
ket inte heller har dementerats 
av bolaget.

Enligt kammarrätten krävs 
endast ett blygsamt mått av 
bevisning för att godta en advo-
kats påstående om att det finns 
hinder mot beslag på grund av 
advokatsekretess. Detsamma 
gäller när handlingen innehas 
av en advokats klient och denne 
gör gällande att det finns hinder 
mot beslag på grund av advokat-
sekretess. Bland annat med hän-
syn till att det endast krävs blyg-
samma mått av bevisning anser 
kammarrätten att rapporten har 

överlämnats i förtroende till en 
begränsad krets personer hos 
Nasdaq OMX med beaktande av 
tystnadsplikt. Den förtrolighet 
som beslagsskyddet avser att 
skydda har därmed inte brutits 
för uppgifterna i rapporten. 
Kammarrätten instämmer i 
förvaltningsrättens bedömning 
att rapporten ska undantas från 
Skatteverkets granskning.

Kammarrättens i Stockholm 
dom den 7 juni 2016 

i mål nr 1841-16

Rapport från advokatbyrå
undantas från granskning
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HFD: Dom i mål om före-
trädaransvar med mera
Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD, har den 22 juni avkunnat 
en dom i ett mål som rör före-
trädaransvar med mera. Likvida-
torns betalningsansvar begrän-
sas från 716 miljoner kronor till  
2 miljoner kronor.

I HFD:s dom har en likvidators 
betalningsskyldighet enligt reg-
lerna om företrädaransvar i visst 
fall satts ned med hänvisning till 
proportionalitetsprincipen.

Frågan i målet är om AA i 
egenskap av likvidator ska åläg-
gas betalningsskyldighet för 
bolagens skatter och om det i 
så fall föreligger särskilda skäl 
för hel eller delvis befrielse från 
skyldigheten.

Enligt kammarrätten hade AA 
varit åtminstone grovt oakt-
sam. Vidare uttalades att ett 
betalningsansvar på cirka 716 
miljoner kronor kunde framstå 
som ett orimligt högt belopp 
men att detta var en direkt följd 
av att bolagen hade mycket stora 
skatteskulder. Att ålägga en 
företrädare ett betalningsansvar 
som helt korresponderar mot så-
dana skatteskulder kunde enligt 
kammarrättens mening inte i sig 
anses vara oproportionerligt.

HFD skriver att den måste 
utifrån samtliga omständigheter 
i målet göra en uppskattning 
av vad som utgör en rimlig be-
talningsskyldighet för AA. En 
nedsättning som innebär att hela 
betalningsskyldigheten bortfal-
ler framstår inte som rimlig mot 
bakgrund av att AA befunnits ha 
varit grovt oaktsam. HFD finner 
vid en samlad bedömning att be-
talningsskyldigheten ska begrän-
sas till skäliga 2 miljoner kronor.

Mål nr 2680-15

HFD finner vid en samlad bedömning 
att betalningsskyldigheten ska begrän-
sas till skäliga två miljoner kr i stället 
för 716 miljoner.

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att advokatbyråns rap-
port ska undantas från Skatteverkets granskning.
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Enligt människorättsorganisa-
tionen Human Rights Watch 
har turkiska domstolar i  
efterdyningarna av den 
 misslyckade statskuppen i 
Turkiet i juli gripit och placerat 
minst 1 684 domare och 
åklagare i förvar i väntan på 
rättegång. 

De 1 684 gripna hör till de 2 745 
domare och åklagare som dagen 
 efter kuppförsöket förlorade 
sina jobb på grund av att de 
misstänktes vara medlemmar i 
den terrorstämplade organisa-
tionen FETÖ, som av president 
Recep Tayyip Erdoğan pekats 

ut ligga bakom kuppförsöket i 
Turkiet.

I de fall som Human Rights 
Watch har granskat menar de 
att turkiska myndigheter inte 
kunnat presentera några bevis 
för att styrka påstådda brottsliga 
handlingar av de gripna åkla-
garna och domarna. Människo-
rättsorganisationen menar att 
gripandena verkar ha gjorts på 
grund av påstådda förgreningar 
till en terrororganisation eller 
nationella säkerhetshot. Flera 
advokater sägs vara ovilliga att 
företräda de fängslade domarna 
och åklagarna av rädsla att 
själva anklagas för samröre med 

den terrorstämplade organisa-
tionen.

Förutom domare och åklagare 
har även omkring 2 800 militä-
rer gripits efter kuppförsöket. 
Över 50 000 offentliganställda 
har dessutom avskedats och 
21 000 privatanställda lärare 
fått sina lärarlicenser indragna 
på grund av att de anklagas för 
samröre med den terrorstämp-
lade organisationen.

Emma Sinclair-Webb, chef för 
Human Rights Watch i Turkiet, 
har i ett pressmeddelande riktat 
skarp kritik mot hur turkiska 
myndigheter har hanterat gri-
pandena. 

”Regeringen har rätt att vara 
bekymrade om domare agerar 
på uppdrag av andra intressen 
förutom rättvisa, men rättsvä-
sendet måste vara oberoende 
och tillämpa lagen korrekt. Att 
fängsla domare utan rättslig 
process kommer att orsaka 
djupgående skador på Turkiets 
rättssystem för lång tid fram-
över. Att förbise rättssamhället 
är inte ett sätt att skydda det.”

Advokatsamfundets ordfö-
rande Bengt Ivarsson har också 
kritiserat gripandena och kallat 
de turkiska myndigheternas 
agerande för oacceptabelt.

Johan Persson

1 684 domare och åklagare gripna i Turkiet

Situationen för advokater i 
Turkiet har blivit sämre på se-
nare år, menar Ahmet Özmen 
som är tillförordnad ordfö-
rande i Diyarbakırs advokat-
samfund sedan den ordinarie 
ordföranden Tahir Elçi brutalt 
mördades på öppen gata i 
Diyarbakır i november 2015.

Den 16 juni besökte Ahmet Öz-
men Sveriges advokatsamfunds 
kansli och diskuterade förutsätt-
ningarna för advokatverksam-
het i Diyarbakır och i Turkiet i 
allmänhet med Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 
Ramberg.

Situationen för advokaterna 
i Turkiet har blivit svårare på 
senare år. Ahmet Özmen berät-
tade att ett stort antal advoka-
ter under de senaste åren har 
gripits och i vissa fall häktats 
och åtalats. I några fall har rät-
tegångarna mot advokaterna 
fått skjutas upp, eftersom också 
de misstänkta advokaternas för-

svarsadvokater har gripits under 
processen.

Enligt Özmen är ett stort 
problem att terrorlagstiftningen 
medför att den turkiska staten 
identifierar advokater med 
deras klienters sak. Det innebär 
att advokater som åtar sig 
försvararuppdrag för klienter 
som misstänks för samröre med 
organisationer som regimen 
betecknar som terrororganisa-
tioner, eller som opponerar sig 
mot regeringen, blir behandlade 
som kriminella.

Özmen nämnde som exem-
pel att advokater i Diyarbakır 
startade en verksamhet med 
rättshjälp 2013. Det ledde till att 
tio av ledamöterna blev åtalade 
för samarbete med terrororgani-
sationer. Det största problemet 
är att rättsväsendet aldrig är 
oberoende av staten och reger-
ingen, menar Özmen.

– Rättsväsendet fungerar som 
ett hjälpmedel åt den sittande 
regeringen, säger han.

Ahmet Özmen påtalar också 
att pressfriheten i Turkiet är 
beskuren:

– Jag ser pressfriheten som 
yttrandefrihetens grundprincip. 
Just nu är det väldigt allvarligt – 
du kan inte skriva mot regimen. 
Pressen tillämpar självcensur.

Özmen konstaterar att också 
de oppositionella i det turkiska 
parlamentet erfar problem att 
agera.

– Parlamentet har just beslutat 
att häva den parlamentariska 
immuniteten för sina ledamöter, 
berättar han. MA

Claës Forsberg, Advokater utan gränser, Anne Ramberg, generalsekreterare i Sve-
riges advokatsamfund, och Ahmet Özmen, tillförordnad ordförande i Diyarbakırs 
advokatsamfund.

Diyarbakırs
advokatordförande

oroas av utvecklingen
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Uppmanas frige 
människorättsadvokater

Sveriges advokatsam-
fund har tillsammans 
med flera internationella 

advokatsamfund skrivit ett öp-
pet brev till Kinas president Xi 
Jinping. Det skedde den 15 juli 
i samband med årsdagen av 
de omkring 300 gripandena av 
människorättsadvokater och 
aktivister som inleddes den 9 juli 
2015. Fortfarande satt då 23 av 
dessa personer frihetsberövade, 
varav nio människorättsadvo-
kater. 

Den kinesiska regeringen in-
formeras av de internationella 
advokatsamfunden om FN:s 
grundläggande principer om 
advokaters roll och internatio-
nella konventioner om skydd 
av mänskliga rättigheter samt 
uppmanas att omedelbart frige 
de fängslade som godtyckligt 
har blivit frihetsberövade samt 
att låta dem som är gripna el-
ler brottsmisstänka själva välja 
vilken advokat som ska företräda 
dem. 

Tre veckor efter att brevet sän-
des dömdes en av de frihetsbe-
rövade, människorättsadvokaten 
Zhou Shifeng, till sju års fängelse 
för så kallade omstörtande verk-
samhet. China Human Rights 
Lawyers Concern Group i Hong 
Kong har beskrivit rättegången 
som ”en skenrättegång” i syfte 
att skicka en allvarlig varning 
till dem som ifrågasätter Kinas 
regering.

ECBA-konferens 
i Lissabon
ECBA – European Criminal Bars 
Association – anordnar en höst-
konferens i Lissabon i Portugal 
den 30 september och den  
1 oktober 2016. 

Ämnen som avhandlas är 
bland annat jurisdiktionstvister 
i EU och korruption i ett inter-
nationellt sammanhang. ECBA 
bildades 1998 som ett led i EU:s 
arbete med att harmonisera 
straffprocessen mellan med-
lemsländerna. Organisationen 
är ett organ för Europas för-
svarsadvokater som bland annat 
bevakar den enskildes rätt till en 
rättvis rättegång. 

Oro i Norge för 
advokaters tystnadsplikt
Advokatforeningen i Norge är 
oroligt för att deras med-
lemmars tystnadsplikt ska 
begränsas. Det sedan den 
norska regeringen beslutat att 
sekretessen inom skatteområ-
det ska ses över.

En statlig utredning i Norge 
lämnade i våras förslag på en ny 
advokatlag. Där föreslås bland 
annat lagstadgad tystnadsplikt 
som ska gälla även internt på 
varje advokatbyrå. Advokatfo-
reningen ställer sig positiv till 
förslaget, men oroas av att den 
norska regeringen även beslutat 
att tillsätta en kommitté för 
att se över sekretessen inom 
skatteområdet. Anledningen är 
att det så sent som 2013 gjordes 
inskränkningar i advokaters 
tystnadsplikt för att ge polisen 
bättre möjligheter att kunna ut-
reda ekonomisk brottslighet och 
skattefusk. Ett tillägg i skattela-
gen gjordes då om att advokater 
är skyldiga att lämna uppgifter 
om penning överföringar och 
insättningar till sina klienter 
samt att alltid meddela myndig-
heterna om de upptäcker eller 
misstänker penningtvätt.

Merete Smith, generalsekre-
terare i Advokatforeningen, 
menar att eventuella ytterligare 
restriktioner i advokaters tyst-
nadsplikt kan försämra rättsä-
kerheten. 

”Advokater behöver all infor-
mation de kan få av sina klienter 
för att ge korrekt juridisk 
rådgivning. Om tystnadsplikten 
begränsas kan det leda till att 
klienterna är ovilliga att dela 
information som är nödvändig 
för att advokater ska kunna göra 

ett bra jobb. Alla ska ha möjlig-
het att ventilera sina problem 
med en advokat utan rädsla för 
att information sprids till andra 
parter – med undantag för de 
fall där denna information kan 
förhindra mycket allvarliga 
brott”, skriver hon på sin blogg.

i en debattartikel i Aftenposten 
har även Advokatforeningens ti-
digare ordförande Erik Keiserud 
ifrågasatt den norska regering-
ens agerande:

”Det oroar mig om regeringen 
anser att advokatlagsutred-
ningen förslag, med alla dess 
remissvar, inte ger en tillräcklig 
grund för överväganden för och 
emot advokaters tystnadsplikt. 
Man låter väl inte en populistisk 
önskan att visa handlingskraft 
i kölvattnet av Panamaläckan 
styra processen när en så viktig 
samhällsfråga skall avgöras?”

Advokatforeningen har i ett 
brev till Norges statsminister Siv 
Jensen bett att få vara represen-
terad i expertgruppen som ska 
tillsättas för att övervaka advo-
katkårens och skatterådgivarnas 
sekretess inom skatteområdet.

 Johan Persson

56 advokater dödade i attentat i Pakistan
Ett stort antal advokater 
dödades i ett terrorattentat i 
Quetta i början av augusti.

Den pakistanske 
advokaten Bilal Anwar 
Kasi mördades den 8 

augusti när han var på väg i bil 
från hemmet till domstolskom-
plexet i provinsen Baluchistans 
huvudstad Quetta. Bilal Anwar 
Kasi var sedan 2014 ordförande 
i Baluchistans advokatsamfund 
Balochistan Bar Council.

Senare samma dag dödades 

minst 70 personer och över 
110 personer skadades, när en 
bomb exploderade på sjukhuset 
Quetta Civil Hospital dit Kasi 
hade förts. Bombexplosionen, 
som tros vara en självmords-
attack, följdes av skottloss-
ning. Minst 55 av de döda var 
advokater som hade samlats 
på sjukhuset för att sörja Kasi. 
Bland dem som dödades vid 
sprängattentatet mot sjukhuset 
fanns Balochistan Bar Councils 
tidigare ordförande, advokaten 
Baz Muhammad Kakar.

De senaste månaderna har 
flera advokater mördats i Ba-
luchistan. I juni sköts advokaten 
Amanullah Achakzai, som var 
rektor för juristutbildningen 
på Baluchistans universitet, till 
döds i sin bil av okända atten-
tatsmän i Quetta. Och den  
3 augusti sköts likaså advokaten 
Jahanzeb Alvi ihjäl av okända, 
beväpnade män i Quetta.

Sveriges advokatsamfund har 
skickat ett kondoleansbrev till 
Pakistans advokatsamfund.

MA

Merete Smith, generalsekreterare 
i Advokatforeningen, oroas av att 
eventuella ytterligare restriktioner i 
advokaters tystnadsplikt kan försämra 
rättsäkerheten.
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Reportage Så påverkar brexit advokatbranschen

Hur ser de svenska advokatbyråerna på konsekvenserna av det brittiska 
folkomröstningsbeslutet om utträde ur EU? Kan det förändrade läget i Stor-
britannien öppna nya möjligheter för svenska advokater, om klienterna före-
drar att förlägga sina affärsjuridiska uppdrag till EU-landet Sverige i stället  
för till London?

TEXT: JOHAN PERSSON OCH MAGNUS ANDERSSON FOTO: TOM KNUTSON

VILKA KONSEKVENSER HAR DET FÖR 

BRANSCHEN?

De flesta av byråerna tror att ett utträ-
de kommer att leda till en ökad efter-
frågan på advokattjänster kopplade 
till globala transaktioner, men det 
uttrycks också oro för att brexit kom-
mer att påverka Londons position 
som finansiellt och legalt centrum. 

Tone Myhre-Jensen, managing part-
ner på Cederquist:

– Brexit kommer under många år 
att medföra behov av ökad analys av 
det nya regelverk som nu ska gälla 
i relation till bolag i Storbritannien. 
Det tillsammans med frågor kring 
flytt av huvudkontor tror vi kan leda 
till en ökad efterfrågan, särskilt vad 
gäller finansregulatorisk rådgivning, 
som i viss mån nog kan uppväga de 
negativa effekterna för cross-border-
transaktioner.

Maria-Pia Hope, managing partner 
på Vinge i Stockholm:

– Frågan är om de stora engelska 
byråerna med samma framgång som 

tidigare kommer att kunna hävda att 
engelsk rätt och engelsk tvistlösning 
ska användas i projekt i andra länder. 
Trots allt är det ju för närvarande 
oklart vad engelsk rätt faktiskt kom-
mer att innehålla och det kan vara 
problematiskt i långvariga relationer 
som behöver justeras över tid. Det är 
dock svårt att se att kartan kommer 
att ritas på något mer dramatiskt sätt 
enbart på grund av brexit. 

SER NI NÅGRA FÖRDELAR MED BREXIT 

FÖR ER BYRÅ? 

Majoriteten av byråerna svarar att de 
redan har märkt en ökad efterfrågan 
på rådgivning med anledning av brex-
it, och väntar sig att det kommer att 
förbli så en tid framöver.

Johannes Ericson, managing partner 
på Hamilton: 

– Affärsmöjligheter kommer att upp-
komma då Sverige kan komma att vara 
ett etableringsalternativ för företag 
som söker etablering inom EU, sär-
skilt inom finanssektorn.  Säkerligen 

Fjorton affärsjuridiska advokat-
byråer har svarat på frågor om 
den möjliga utvecklingen efter 

brexit.

VILKEN BETYDELSE HAR BREXIT FÖR 

ER BYRÅ?

En majoritet av byråerna anser att 
brexit på kort sikt har liten eller ingen 
betydelse för dem, men de följer ut-
vecklingen och förhandlingen kring 
utträdet noggrant.

David Aversten, managing partner 
på Delphi: 

– På sikt ser vi framför oss att  
det kommer att få betydelse för  
advokatbranschen och oss på många 
sätt. Dels genom att våra klien-
ter kommer att behöva rådgivning  
kring hur de ska hantera det för- 
ändrade legala landskapet när, el-
ler om, Storbritannien inte längre är 
medlem i EU, dels genom att det san-
nolikt kommer att påverka konkur-
renssituationen på advokatmarkna-
den.

Svenska byråer 
märker ökad 
efterfrågan 
på rådgivning

De här advokat-
byråerna med-
verkade i under-
sökningen:
l  Baker & Mc-

Kenzie
l  Cederquist
l  Delphi
l  DLA Piper
l  Gernandt & 

Danielsson
l  Hamilton
l  Hammar-

skiöld & Co
l  Hannes 

 Snellman
l  Linklaters
l  MAQS
l  Roschier
l  Setterwalls
l  White & Case
l  Vinge
Läs hela enkäten 
på Advokatens 
webbplats.

ENKÄTEN
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kommer även svenska företag som är 
etablerade i Storbritannien att behöva 
rådgivning om hur deras position på-
verkas vid ett utträde.

SER NI NÅGRA NACKDELAR MED 

BREXIT FÖR ER BYRÅ?

Inte någon av de tillfrågade byråerna 
har ännu sett några nackdelar med 
brexit, men uttrycker att det på kort 
sikt kan medföra minskad transak-
tionsbenägenhet och sämre konjunk-
tur hos kunderna.

Fredrik Lindqvist, managing part-
ner på Linklaters:

– Vi tog som byrå aktivt ställning 
mot brexit, men inte på grund av att 
vi såg att en brexit skulle påverka oss 
negativt vad gäller arbetsflöde. Vi ser 
tvärtom att brexit kommer att gene-
rera en ökad mängd arbete under de 
kommande åren.

VAD HÄNDER MED KONKURRENS-

BILDEN?

Inte på någon av byråerna tror man 

att den svenska konkurrensbilden 
kommer att påverkas, men en majori-
tet menar att brexit kommer att ha på-
verkan på den europeiska och globala 
situationen.

Gustaf Reuterskiöld, managing 
partner på DLA Piper:

– Fullt integrerade, globala advo-
katbyråer kommer att kunna stödja 
sina klienter och navigera i den förän-
derliga miljön eftersom de kan verka 
över politiska gränser och handels-
gränser. Emellertid kan utmaningar 
vänta dem som ännu inte har en sam-
manhållen internationell eller global 
plattform.

HUR PÅVERKAS KLIENTEFTER-

FRÅGAN?

Frågan anses av en majoritet av byrå-
erna för tidig att svara på, men ensta-
ka byråer svarar att de redan har sett 
en ökad efterfrågan från klienter som 
på grund av brexit överväger att flytta 
sitt huvudkontor från Storbritannien 
till Sverige.

Peder Hammarskiöld, senior part-
ner på Hammarskiöld & Co:

– Utländska förfrågningar som tidi-
gare kom från de engelska byråerna 
kommer i framtiden antagligen i stör-
re utsträckning att komma från Frank-
furt, Paris och Dublin.

VILKA REAKTIONER PÅ UTFALLET AV 

OMRÖSTNINGEN HAR NI MÄRKT? 

Majoriteten av byråerna har från sina 
klienter mött främst förvånade och 
negativa reaktioner över valresulta-
tet, och enstaka byråer har sedan om-
röstningen mött ökad tveksamhet till 
större internationella förvärv.

Manfred Löfvenhaft, managing 
partner på Gernandt & Danielsson:

– Många klienter, särskilt sådana 
med verksamhet i eller kontakter med 
Storbritannien, har uttryckt en all-
män oro inför vad brexit, både under 
utträdesförhandlingarna och därefter, 
kommer att innebära för deras verk-
samhet, medarbetare och export/im-
port från Storbritannien. n » 

”Brexit 
skadar EU 
allvarligt”

– vänd!

Både i Stor-
britannien och 
Sverige märker 

de affärsjuridiska 
advokatbyråerna 

en ökad efterfrågan 
på rådgivning om 

konsekvenserna av 
brexit.

Reportage Så påverkar brexit advokatbranschen
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Reportage Så påverkar brexit advokatbranschen

» 

Anne Ramberg 
kommenterar brexit:

”Brexit kommer i 
detta skede främst att 
påverka den juridiska 
tjänstemarknaden i 
Storbritannien som 
redan i dag beräknas omsätta cirka 
40 miljarder pund. Men, även jurister 
i andra jurisdiktioner kommer givet-
vis att beröras. Brexit har inflytande 
på centrala funktioner och grundläg-
gande lagstiftning. Redan ingångna 
avtal, liksom kommande, tillgången 
till finansiella marknader, arbetsrätts-
liga relationer, dataskydd, konkurren-
sen, M&A och skatter är några områ-
den där jurister kommer få mycket att 
göra framöver. Men, min personliga 
reflektion är att Brexit allvarligt ska-
dar EU. Det försvagar det europeiska 
samarbetet, som är så oerhört ange-
läget i dagens orostider, vilka präglas 
av nationalism och motsättningar. EU 
var ursprungligen ett fredsprojekt. 
Om EU splittras kan inte bara freden 
hotas, utan kanske främst skyddet för 
rättsstaten och mänskliga rättigheter 
hotas allvarligt.” n

Utgången av den brittiska 
folkomröstningen om EU-med-
lemskap förvånade många.

Advokatsamfunden i Storbri-
tannien analyserar beslutet att 
lämna EU på olika sätt.

Law Society of England and 
Wales, som organiserar advo-
katgruppen solicitors, tror att 
brexit kommer att leda till ett 
uppsving i efterfrågan på rättslig 
rådgivning. Law Society drar 
också slutsatsen att Englands 
ställning som högattraktiv 

jurisdiktion för internationella 
affärsavtal inte förändras.

The Bar Council för England 
och Wales, samarbetsorgani-
sationen för advokater med 
titeln barrister, menar att de 
långsiktiga effekterna på advo-
katbranschens bidrag till den 
brittiska ekonomin beror på hur 
Storbritanniens relation till EU 
efter utträdet ser ut. Men Bar 
Councils ordförande Chantal-Ai-
mée Doerries förlitar sig på det 
goda rykte som den engelska 
rättens aktörer har utomlands:

– Jag är övertygad om att Lon-
don förblir ett ledande centrum 
för internationell konfliktlös-
ning, säger hon.

law society of scotland, där 
solicitors i Skottland är medlem-
mar, är försiktigare i sin syn på 
den framtida utvecklingen:

– Beslutet att lämna EU utmär-
ker början på en monumental 
förändring för Storbritannien 
och vår relation med övriga 
Europa. Vi kan inte förutsäga 
alla de ekonomiska effekter som 

röstresultatet får på advokat-
firmornas och deras klienters 
affärsbeslut, säger skotska Law 
Societys ordförande Eilidh 
Wiseman.

Vad som händer med rätten 
för europeiska advokater att 
praktisera under sin hemlands-
titel i Storbritannien och med 
rätten för brittiska advokater 
att praktisera i andra länder i 
Europa enligt EU:s etablerings-
direktiv (98/5/EG) beror på 
utfallet av utträdesförhandling-
arna med EU. n

”Brexit
skadar EU
allvarligt”

Brittiska advokater tror på business as usual efter brexit



Memorera aldrig saker 
som du kan slå upp

  Läs mer på karnovgroup.se

Albert Einstein var en smart man. Bland det smartaste han gjorde var att 
aldrig memorera saker som tog mindre än 2 minuter att slå upp. Vi tror 
att du är lika smart. Det är därför dina klienter anlitar dig.
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Porträtt Elisabet Fura 

Efter fyra år som chefs-JO lämnar Elisabet Fura sitt uppdrag för ett friare liv.  
JO i dag är relevant och tydligt men det finns orosmoln. En oroande trend  
är att antalet anmälningar till JO ökade stort förra året.

TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

Europakonventionens praxissamling, 
och får frågan om man vill komma till-
baka och göra något annat då känner 
man att det är ”payback time”.

– Det låter banalt att säga att man 
ska betala tillbaka. Men jag tycker 
ändå att det handlar om det också, 
utan att det för den skull har varit en 
uppoffring, för det har det inte varit. 
Men det känns väldigt bra att det som 
jag lärde mig i Strasbourg har jag kun-
nat föra tillbaka på olika sätt i JO:s 
verksamhet.

MÅL SOM JO 

När hon tillträdde som chefs-JO hade 
Elisabet Fura det uttalade målet in-
ternt att JO skulle fortsätta på den 
inslagna vägen att vara relevant och 
tydlig, och gärna än mer.

– Jag har fyllt på det med att säga att 
vi ska vara den som ger röst åt dem 
som ingen röst har, säger Elisabet och 
tillägger med ett litet fniss att det out-
talade målet var:

– Att klara av det här utan att göra 
bort sig!

Hon har en stadig blick, söker gärna 
ögonkontakt och gestikulerar ofta, 
särskilt när det är något som hon vill 
understryka.

Elisabet betonar att JO:s styrka är 
att myndigheten ska förändra saker 

som är dåliga men också samtidigt 
vara en återhållande kraft.

– Samhällsutvecklingen går väldigt 
snabbt på många områden, inte minst 
det tekniska. Då gäller det för oss att 
vara lite som kärringen mot ström-
men och säga att regelverket säger så 
här så ni kan inte bara susa förbi. Det 
är inte så sexigt men det behövs.

På frågan om vad som har varit 
kännetecknande för att vara chefs-JO 

E fter fyra år som chefs-JO råder 
uppbrottstider för Elisabet 
Fura när vi möts en sommar-

dag i mitten av juni. Hon har tagit ner 
sin privata konst från väggarna i sitt 
ljusa kontorsrum och endast tavel-
spikarna är kvar. Rummet, som har 
fönster som vetter åt två väderstreck, 
varav det östra mot Kungsträdgården, 
har en modern soffgrupp klädd i grått 
tyg och på golvet ligger en stor cirkel-
formad grön matta. Elisabet berättar 
att nu sorterar hon, ”tuggar” olika 
dokument och rensar även ut böcker, 
men det är svårt att slänga dem. På en 
hylla står en rad böcker, ”kanske du 
vill ha någon?” frågar hon vänligt.

När Elisabet tillträdde uppdraget 
som chefs-JO tillfrågades hon om hon 
inte tyckte att det skulle bli fjuttigt 
jämfört med att vara domare i Euro-
padomstolen, där fick hon hantera de 
största av frågor, som dödsstraff och 
när livet egentligen uppstår. Men det 
har hon inte tyckt för ett ögonblick. 
Hon har sett uppdraget som chefs-JO 
som en chans att betala tillbaka allt 
det hon fick i rollen som domare i 
Europadomstolen för mänskliga rät-
tigheter i Strasbourg. Entusiastiskt 
och levande berättar hon att när man 
har fått en sådan unik chans, som hon 
fick att vara ute i Europa och bidra till 

Chefs-JO Elisabet 
Fura på väg på 
mot friare liv

”Samhällsut-
vecklingen 
går väldigt 
snabbt på 

många om-
råden, inte 
minst det 

tekniska. Då 
gäller det för 
oss att vara 

lite som kär-
ringen mot 
strömmen 

och säga att 
regelverket 
säger så här 

så ni kan inte 
bara susa för-
bi. Det är inte 
så sexigt men 
det  behövs.”
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svarar Elisabet med att citera en med-
arbetare:

– Att vara JO är som att sitta i ett 
 glashus och kasta sten, säger hon, 
skrattar stort och tillägger att upp-
draget är synnerligen brett och att 
det också finns ett enormt intresse 
ute i världen för JO:s uppdrag. Ar-
betet som chefs-JO har varit mycket 
omväxlande: klagomålshantering, 
inspektionsresor, besök, konferenser 

och omfattande kontakter med JO:ar 
i andra länder.

JO-ämbetet beskrivs inte sällan som 
en svensk exportsuccé. Elisabet berät-
tar förtjust att hon nyligen fick höra 
ett nytt engelskt verb av en ameri-
kansk professor, nämligen: ”ombuds-
ing”. ”In your ombudsing you could 
use these tools.”

På många håll i världen ser man 
upp till JO som en förebild och som 

en inspiration till nya JO:ar eller ”om-
buds” som de säger. Elisabet beskri-
ver hur hon har haft täta kontakter 
med ombudsmän från olika delar av 
världen. Svenska JO bjuds ofta in till 
andra länder för berätta om sitt arbe-
te. Man har även täta kontakter med 
EU-ombudsmannen. Olika länders 
JO:ar arbetar med olika utmaningar.

– Det spännande med de internatio-
nella kontakterna har varit att oavsett 
om de kommer hit eller vi åker ut så 
är det samma frågor fast i olika för-
klädnad. Man har alltid något att lära 
sig. Man tar alltid något med sig hem.

JO:S INRE FÖRÄNDRINGAR

Elisabet konstaterar att de fyra år hon 
varit chefs-JO är en kort tid i JO:s per-
spektiv (år 2009 200-årsjubilerade 
JO). Det Elisabet inriktat sig på hand-
lar till stor del om organisationsfrågor. 
När Elisabet kom till JO kunde hon få 
känslan av att det var fråga om fyra 
ämbeten, eftersom det är fyra om-
budsmän, i stället för ett. Det fanns en 
tendens till att man arbetade på fyra 
olika sätt. Det gjorde att ärendehan-
tering och poolande av resurser inte 
blev effektivt.

– Jag insåg att det fanns en utmaning 
i att få ner småhäckarna mellan avdel-
ningarna. Jag tycker att jag har lyckats 
med att klippa ner häckarna en bit, 
summerar hon. 

Elisabet initierade ett ”genomlys-
ningsprojekt”, som bland annat resul-
terade i en kanslihandbok, som har 
haft stor effekt på hur kanslierna arbe-
tar på ett gemensamt och strukturerat 

Porträtt Elisabet Fura 

» 

Född 1954. Jur. 
kand. 1979. 
1985–2003 
verksam som 
advokat och 
bland annat 
ordförande i 
Sveriges ad-
vokatsamfund 
(1999–2001). 
2003 valdes 
Elisabet Fura 
till domare i 
Europadomsto-
len för mänsk-
liga rättigheter i 
Strasbourg. He-
dersdoktor vid 
Stockholms uni-
versitet. En av 
de ursprungliga 
medlemmarna 
i nätverket 
Hilda. Chefs-JO 
2012–2016.

CV

Elisbet Fura har varit ordförande för 
Advokatsamfundet. Mest nöjd med 
det uppdraget är hon över att ha 
initierat advokatexamen och kravet  
på fortbildning för advokater.  
Elisabet är en av huvudtalarna  
på årets Advokatdagar.
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de internationella kontakterna, men 
också att man får åka ut till myndighe-
ter och institutioner, inspektera. Det 
har varit mycket spännande att få en 
inblick i hur Sverige fungerar.

Hon konstaterar att kontakterna 
med politiker, framförallt KU och dess 
ledamöter, medier och inte minst 
med de svenska myndigheterna fung-
erar väl och att JO har konstruktiva 
dialoger med myndigheterna. Hon 
beskriver en känsla av ödmjukhet när 
hon tänker på alla de hjältar som finns 
på myndigheterna, inte minst inom 
vården och kriminalvården.

– Dag ut och dag in konfronteras de 
med en väldigt jobbig verklighet och 
människor som är otroligt trasiga. 
Men de gör ändå ett fantastiskt jobb 
utan att få medalj för det eller bli upp-
märksammade. Enda gången de blir 
uppmärksammade är när någon tror 
att de har gjort något fel. Det handlar 
verkligen om vardagshjältar och hjäl-
tinnor. Man blir väldigt ödmjuk när 
man ser det. När man varit ute på en 
inspektion i anstaltsmiljö är man all-
deles slut efter en dag. De här männis-
korna arbetar där varje dag. 

I sitt arbete har Elisabet lagt ner en-
ergi på att de som granskas ska känna 
sig bekväma och inse att JO inte är ute 
efter att ”hänga någon”. 

– Fel begås i alla verksamheter även 
i JO:s. Syftet är att hitta förbättrings-
potential, kommenterar Elisabet. 

SNABB ÖKNING AV ANMÄLNINGAR

Enligt Elisabets uppfattning mår JO 
bra sett till antalet anmälningar, re-
surser och de verktyg myndigheten 
har just i dag, men det kan ändras, be-
tonar hon. Med en bekymrad min be-
rättar Elisabet att det senaste året har 

man sett en stor ökning av antalet in-
komna anmälningar. Ett normalår får 
man in cirka sjutusen anmälningar. 
Det senaste året fick JO in sexhundra 
fler. Eftersom siffrorna inte har ana-
lyserats färdigt är det inte helt klart 
varför de ökat men Elisabet tror att 
ökningen kan hänga samman med det 
stora flyktingmottagandet förra året, 
vilket i sin tur skapade en stor press 
och stress på olika myndigheter som 
socialtjänst, vård och skola etc.

En fråga som hänger samman med 
resurs- och balansfrågan är hur Sve-
rige ska hantera en eventuell framtida 
människorättsinstitution, något som 
FN återkommande har uppmanat Sve-
rige att inrätta. Elisabet säger att hon 
inte har någon personlig uppfattning 
i frågan men konstaterar att hamnar 
den hos JO är det ett faktum som JO 
måste förhålla sig till.

MEDIERNA 

Elisabets strategi gentemot medierna 
är att vara öppen och tillgänglig. Under 
sin tid som chefs-JO har hon uppmunt-
rat medarbetare inom hennes tillsyns-
område att uttala sig i medierna i de 
ärenden de är de mest insatta. Det har 
även blivit vanligare med pressmedde-
landen. Dessutom har man tagit klivet 
in i de sociala medierna med ett Twit-
terkonto. Elisabet berättar att typiskt 
sett är lokaltidningar de som intres-
serar sig för JO:s verksamhet. Ofta 
handlar det om sakfrågan när någon 
lokal myndighet har anmälts till JO. 
När sedan JO rapporterar sitt beslut 
brukar de lokala mediernas intresse 
att rapportera vara mer begränsat, 
särskilt om det inte föranleder någon 
kritik. Kanske kan det bli bättre om 
besluten är lättare att förstå, funderar 
hon och tillägger att hon har förståelse 
för mediernas agerande, för ”vem rap-
porterar att tågen går i tid?”. Hon kon-
staterar att det råder en viss symbios 
mellan medierna och JO. Myndigheten 
får kännedom om eventuella missför-
hållanden från medierna och samti-
digt skapar JO nyheter i medierna.

Elisabet berättar att i andra EU-län-
der finns flera exempel på JO:ar som 
har egna tv-program som ett sätt att 
nå ut till landets medborgare. Kanske 
något även för svenska JO? funderar 
hon. Hon betonar värdet av att nå ut 
och möta medborgarna. Det är ett 
område där dagens JO kan bli bättre.

sätt hos samtliga ombudsmän. Man 
har även arbetat med ett klarspråks-
projekt och informationsfrågor. Sedan 
har Elisabet startat ett månatligt fru-
kostmingel, för samtliga medarbetare, 
då bjuds de olika avdelningarna in för 
att berätta vad de arbetar med. Andra 
insatser är att hon började skicka ett 
informationsbrev en gång per vecka 
till alla medarbetare. Numer har man 
ett intranät så nu skriver Elisabet en 
blogg, en av flera, där hon berättar 
vad hon kommer att göra i veckan. 

– Så att medarbetarna vet var jag be-
finner mig någonstans, om jag är i hu-
set eller inte, säger hon och tillägger:

– Det jag har gjort är nog att ha ska-
pat lite mer gemenskap.

SAMHÄLLET I DAG

Den största utmaningen i uppdraget 
som chefs-JO har enligt Elisabet varit 
att vara chef utan att vara chef. Hon 
kan tänka sig att det är lite grand som 
att vara chef på en domstol. 

– Du är chef och ska leda verksam-
heten och bestämma verksamhetens 
mål i stort men själva tillsynsverksam-
heten som är kärnverksamheten, över 
den bestämmer varje ombudsman 
själv, hur den ska utföras och vilka ob-
jekt som ska granskas.

Vad hon ständigt försökt åstad-
komma som chef är att uppmuntra 
medarbetarna att ta ett steg utanför 
”bekvämlighetszonen” och växa som 
medarbetare.

– Det här är ett teamwork. En JO 
utan duktiga utredare och föredra-
gande kan inte göra någonting. Så 
därför är det viktigt att lyfta medarbe-
tarna, förtydligar hon.

Det roligaste med uppdraget är att 
det är en så utåtriktad verksamhet, 

Porträtt Elisabet Fura 

» 

Den kommande tiden.
Jag ser fram mot ett friare liv där 
jag inte har ett uppdrag som kräver 
lika mycket. Det har blivit dags för 
det. Fast jag utesluter inte att ta 
styrelseuppdrag men vi får se. Ing-
et är uteslutet, utan allt är möjligt.

Familj
Make, ett barn och ett barnbarn 
(samt ytterligare ett barnbarn 
väntas inom kort).

Bor
Stockholm och på en gård vid 
 Estlands kust. 

Läser
Tid: livet är inte kronologiskt, av 
Alex Schulman och Sigge Eklund

Favorithobby
Musik, så klart!

Kör 
En gammal tysk cykel inköpt i 
Strasbourg.

Favoritapp
Omni, en bra nyhetsapp.

Favoritplats
Hemma med mina nära och kära.

Drivkraft
Nyfikenhet och glädje!

Ogillar
Falskhet

Gillar mest
Öppenhet, ärlighet och entusiasm 
samt att vara en del i en större 
helhet där man känner att man 
kan bidra.

PERSONLIGT

”Det hand-
lar om att 
gå tillbaka 
till grund-
uppdraget 

och se till att 
skydda de 

svagaste mot 
övergrepp 

från dem som 
har makten. 
Svårare än 

så är det inte 
och ändå är 
det så svårt 

eftersom 
det kan se så 

olika ut.”
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Just när det gäller att komma ut till 
samhällsmedborgarna kan JO lära sig 
mer, anser Elisabet.

– Vi utgår från att människor i ge-
men vet vad JO är och vad JO gör. Det 
kanske var sant fram till för 15–20 år 
sedan. Men nu förändras samhället 
och för att fortsätta att vara relevanta 
och utföra vårt uppdrag bra måste vi 
kanske tänka på alternativa sätt att 
komma ut.

En delförklaring till den minskade 
kunskapen om JO är alla nya medbor-
gare i landet, men även bland dagens 
skolungdomar, vet få vad JO är.

– Vi ska var där folk är för att vara 
relevanta, slår hon fast.

SVÅRA SIDOR

Till de svårare situationerna för JO 
hör att hantera de anmälare som fått 
nej på en anmälan men som inte till 
något pris kan förlika sig med det. Det 
inträffar lyckligtvis inte så ofta. Men 
vid enstaka tillfällen kan det uppstå 
svåra situationer där den missnöjde 
inte nöjer sig med att hota JO:s hand-
läggare utan även hotar med att skada 
sig själv. Man har väl inarbetade ruti-
ner för den typen av situationer men 
för de enskilda tjänstemännen kan 
det ändå upplevas som mycket på-
frestande. Elisabet konstaterar också 
att internet underlättar att anmäla, i 
dag kommer nittio procent av anmäl-
ningarna via JO:s webb vilket är en 
bra och välkommen utveckling, anser 

hon. Men å andra sidan är det väldigt 
lätt att göra en anmälning vilket kan 
trigga igång vissa personer. Men som 
Elisabet ser det är det svårt att komma 
till rätta med det.

KARRIÄREN

Till en början hade Elisabet planer 
på att satsa på musiken eftersom hon 
spelade klassiskt piano. Hennes för-
äldrar rådde henne dock att skaffa ett 
yrke med tryggare arbetsvillkor. Att 
det blev juridik var mest en slump.  
En kamrat hade skrivit in sig på Juridi-
cum i Stockholm, och Elisabet tyckte 
att det verkade bra, inte minst efter-
som det inte var mycket obligatoriska 
föreläsningar. Det innebar att hon 
kunde fortsätta med sin hobby, mu-
siken.

– Lite motvilligt blev jag intresserad 
av juridiken och tyckte att det var ro-
ligt, säger hon och berättar att hon 
liksom många unga, hoppas hon, är 
intresserade av rättvise- och samhälls-
frågor och kopplingen mellan juridik 
och politik. 

Elisabet säger att hon inte ägnat sig 
åt karriärplanering, inte heller tycks 
ett medvetet byggande av nätverk 
vara hennes kännetecken. I stället har 
nyfikenhet och en lust att ta sig an nya 
utmaningar tagit henne framåt.

Det finns inte någon tydlig röd tråd, 
men det finns dock en tunn röd tråd 
som går att följa och det är intresset 
för MR-frågor.

Nyfikenhet och viljan att anta nya 
utmaningar förde henne till advokat-
yrket, vidare till ordförandeskapet för 
Advokatsamfundet, ut i Europa till 
Europadomstolen och sedan åter till 
Sverige och uppdraget som chefs-JO. 
Till det kommer en rad olika andra 
uppdrag.

Att ha en advokatbakgrund har va-
rit en utmärkt tillgång under hela hen-
nes omväxlande yrkesbana, betonar 
Elisabet:

– Allt jag har lärt mig som advokat 
har jag haft nytta av. Som advokat 
lär man sig att fatta beslut, lära sig av 
sina misstag, vara snabb och exekutiv, 
överblicka och sortera stora mäng-
der information och hitta rättsfrågan, 
samt argumentera för en ståndpunkt.

JO:S FRAMTIDA UTMANINGAR

Elisabets övergripande mål var att 
göra JO ännu mer relevant. I en förän-
derlig värld måste JO hänga med men 
ändå samtidigt hålla emot.

– Det arbetet, kombinerat med att 
utveckla arbetsmetoder och bli mer 
synlig och mer proaktiv är en stor 
utmaning. Det handlar om att gå till-
baka till grunduppdraget och se till 
att skydda de svagaste mot övergrepp 
från dem som har makten. Svårare än 
så är det inte och ändå är det så svårt 
eftersom det kan se så olika ut, säger 
Elisabet och berättar att någon sa i ett 
internationellt sammanhang att ”om-
budsmannens uppdrag är att viska 
sanningen i makthavarens öra”. 

– Det säger något om paketeringen. 
Det är inte säkert att man når fram-
gång om man ställer sig och skriker. 
Det kanske är mer effektivt att skriva 
de långa tråkiga besluten, prata i KU 
och på olika konferenser om vikten 
av att diarieföra handlingar, att beslut 
måste motiveras samt att det måste 
ges besvärshänvisning. Det är de små 
tråkiga sakerna som är viktiga, säger 
hon och ler.

När det gäller råd till sin efterträ-
dare så är Elisabet kluven om att ge el-
ler inte ge ett råd eftersom det är upp 
till var och en att själv välja vad man 
tycker att man vill eller kan.

– Men vad som har fungerat bra för 
mig är att vara lyhörd och öppen. Det 
här är en väldigt klok organisation. 
Sedan finns det mycket som kan ut-
vecklas och kanske saker som bör för-
ändras. n

Porträtt Elisabet Fura 

En oroande trend 
Elisabet Fura ser är 
att antalet anmäl-
ningar till JO ökade 
stort förra året.
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Gästkrönika

Om polisens bristande     internutredningar

historien börjar en lördagskväll i en festlokal. Ett stort 
kompisgäng har samlats i Gamlestan i Göteborg för att 
fira en födelsedag. 24-årige Johan Liljeqvist är där med sin 
flickvän. Av någon anledning, som senare ingen ska kom-
ma ihåg, blir de osams under kvällen och Johan lämnar 
sur festen. Under promenaden mot stan får han ett infall 
och sparkar mot en parkerad bil. Av en slump passerar 
en polisbil. Bromsljusen tänds, föraren kliver ur, öppnar 
bakluckan och skickar sedan hunden mot Johan. Sedan 
går det mesta fel. Allt fler poliser strömmar till den öde 
gatukorsningen. Ingripandet blir långvarigt och brutalt.  

När piketpolisens van stannar i mörkret utanför Sahl-
grenska sjukhuset andas inte länge Johan Liljeqvist. Han 
släpas ut från golvet i polisbussen och placeras på brits 
och forslas i ilfart till ett akutrum, men vaknar aldrig upp 
igen.

Ett år senare, 2009, jobbar jag med ett granskande 
radioreportage om ”Fallet Johan” – som vi kallar projektet 
på Ekoredaktionen. Det är ännu närmast en gåta vad som 
hänt Johan Liljeqvist och vad som gjort att en tidigare 
fullt frisk 24-åring plötsligt lämnas in i praktiken död på 
sjukhuset efter ett ingripande. Polisens internutredning är 
nedlagd. Ingen är åtalad och de centrala delarna av förun-
dersökningen är sekretessbelagda.

Första gången jag träffar Johans familj är alla samlade. 
Syskonen och föräldrar. Vi ses i köket i familjens villa. De 
anhöriga berättar om Johan, om den förlamande sorgen 
och alla obesvarade frågor. Timmarna går, det mörknar 
och de sista dropparna kaffe har för länge sedan torkat i 
kopparna. Min blå mapp ligger oöppnad på furubordet. 
Istället tittar vi på foton av en ung man med trotsig blick, 
gles skäggväxt och en baseballkeps neddragen i pannan.

Det dröjer innan vi börjar bläddra i papperna. Inför 
mötet har jag fått tag i en tjock bunt tidigare hemligstämp-

lade handlingar från den nedlagda internutredningen. 
Materialet innehåller flera häpnadsväckande uppgifter. 
Vi kommer senare rapportera att det rättsmedicinska 
yttrandet slår fast att Johan Liljeqvist kvävdes på grund 
av polisens agerande, att flera av de inblandade använt 
dokumenterat farliga grepp och att centrala personer 
tappats bort i utredningen. Våra inslag kommer att ta upp 
polisen vilselett familjen och fått dem att tro att Johan dog 
på grund av ett hjärtfel.

Men det jag minns bäst från kvällen i familjen Liljeqvists 
kök är när vi bläddrade bland utskrifterna av förhören. Av 
någon anledning tycktes internutredaren försöka få Johan 
till en kriminell gängmedlem. Eftersom han hade varit på 
fest i Gamlestan, en stadsdel där något MC-gäng haft sin 
lokal, antydde utredaren att Johan skulle varit medlem i 
klubben. Någon substans fanns inte. Det enda som stödde 
teorin var den ”misstänkta” stadsdelen. Att det bodde 
närmare tio tusen personer i Gamlestan tycktes internut-
redaren helt bortse ifrån. När Johans storebror Mikael läst 
förhören hade han svårt att hålla sig för skratt. Han lutade 
sig fram mot radiomikrofonen, suckade och himlade med 
ögonen:

– Det här alltså … det här så himla dumt. Min bror var 
inte ens med i ett moppegäng … vad är det han försöker 
göra?

Läsaren av den här krönikan kan naturligtvis fråga sig 
vad det här möjligen fragmentariska och lösryckta exem-
plet egentligen har för betydelse. Men efter att ha granskat 
flera fall där personer dött vid polisingripanden undrar jag 
om inte sökandet efter MC-gänget säger något viktigt. Ett 
mönster som kan förklara varför vissa av de här utredning-
arna är så misskötta. För det är min bild. Att vissa är gravt 
misskötta. Några till och med rena haverier. Men jag tror 
inte det enbart beror på den vanliga konspirationsteorin 

GÄSTKRÖNIKÖR
BO-GÖRAN BODIN
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– att poliser skyddar poliser. Min analys är att det delvis 
beror på något annat. Att utredarna allt för ofta kommer 
in i ärendena på fel sätt. De gör som de alltid gjort, polis 
och åklagare fokuserar på ”skurken”. Och skurken i de 
här fallen betyder alltid någon annan än den inblandade 
polisen.

så var det definitivt i det numer ökända Osmo Vallo-
ärendet. Där dröjde det innan någon ens kom på tanken 
att det grava våld Osmo Vallos utsattes för kunde vara ett 
möjligt brott. I den statliga utredningen som granskade 
fallet konstateras lakoniskt att det behandlades som ett 
”plötsligt dödsfall utan misstanke om brott”. 

De vittnen som sett övervåldet fick inte lämna uppgifter 
till polisen och uppmanades att inte prata med någon. 
Istället hävdade ansvariga på myndigheten att vittnenas 
uppgift var att Osmo Vallo var ”helstollig” och att det varit 
synd om poliserna på plats. 

Konsekvensen av det hela blev att få utredningsåtgärder 
som borde gjorts tidigt aldrig blev av.

när johan liljeqvist avled hade Osmo Vallo varit död i 
13 år. Trots att Vallo-fallet blivit ett av de mest uppmärk-
sammade, utredda och omdebatterade – exempelvis sa 
justitieministern att något liknade aldrig skulle få ske 
igen – upprepades på punkt efter punkt misstagen efter 
ingripandet mot Johan. Bristerna i Liljeqvistutredningen 
resulterade i JO-kritik, offentliga utredningar och nya 
metoder. I kölvattnet omorganiserades hela polisens 
internutredningsverksamhet. Men blev det då bättre?

jag vet inte. Men tillåt mig tvivla. Förra året granskade vi 
i radiodokumentären ”Död i slutet rum” vad som hände 
när fem poliser stormade ett patientrum på psykiatriska 

kliniken i Västerås. Ett ingripande som slutade med 
28-årige ingenjören Sinthu Selvarajahs död.

Den nedlagda internutredningen är en kopia av de äldre 
fallen. Trots att internutredarnas uppgift är att granska 
polismännens agerande fokuserar de precis som tidigare 
på offret. De flesta förhör beskriver hur patienten – eller 
”gärningsmannen” som han också kallas – agerade långt 
innan polisen kommit till avdelningen. Vittnen som sett 
polisens ingripande och därmed farliga grepp förhördes 
överhuvudtaget inte.

Det kan inte bero på illvilja. Men sökandet efter MC-
klubbar, helstolliga gärningsmän och hotfulla psykpatien-
ter har betydelse. Det är kanske hårdraget. Men konse-
kvensen blir något som liknar en mätning av längden på 
kjolen hos kvinnan som blivit våldtagen. Var den ändå 
möjligen för kort? 

Bo-Göran Bodin
Årets mottagare av Advokatsamfundets journalistpris

Om polisens bristande     internutredningar

”Den nedlagda internutredningen är en kopia av 
de äldre fallen. Trots att internutredarnas uppgift är att 
granska polismännens agerande fokuserar 
de precis som tidigare på offret.”
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i hållbarhetsarbetet

för advokater
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» 

Skarpt  läge
i hållbarhetsarbetet

Skärpta lagar och bestämmel
ser på hållbarhetsområdet i 

kombination med en allmänt 
ökad medvetenhet om vikten 

av att bekämpa klimatför
ändringar, människorätts

kränkningar och korruption 
har lett till nya uppdrag för 
advokater. Samtidigt måste 

advokatbyråerna arbeta lång
siktigt med hållbarhet i den 
egna verksamheten för att 

leva upp till de nya kraven och 
för att stå sig i konkurrensen 

om duktiga medarbetare.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: ISTOCK M. FL.
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änskligheten har under det se-
naste århundradet konsumerat 
jordens resurser på ett aldrig ti-
digare skådat sätt. Överkonsum-
tionen har bland annat resul-

terat i klimatförändringar 
och utarmade ekosystem. 
För att jordens resurser ska 

räcka även i framtiden måste 
vi ändra vårt sätt att leva. Vår konsumtion måste bli mer 
hållbar. Och hållbar utveckling är något som uppmärk-
sammas allt mer i den allmänna debatten samtidigt som 
regelverken om företagens samhällsansvar blir allt fler.

År 2011 antog FN vägledande principer om företagan-
de och mänskliga rättigheter. Principerna bygger på de 
så kallade Ruggie-principerna som har uppkallats efter 
professor John Ruggie, FN:s generalsekreterares spe-
ciella rapportör för företag och mänskliga rättigheter 
2005–2011 (läs mer på sidan 28). 
Även på nationell nivå ökar reg-
leringen på hållbarhetsområdet. I 
juni föreslog regeringen i en pro-
position att det ska bli obligato-
riskt för landets största företag att 
hållbarhetsredovisa från och med 
räkenskapsåret 2017 (läs mer på 
sidan 40).

Men det råder viss förvirring om 
vad begreppet hållbarhet innebär.

Niklas Egels Zandén, docent i 
företagsekonomi vid Handelshög-
skolan vid Göteborgs universitet, 
använder hållbarhet och CSR, cor-
porate social responsibility, det 
vill säga företagens sociala ansvar, 
synonymt. Det enda forskarna är 
eniga om är, enligt honom, att hållbarhet och/eller CSR 
på något sätt ska handla om miljö, socialt ansvarstagande 
och ekonomi. Att hitta en global definition som europeis-
ka såväl som indiska, kinesiska och amerikanska forskare 
är överens om har hittills varit omöjligt.

– Men i grunden handlar hållbarhet och CSR om den 
filosofiska frågan om vad som är rätt och fel, gott och 
ont och vilket samhälle vi vill ha. Att tro att man ska vara 
överens om det i en global värld är naivt att tro, säger 
Niklas Egels Zandén.

INTERNT HÅLLBARHETSARBETE

Advokatbyråer arbetar med hållbarhet i både den interna 
verksamheten och externt i kontakten med sina klienter. 
De stora affärsjuridiska byråerna har sedan flera år satt 
upp tydliga mål och tagit fram strukturerade regler vad 
gäller hållbarhet.

Vinge har bland annat haft ett mångfaldsprojekt i 13 
år, där byrån arbetar för att säkerställa att rättsväsen-
det återspeglar mångfalden i Sverige. Advokatbyråns vd 
Maria-Pia Hope berättar att det finns statistik som visar 
att över 20 procent av Sveriges befolkning har minst en 
förälder som är född utanför Sverige. 

– Så ser det inte ut i rättsväsendet. Det är jätteviktigt att 
en så betydande del av samhällsmaskineriet återspeglar 
mångfalden i samhället. Därför inledde vi vårt mångfalds-
projekt som syftar till att entusiasmera personer med in-
vandrarbakgrund att söka sig till rättsväsendet, inklusive 
advokatbranschen, säger hon.

För att locka skolelever att bli advokater, domare och 
åklagare besöker representanter från byrån bland annat 
gymnasieskolor i invandrartäta områden i Stockholm, 
Göteborg och Malmö och berättar om hur det är att ar-
beta inom rättsväsendet.

Trots det medvetna mångfaldsarbetet återstår en del 
att göra även på Vinge, betydligt 
färre än 20 procent av byråns 
medarbetare har invandrarbak-
grund.

– Vi diskuterar hur vi kan åstad-
komma en förbättring och ta vårt 
mångfaldsarbete vidare, säger 
Maria-Pia Hope. 

Advokatbyråns interna arbete 
med jämställdhet är också en vik-
tig del av hållbarhetsarbetet. De 
senaste åren har 30–40 procent 
av de nya delägarna varit kvinnor. 
Med det leder Vinge ligan bland 
de stora affärsjuridiska byråerna 
när det gäller andel kvinnliga del-
ägare.

– Men det räcker inte. De senas-
te 10–15 åren har vi rekryterat fler kvinnliga än manliga 
biträdande jurister direkt från universiteten. Men det har 
inte fått genomslag i de seniora leden, säger Maria-Pia 
Hope.

Som första svenska byrå satte Vinge därför upp ett kon-
kret jämställdhetsmål hösten 2015. De kommande fem 
åren är målsättningen att 50 procent av alla nya delägar-
kandidater ska vara kvinnor.

Förutom att mångfald och jämställdhet gör den interna 
arbetsmiljön mer trivsam är det viktiga lönsamhetspara-
metrar.

– Vi ger bättre rådgivning till våra klienter när vi har 
olika bakgrund och olika perspektiv. Det finns forskning 
som visar att jämställda företag har en lönsamhet som 
överstiger icke-jämställda företag med 15 procent och är 
det jämställt i ledningsgruppen får man en lönsamhets-
förbättring på 35 procent. Dessutom är man inte trovär-

”Det finns forskning 
som visar att jämställ-
da företag har en lön-

samhet som överstiger 
icke-jämställda företag 
med 15 procent och är 

det jämställt i lednings-
gruppen får man en 

lönsamhetsförbättring 
på 35 procent.”

Maria-Pia Hope

Maria-Pia Hope.
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dig som rådgivare i hållbarhetsfrågor om det inte finns ett 
engagemang internt, säger Maria-Pia Hope.

Wistrand har också ett aktivt hållbarhetsarbete på flera 
nivåer. Byrån strävar bland annat efter att undvika resor 
vid möten och i stället ha telefon- eller videokonferenser. 
Vid upphandling av exempelvis it-tjänster ser de till att le-
verantörerna uppfyller olika krav i hållbarhetsavseenden. 
När det gäller social hållbarhet och jämställdhet har by-
rån, utöver arbete utifrån jämställdhetsplan, ett nätverk, 
Wistrand Women, som har funnits i tio år och som syftar 
till att få fler kvinnor på chefspositioner och i styrelser. 

– Vi vill att Wistrand Women ska fungera som en mötes-
plats för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Vi hop-
pas att det kan leda till fler kvinnor i ledande positioner, 
i samhället i stort men också i vår egen verksamhet och 
bransch, säger Tove Andersson, partner på Wistrand.

Exempel på Mannheimer Swartlings interna hållbar-
hetsarbete är att det finns en uppförandekod som har 
kommunicerats externt och en visselblåsarfunktion.

– Det är svårt att ge klienter råd om till exempel uppfö-
randekoder, whistleblowing policies eller hur de ska få 
in hållbarhetsfrågor som en del av bolagsstyrningen om 
vi inte själva arbetar på samma sätt. Vi måste leva som vi 
lär, säger byråns hållbarhetschef Emma Ihre, och tillägger 
att ett aktivt internt hållbarhetsarbete också är viktigt för 
att locka till sig och behålla unga duktiga medarbetare.

– Vi får många mejl från studenter och unga biträdande 

jurister som vill börja jobba hos oss därför att vi har så 
tydliga värderingar kring hållbarhet, samt ett strategiskt 
hållbarhetsarbete som inkluderar såväl vår rådgivning till 
klienter som vårt interna arbete med den egna verksam-
heten.

ÖKAD EFTERFRÅGAN

De tre affärsjuridiska advokatbyråer som vi har varit i 
kontakt med tecknar en samstämmig bild av att efterfrå-
gan på tjänster som rör hållbarhet ökar.

– Jag tror att det är en kombination av tidens anda, 
ökad medvetenhet och att det börjar komma mer regle-
ringar på området. Man har pratat om hållbarhet länge, 
och nu börjar lagstiftningsapparaten komma i kapp. Det 
här gör sammantaget att frågorna kommer högre upp på 
agendan hos många företag, säger Tove Andersson.

CSR-chefen Parul Sharma och vd Maria-Pia Hope på 
Vinge tror också att det finns flera förklaringar till att före-
tagens intresse för hållbarhetsarbete har ökat på senare 
år. Att den mediala bevakningen av miljömässiga effekter 
av företagens verksamhet och vilka arbetsvillkor som gäl-
ler i tillverkningsländerna har ökat är en anledning. Före-
tagens investerare ställer också allt högre krav på att det 
finns ett aktivt hållbarhetsarbete.

– Många investerare i näringslivet känner ett starkt 
samhällsansvar. Varumärket stärks också om det finns ett 
aktivt hållbarhetsarbete, säger Maria-Pia Hope. » 

Fokus Hållbarhet
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Emma Ihre framhåller att bolagen vill nyttja sin makt 
och sitt inflytande till att bidra till en mer hållbar utveck-
ling, samtidigt som de ser en tydlig affärsnytta med ett 
strategiskt integrerat hållbarhetsarbete.

EFTERFRÅGADE TJÄNSTER

Tove Andersson berättar att det är en stor spännvidd på 
de tjänster som efterfrågas av klienterna när det gäller 
hållbarhet. Det kan handla om allt 
ifrån hur de själva ska agera för 
att göra sin verksamhet hållbar till 
mer nischade frågor som till exem-
pel att träffa avtal om hållbar fast-
ighetsförvaltning.

Enligt Emma Ihre vill klienterna 
ofta få hjälp med att hantera håll-
barhetsfrågor i samband med fö-
retagsförvärv, till exempel genom 
granskningar av vilka hållbarhets-
risker som en viss verksamhet 
innebär och hur dessa risker hanteras. Dessutom är håll-
barhetsfrågor allt oftare i fokus i samband med börsin-
troduktioner.

– Om det finns misstankar om till exempel korruption 
kan vi hjälpa till med krishantering och med att göra obe-
roende utredningar. Vid en sådan utredning är företagen 
ofta intresserade av att få reda på om de bryter mot nå-
gon lag, till exempel mutlagstiftning. Allt fler bolag, men 
även deras ägare och andra intressenter, vill också veta 
om de bryter mot internationella riktlinjer och bransch-
koder eller om de agerar på ett sätt som kan uppfattas 
som kontroversiellt, säger Emma Ihre.

Mannheimer Swartlings hållbarhetsrådgivning är inde-
lad i tre huvudområden – hållbarhet i den löpande verk-
samheten, hållbarhet i transaktioner samt utredningar 
och krishantering. Hållbarhetsaspekter som mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption inte-
greras i mer eller mindre all rådgivning.

– På så sätt hjälper vi våra klienter att uppfylla tillämp-
liga regelverk och att hantera risker och affärsmöjligheter 
kopplade till hållbarhet, säger byråns vd Jan Dernestam.

En del i Wistrands externa hållbarhetsarbete är att an-
ordna föreläsningar på hållbarhetsteman som är av rele-
vans för klienterna. Det kan handla om cirkulära affärs-
modeller, det vill säga hur värdet av produkter, material 
och resurser kan behållas inom ekonomin så länge som 

möjligt.  Byrån medverkar också 
sedan flera år i varje nummer av 
tidningen Recycling & Miljöteknik 
med relevanta juridiska artiklar. 
Dessutom anordnas frukostsemi-
narier om social hållbarhet, ex-
empelvis om organisatorisk och 
social arbetsmiljö.

– Vi är angelägna om att fånga 
upp frågorna som är aktuella för 
våra klienter för att kunna an-
passa vår rådgivning utifrån det, 

säger Tove Andersson.

HÅLLBARHETSAVDELNINGAR

För att möta klienternas efterfrågan på rådgivning i håll-
barhetsfrågor har det blivit vanligare att de stora affärs-
juridiska advokatbyråerna bildar särskilda verksamhets-
grupper.

Mannheimer Swartling bildade för 1,5 år sedan en verk-
samhetsgrupp, Corporate sustainability and risk mana-
gement, där fokus ligger på att utveckla rådgivningen i 
hållbarhetsfrågor. 

– I den nya verksamhetsgruppen har vi samlat de ju-
rister som sedan lång tid tillbaka hjälper klienter med 
antikorruptionsprogram, compliancefrågor, oberoende 
utredningar, krishantering, miljöfrågor etc. Men vi har 
även vidareutvecklat övriga verksamhetsgrupper till att 
ännu mer systematiskt integrera hållbarhet i sin rådgiv-
ning till klienter. Vi ser hållbarhet som en självklar och 

”Vi är angelägna om 
att fånga upp frågorna 

som är aktuella för 
våra klienter för att 
kunna anpassa vår 

rådgivning utifrån det”
Tove Andersson

» 

EXEMPEL PÅ RÄTTSLIGA DOKUMENT SOM SKA SÄKERSTÄLLA ATT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UPPRÄTTHÅLLS PÅ DEN KOMMERSIELLA MARKNADEN

l Upprätthållandet av 
mänskliga rättigheter finns 
fastslaget i regeringsfor-
men, Europakonventionen, 
EU-stadgan och praxis.

l FN:s globala hållbarhets-
mål. Vid FN:s toppmöte 
den 25 september 2015 
antog världens stats- och 
regeringschefer 17 globala 
mål. Världens länder har 
åtagit sig att från och med 
den 1 januari 2016 fram till 

år 2030 leda världen mot en 
hållbar och rättvis framtid. 
Bland målen finns att av-
skaffa fattigdom och hunger 
samt att säkerställa att alla 
har tillgång till rent vatten, 
sanitet och hållbar energi.

l FN:s Global Compact 
innefattar principer riktade 
till företag kring mänskliga 
rättigheter, arbetsrättsliga 
frågor, miljö och korrup-
tion. Principerna baseras 

på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, 
ILO:s grundläggande kon-
ventioner om mänskliga 
rättigheter i arbetslivet, Rio-
deklarationen samt FN:s 
konvention mot korruption. 

l Ruggie-ramverket antogs 
av FN 2008. FN:s vägledan-
de principer om företagande 
och mänskliga rättigheter 
antogs 2011 och innehåller 
31 riktlinjer för hur före-

tag förväntas genomföra 
Ruggie-ramverket. Enligt 
ramverket och riktlinjerna 
har företag ett ansvar att 
respektera alla mänskliga 
rättigheter. Ruggie-ramver-
ket innehåller tre huvudsak-
liga delar: staters skyldighet 
att skydda mot övergrepp, 
företags skyldighet att 
respektera mänskliga rät-
tigheter och tillgång till 
institutioner för att utkräva 
ansvar. FN:s vägledande 

riktlinjer klargör hur företag 
praktiskt bör agera för att 
respektera mänskliga rät-
tigheter. Det fastslås bland 
annat att företag bör ha en 
policy för mänskliga rättig-
heter och kontinuerligt göra 
due dilligence, det vill säga 
identifiera, förebygga och 
redovisa hur verksamheten 
påverkar mänskliga rättig-
heter. Riktlinjerna föreskri-
ver också att företag bör ha 
processer på plats för att 

Tove Andersson.
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värdeskapande del av vår rådgivning inom alla affärsju-
ridiska områden, säger Emma Ihre som själv anställdes 
som hållbarhetschef på byrån i november 2014.

När gruppen startades kom det många interna intresse-
förfrågningar från medarbetare som hade studerat mänsk-
liga rättigheter och hållbarhet under juristutbildningen el-
ler som var allmänt engagerade i hållbarhetsfrågor.

– Internt finns ett stort intresse, engagemang och en 
stolthet över att vi jobbar aktivt med hållbarhet. Vi ser 
även en stark efterfrågan från klienter när det gäller råd-
givning som rör arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö 
och antikorruption som en del av den mer traditionella 
affärsjuridiska rådgivningen, säger Emma Ihre.

Hos Vinge startades en hållbarhetsgrupp redan för fyra 
år sedan.

– Det fanns ett behov av att samordna arbetet för att 
kunna tillhandahålla en fokuserad tjänst, säger Maria-Pia 
Hope.

Vinges externa hållbarhetsarbete kan i dag delas in i tre 
områden: auditeringar, antikorruptionsrådgivning och 
complianceprogram samt oberoende utredningar.

AUDITAVDELNING

I oktober förra året satte Vinge, som enda skandinaviska 
advokatbyrå, samman ett team med jurister som på upp-
drag av klienterna åker ut till högriskländer för att veri-
fiera att CSR-frågor efterlevs. Jurister från byrån åker till 
länder som Indien, Kina, Pakistan och Polen för att på 
plats undersöka hur klienternas leverantörer och agenter 
arbetar med hållbarhet, till exempel om det förekommer 
korruption och barnarbete i leverantörsleden.

– Tyvärr hittar man såväl barnarbete som slavarbete 
och köpta miljölicenser hos tillverkarna. Det är den verk-
lighet som vi lever i. Det händer att barn sjasas iväg eller 
göms undan när vi kommer, säger Parul Sharma.

Efter kontrollen rapporterar byrån tillbaka till klienten 
och kommer med förslag på vilka förbättringar leverantö-
ren bör göra i verksamheten.

– Vi skriver också en separat rapport om leverantörens 
avsikter. Med grön, gul eller röd lampa markerar vi om 
det är en mogen leverantör. Den största utmaningen är 
när leverantörernas avsikter är uppenbart ”röda”. Det 
kan handla om att intentionerna att förbättra sig är mi-
nimala trots att det till exempel förekommer barnarbete. 
I ett sådant läge förser vi visserligen klienten med ett åt-
gärdsprogram som leverantören bör vidta. Men vi vet att 
det blir en svår nöt att knäcka, säger Parul Sharma.

Bakgrunden till att auditgruppen startades är att klien-
terna i allt större utsträckning vill veta vilken slags samar-
betspartner och leverantörer de har.

– Vid ett förvärv vill de inte diskutera priset innan de 
vet hur det ser ut i leverantörsleden. Kan vi, efter att ha 
varit i kontakt med de lokala myndigheterna, verifiera att 
licenser och tillstånd har köpts på marknivå eller att en 
leverantör rekryterar slavarbetare påverkar det köparens 
pris. Det här är ”pure business” som avgör prissättning-
en, säger Parul Sharma.

NYA KRAV

Auditavdelningen består av ett team med fem jurister 
som tillsammans har en stark språkkompetens, de be-
härskar såväl kinesiska och sydasiatiska språk som polska 
och arabiska.

– Andra krav ställs på jurister när efterfrågan på CSR 
ökar. För 20 år sedan klarade man sig bra med rikssven-
ska och lite engelska och tyska. Så ser det inte ut i dag, 
säger Parul Sharma som även berättar att medarbetarna 
i auditteamet är certifierade CSR-auditörer, det vill säga 
kvalificerade granskare.

CSR skiljer sig från andra verksamhetsområden på så 
sätt att byråns jurister följer med klienterna ut i världen. 

– När det gäller CSR-audit och även compliancepro-
gram är den svenska infallsvinkeln väldigt central. Vi 
känner de svenska bolagens verklighet och kan tolka det 
vi ser med deras ögon. Hållbarhetsrådgivningen är ett un-
dantag från regeln som säger att svenska klienter ofta är 

» 

EXEMPEL PÅ RÄTTSLIGA DOKUMENT SOM SKA SÄKERSTÄLLA ATT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UPPRÄTTHÅLLS PÅ DEN KOMMERSIELLA MARKNADEN

säkerställa att eventuella 
kränkningar av mänskliga 
rättigheter som företag 
medverkar till kan lösas och 
gottgöras. Riktlinjerna har 
fått stort genomslag bland 
företag, handelsorganisa-
tioner, människorättsorga-
nisationer och investerare i 
hela världen. Enligt Business 
and Human Rights Resource 
Center hade till exempel 
370 företag antagit en 
formell företagspolicy som 

uttryckligen hänvisade till 
mänskliga rättigheter förra 
året. Nästan 10 procent av 
företagen var svenska.

l OECD:s Guidelines for 
Multinational Enterprises. 
Riktlinjerna innehåller ge-
mensamma rekommenda-
tioner från OECD-ländernas 
regeringar om bland annat 
mänskliga rättigheter, 
information, arbetsrätt, 
miljöskydd, bekämpande 

av mutor, konsumentskydd 
och konkurrens. Riktlinjerna 
återspeglar god praxis för 
alla företag. Riktlinjerna re-
viderades 2011 bland annat 
sedan FN antagit vägledan-
de principer om företagande 
och mänskliga rättigheter.

l IBA:s riktlinjer om fö-
retagande och mänskliga 
rättigheter för både advo-
katorganisationer och af-
färsjuridiska advokatbyråer. 

Riktlinjerna togs fram som 
ett resultat av FN:s vägle-
dande principer. 

l Den europeiska advo-
katorganisationen CCBE:s 
riktlinjer för europeiska 
advokater som ger råd om 
hållbarhetsfrågor.

l Den nationella handlings-
planen för företagande och 
mänskliga rättigheter från 
augusti 2015. Handlingspla-

nen syftar till att omsätta 
FN:s vägledande principer i 
praktisk handling på natio-
nell nivå.

l Advokatsamfundets be-
stämmelse i de vägledande 
reglerna om god advokatsed 
rörande företagande och 
mänskliga rättigheter från 
juni 2016

Källa: Advokatsamfundet, 
Enact, regeringen, EKN

Parul Sharma.
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mer betjänta av att vända sig till en bra nationell byrå för 
rådgivning i ett specifikt land, säger Maria-Pia Hope.

ANTIKORRUPTIONSARBETE

CSR-audit, det vill säga kvalitetssäkring på plats, är ett 
tillväxtområde hos Vinge. Men merparten av hållbarhets-
avdelningens arbete handlar om att bidra till att bekämpa 
korruption.

– Alla kränkningar av mänskliga rättigheter är ett resultat 
av att någon har blivit mutad någonstans. En viktig uppgift 
för avdelningen är att hjälpa företagen att få förebyggande 
antikorruptionsprogram på plats, säger Parul Sharma.

Arbetet innebär att mäta hur moget bolaget är när det 
gäller att bekämpa korruption. Det görs genom att bland 
annat undersöka om det finns någon som bär det yttersta 
ansvaret för att korruption och mutor inte äger rum i fö-
retaget. Vinge hjälper även till med att utbilda styrelser, 

koncernledningar, ledningsgrupper och mellanchefer i 
både mänskliga rättigheter och antikorruption. 

– Den enkla biten är att tala om vad lagen säger och inte 
säger. Men vi hjälper också företagen att identifiera sina 
riskområden internt och externt, säger Parul Sharma.

Internt kan det handla om att redogöra för vad som är 
överdrivna gåvor till medarbetare, och externt att säker-
ställa att mutor inte betalas till myndigheter utomlands 
för att få saker och ting gjorda.

– Som svenskar är vi lite skygga när det gäller att prata 
om korruption och mutor. Det ligger inte i vår kultur. 
Men våra företag måste förstå att de är en del av ett glo-
balt pussel. De verkar ju inte bara hemma i Sverige. Det 
är en sak att vara ”home-safe”, men de måste även vara 
”globe-safe”, säger Parul Sharma.

En annan hållbarhetstjänst som byrån erbjuder sina 
klienter är oberoende undersökningar.

» 

Fokus Hållbarhet

”Som svenskar är vi lite skygga när det 
gäller att prata om korruption och mutor. 
Det ligger inte i vår kultur. Men våra företag 
måste förstå att de är en del av ett globalt 
pussel. De verkar ju inte bara hemma i  
Sverige. Det är en sak att vara ’home-safe’, 
men de måste även vara ’globe-safe’.”
Parul Sharma
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– Företagen vänder sig till exempel till oss om de har 
upptäckt att något har gått fel internt och vill utreda hur 
det har kunnat ske, säger Maria-Pia Hope.

STÖRRE FÖRETAG

Enligt de affärsbyråer som vi har varit i kontakt med är 
det främst stora och medelstora företag som efterfrågar 
rådgivning om hur deras verksamhet ska bli mer hållbar.

– Det är naturligt. Större företag har större krav på sig 
generellt, även när det gäller hållbarhetsfrågor, och behö-
ver därför mer hjälp, säger Tove Andersson.

Emma Ihre tillägger att klienterna kommer från alla 
branscher och att de aktörer som tidigt fick kritik eller som 
har varit inblandade i en incident eller ett mediedrev ofta 
är de som i dag har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete. 

– Klienterna är både större och mindre aktörer som har 
exponering mot så kallade komplexa marknader, eller 

som är verksamma i branscher med höga risker kopp-
lade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö eller 
korruption,  säger hon.

ADVOKATER SOM RÅDGIVARE

Tove Andersson anser att advokater har ett särskilt an-
svar när det gäller att arbeta med hållbarhet.

– Respekt för mänskliga rättigheter är grundläggande i 
en rättsstat. Och advokaten upprätthåller ju i någon mån 
rättsstaten utifrån möjliggörandet av värnandet av olika 
aktörers intressen, säger hon.

Enligt både Maria-Pia Hope och Parul Sharma är det 
naturligt att advokatbyråer arbetar med rådgivning i 
hållbarhetsfrågor, eftersom grunden för CSR-arbetet är 
juridik – den svenska lagstiftningen och lagstiftningen i 
de länder där svenska företag verkar samt konventions-
rätten. » 

Fokus Hållbarhet
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– Advokater står som rådgivare dessutom bolagens sty-
relser väldigt nära. De kan därför förmedla sin kunskap 
om hållbarhet till styrelsen på ett effektivt sätt, säger 
Parul Sharma.

Emma Ihre betonar samtidigt att advokater inte är läm-
pade att arbeta med alla slags hållbarhetsfrågor.

– Vår roll är aldrig att missionera om moral eller att bli 
någon typ av generell rådgivare inom hållbarhet. Det är 
bättre att till exempel anlita en professor i etik eller en 
präst för att arbeta med ett bolags 
värderingar. När bolagets vär-
deringar väl är fastställda är det 
dock viktigt att de kommer in i 
styrdokument, att de återspeglas 
i avtal och kommer in i riskana-
lysen vid transaktioner. Det är af-
färsjuridik som vi är duktiga på, 
det är inom det området som vi 
kan hjälpa till, säger hon. 

KONKURRENS 

När det gäller rådgivning om 
mänskliga rättigheter upplever 
advokatbyråerna ingen konkur-
rens från andra yrkesgrupper. 
Däremot arbetar revisionsbyråer också med oberoende 
utredningar och complianceprogram. 

Hur står sig då advokatbyråerna jämfört med andra 
branscher när det gäller att arbeta internt med hållbarhet?

Enligt Emma Ihre ligger branschen lite efter till exem-
pel när det gäller att ha egna, externt kommunicerade, 
styrdokument på plats eller verktyg för att anonymt 
rapportera om någon bryter mot byråns egen uppfö-
randekod. Hon berättar att det även är få advokatbyråer 
som har tagit ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna i 
all sin rådgivning till klienter.

– Det kan handla om att det inte har funnits något tyd-
ligt tryck från intressenterna att ha ett strategiskt håll-
barhetsarbete. Det kan jämföras med detaljhandeln som 
köper in produkter från så kallade högriskmarknader, 
där det finns tydliga risker med till exempel oacceptabla 
arbetsvillkor eller tveksam hantering av kemikalier. Då 
ställs krav från konsumenter och andra intressenter på 
att det ska finnas ett tänk kring hållbarhet.

Emma Ihre understryker samtidigt att Mannheimer 
Swartling anser att det är utmärkt att allt fler byråer nu 
satsar på och vidareutvecklar sitt hållbarhetsarbete.

– Vi skulle gärna se mer av samarbete inom branschen 
samt med andra aktörer, säger hon.

”BIDRAR TILL SAMHÄLLET”

Enligt Maria-Pia Hope finns det många aspekter som är 
spännande med att som advokat arbeta med hållbarhet. 

– Vi kan verka på ett sätt som 
visar att vi tror på det goda i män-
niskan. Vi är med och bidar till 
samhället, säger hon.

Hennes kollega Parul Sharma 
berättar att det som hon tycker 
är mest glädjande med att i dag 
arbeta med hållbarhet är att ju-
ridiken blir allt tydligare, vilket 
gör att frågorna inte längre upp-
levs som otydliga och luddiga. 
Som exempel anger hon att flera 
länder som är hårt drabbade av 
människorättskränkningar och 
interna konflikter har börjat att se 
över sin hållbarhetslagstiftning. 

Nigeria har börjat överväga att ha CSR-klausuler i sin bo-
lagsordning, Indien är det första landet i världen som har 
antagit en CSR-klausul i sin bolagsordning, och Kina har 
skärpt sina antikorruptionsregler avsevärt. Dessutom har 
miljödomstolar inrättats i både Indien och Kina. 

Tove Andersson tycker att det är intressant att följa ut-
vecklingen inom ett rättsområde där det händer mycket 
nytt. 

– Det är spännande att ”rättighetstänket” har fått ett 
större genomslag legalt. Det ser man inte minst i att Euro-
pakonventionen åberopas allt oftare i olika typer av dom-
stolsprövningar, säger hon.

Jan Dernestam berättar att det inte längre finns något 
seriöst företag som inte har hållbarhetsfrågorna högt upp 
på agendan. 

– Självklart är det roligt att som advokat få hjälpa sina 
klienter med deras mest strategiska och verksamhetskri-
tiska frågeställningar, säger han.

Emma Ihre tillägger att juristerna på byrån upplever 

”Vår roll är aldrig att 
missionera om moral 

eller att bli någon typ av 
generell rådgivare inom 
hållbarhet. Det är bättre 
att till exempel anlita en 
professor i etik eller en 
präst för att arbeta med 
ett bolags värderingar.”

Emma Ihre

» 

Emma Ihre.

BEGREPPEN HÅLLBARHET OCH CSR

l Det ursprungliga begrep-
pet hållbar utveckling kom 
till 1987 i FN-rapporten 
”Vår gemensamma fram-
tid”, även kallad Brundtland-
kommissionens rapport. 

I rapporten definieras 
begreppet hållbar utveck-
ling som ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra 
kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”.

l Ett företags hållbarhets-
arbete kan indelas i tre 
dimensioner: miljömässigt, 

ekonomisk och socialt ar-
bete. Ekonomisk hållbarhet 
handlar om att verksam-
heten på sikt går med vinst 
för att kunna överleva. Eko-
nomisk hållbarhet ska inte 

ske på bekostnad av miljön 
och jordens resurser. Social 
hållbarhet handlar om före-
tagens samhällsansvar, till 
exempel att ställa krav på 
drägliga arbetsförhållanden.
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det som positivt att kunna hjälpa klienterna att agera pro-
aktivt.

– Ingen vill att affärer ska göras genom mutor eller att 
det ska förekomma tvångsarbete och barnarbete i pro-
duktionen. Det är tillfredställande att kunna vara med 
och bidra i en positiv riktning, säger hon.

UTMANINGAR

En utmaning med att arbeta med hållbarhet som advokat 
är att hålla sig uppdaterad om vad 
som sker på CSR-området för att 
kunna ge klienterna korrekt infor-
mation.

– På senare tid har till exempel 
modernt slaveri blivit allt vanli-
gare. Det kommer att synas i leve-
rantörsleden och i produktionen, 
säger Parul Sharma.

En annan utmaning som även 
är en affärsmöjlighet är att för-
klara för klienterna att antikor-
ruptionsfrågorna måste priorite-
ras för att hållbarhetsarbetet i sin 
helhet ska bli lyckat, enligt Parul 
Sharma.

– Sverige är det tredje minst korrupta landet i världen 
enligt Transparency Internationals perceptionsindex. 
Men det betyder inte att vi inte är korrupta utomlands. 
Det är en affärsrisk att ta seden dit man kommer. Många 
av de länder som svenskar gör affärer med börjar anta 
skärpta lagar inom korruption.

Ytterligare en utmaning är att hitta certifierade auditö-
rer, som har erfarenhet från fältet. 

– Den poolen behöver växa för att företagen ska kunna 
få den rådgivning som de efterfrågar, säger Maria-Pia 
Hope.

LÖNSAMHET

Hos Mannheimer Swartling är lönsamheten i ärenden 
som rör hållbarhet i linje med byråns övriga verksamhet. 
Även hos Vinge har traditionella hållbarhetstjänster, som 
antikorruptionsrådgivning och complianceprogram samt 
oberoende utredningar, samma lönsamhet som andra 
delar av byråns verksamhet. Eftersom CSR-auditeringar 

är ett relativt nytt verksamhetsområde är det för tidigt att 
uttala sig om lönsamheten.

Det strikta begreppet hållbarhet är ett relativt nytt råd-
givningssegment för Wistrand, vilket gör det svårt att be-
döma lönsamheten.

FRAMTIDEN

Maria-Pia Hope är övertygad om att Vinge kommer att 
fortsätta att arbeta med mångfald och jämställdhet in-

ternt. På sikt tror hon även att 
målen, vad som konkret ska upp-
nås och på vilket sätt det ska ske, 
blir ännu tydligare.

– Om tio år är hållbarhet en na-
turlig del i flödet. Men vi lever i 
en föränderlig värld. Digitalise-
ring och globalisering gör att det 
kommer att hända mycket i vår 
bransch. Det är därför viktigt att 
ständigt utvärdera vilken CSR-
strategi vi ska ha för vår verksam-
het, säger hon.

Även hos Mannheimer Swart-
ling fortsätter det interna arbetet 
med mångfald, där jämställdhet 

är en del av arbetet.
– För att som advokatbyrå fortsätta att vara vass måste 

vi tillvarata hela samhällets kompetens och rekrytera en 
ökad mångfald – både män, kvinnor, etnisk mångfald och 
människor med olika typer av bakgrund och erfarenhe-
ter. Det är viktigt för att bättre kunna matcha rådgivare 
till klienterna och är även i linje med byråns värderingar. 
Och det bidrar till en mer dynamisk miljö och ger ett 
bättre resultat, säger Emma Ihre och får medhåll av Tove 
Andersson på Wistrand som också betonar vikten av att 
fortsätta med det interna hållbarhetsarbetet.

Efterfrågan på extern rådgivning om hållbarhet bedöms 
också öka. Såväl Vinge och Wistrand som Mannheimer 
Swartling ser redan i dag att efterfrågan på rådgivning för 
att i förebyggande syfte minska CSR-riskerna ökar.

– Innan ett förvärv görs kontrolleras till exempel arbets-
villkoren hos målbolagets leverantörer och korruptions-
riskerna. Det blir lite dyrare due diligence men företaget 
vinner på det i längden, säger Emma Ihre. n

» 

Svenska företag 
arbetar mer 
aktivt med 
hållbarhet
– vänd!

Jan Dernestam.

BEGREPPEN HÅLLBARHET OCH CSR

l CSR, corporate social 
responsibility, kan definie-
ras som företags sociala 
ansvar. CSR-aktiviteter kän-
netecknas av att de sträcker 
sig utanför det ansvar som 

företag har enligt lagar och 
förordningar.

l EU-kommissionen defi-
nierar hållbart företagande 
som företagens ansvar för 

den egna verksamhetens 
påverkan på samhället.

l I FN:s Global Compact-
initiativ pekas särskilt fyra 
områden ut för företags 

ansvarstagande – mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, 
miljöhänsyn och antikor-
ruption.

Källa: regeringen, verksam - 
het.se och EU-kommissionen
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Svenska företag blir allt mer medvetna 
om vikten av att arbeta aktivt med hållbar 
utveckling. De som inte motarbetar sådant 
som barnarbete, korruption och farliga 
 miljöutsläpp riskerar att skada sitt varu-
märke och förlora trogna kunder.

 Swedwatch som har granskat svenska företags håll-
barhetsarbete sedan organisationen bildades 2003 
kan konstatera en höjd medvetandegrad och en at-

titydförändring i svenskt näringsliv.
– För 6–8 år sedan var många före-

tag fortfarande främmande inför att 
jobba aktivt med de här frågorna. 
Man kunde få svar som ”det är inte 
vår uppgift att hålla koll på var våra 
varor produceras”. Det skulle inget 
större svenskt företag säga i dag, sä-
ger Théo Jaekel, researcher och jurist 
hos Swedwatch.

Ett exempel på den ökande med-
vetenheten är att allt fler företag har 
hållbarhetsavdelningar med perso-
nal som är experter på hållbarhet. 
Även om det fortfarande förekom-
mer har det blivit mindre vanligt att det är kommunika-
tionsavdelningen som ansvarar för hållbarhetsfrågorna.

– Ligger ansvaret på kommunikationsavdelningen finns 
det en risk att hållbarhet handlar om paketering snarare 
än om att aktivt arbeta med frågorna, säger Théo Jaekel.

En viktig förklaring till den ökade medvetenheten tror 
han är att det finns fler riktlinjer och normer för företa-

gen att förhålla sig till nu än tidigare. Ökad medvetenhet 
om vikten av hållbarhet bland kunder, investerare och 
andra intressentgrupper sätter också press på företagen 
att verka för miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och antikorruption.

Att svenska företag tar hållbarhetsfrågan på allvar be-
kräftas av en nationell undersökning som hållbarhetsby-
rån Beyond Intent har gjort i samarbete med företagaror-
ganisationen Företagarna.

Studien visar att 86 procent av svenska små och med-
elstora företag anser att det är viktigt eller mycket viktigt 
för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhets-
arbete, medan endast ungefär hälften av företagen fak-

tiskt gör det.
– Vi har borrat i varför många fö-

retag inte har ett hållbarhetsarbete 
trots att de tycker att det är viktigt. 
Det är främst kapacitets- och resurs-
frågor som utgör hinder för många 
små och medelstora företag att aktivt 
arbeta med hållbarhet, säger företa-
gets managing partner Johan Gen-
neby.

För att fler mindre företag ska bör-
ja arbeta aktivt med hållbarhet krävs 
därför att de ser ett tydligt samband 
mellan lönsamhet och hållbarhetsar-
bete, enligt Johan Genneby.

– Saknas affärslogiken tror jag att företagen avvaktar 
även om de känner att de borde göra något. Inte förrän 
de ser att det går att motivera rent affärsmässigt drar de 
igång hållbarhetsarbetet.

Många företag som arbetar aktivt med hållbarhet har 
dock sett positiva resultat av satsningen, berättar Johan 
Genneby. Arbetet leder bland annat ofta till ökad kund-

Svenska företag 
arbetar mer aktivt 

med hållbarhet

”Man kunde få svar 
som ’det är inte vår 

uppgift att hålla koll 
på var våra varor 
produceras’. Det 

skulle inget större 
svenskt företag 

säga i dag.”
Théo Jaekel

» 
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nöjdhet och gynnar marknadsföringen. Var tredje före-
tagare säger också, enligt studien, att hållbarhetsarbetet 
har bidragit till ökad lönsamhet, fler uppdrag och fler 
kunder. Var fjärde företagare angav att arbetet dessutom 
var positivt vid offentliga upphandlingar.

BRA DIALOG

Hur långt företagen har kommit med sitt hållbarhets-
arbete varierar kraftigt från bolag till bolag och mellan 
olika branscher. Théo Jaekels bild är inte att svenska fö-
retag generellt är bättre på hållbar utveckling än företag 
i andra länder. Efter att ha varit i kontakt med kolleger i 
liknande researchorganisationer i andra länder uppfattar 
han dock att det är lättare att föra en dialog om hållbar-
hetsfrågor i Sverige.

– I många andra länder kan det vara mycket svårare att 
få till ett möte mellan en organisation som vår och ett 
företag. Men vi har en tradition av dialog i Sverige. På så 
sätt har vi kanske bättre förutsättningar att på sikt lyckas 
med hållbarhetsarbetet än man har i många andra län-
der.

Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapporte-
ring på Svenskt Näringsliv, och Niklas Egels Zandén, do-
cent i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet, är av en annan uppfattning och menar 

att svenska och nordiska företag generellt är duktiga på 
att arbeta med hållbarhet. Niklas Egels Zandén hänvisar 
till att svenska bolag ofta hamnar högt upp på olika ran-
kinglistor över hållbarhet, till exempel Dow Jones Sustai-
nability Index. Han tror att en förklaring kan vara den 
svenska modellen, där företag traditionellt tar ansvar för 
hr-frågor och uppmuntrar fackligt engagemang. 

Den studie som hållbarhetsbyrån Beyond Intent har 
gjort tillsammans med Företagarna visar också att ar-
betsförhållanden och arbetsvillkor, som hälsa, säkerhet i 
arbetet och fackliga relationer, är ett hållbarhetsområde 
som prioriteras av svenska små och medelstora företag. 

På miljösidan ligger svenska företag också långt fram-
me, enligt Johan Genneby.

– Miljöarbetet har legat i fokus ända sedan Agenda 21 
på 1990-talet. Med klimatförändringarna tror jag att fler 
känner ett ansvar för miljön. Det handlar om att arbeta 
med energieffektivisering, materialanvändning, återan-
vändning, återvinning och att begränsa användningen av 
kemikalier.

En undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort vi-
sar också att investerare anser att miljö och personal är 
de hållbarhetsfrågor som svenska företag hanterar bäst. 
När det gäller miljö tror Sofia Bildstein-Hagberg att skälet 
är att det finns en stark miljötradition i Sverige och att det 

Fokus Hållbarhet

Att svenska företag tar 
hållbarhetsfrågan på 
allvar bekräftas av en 
nationell undersökning 
som hållbarhetsbyrån 
Beyond Intent har 
gjort i samarbete med 
företagarorganisationen 
Företagarna.
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är en självklarhet att inte skräpa ner. Att svenska företag 
inte har kommit lika långt i sitt arbete för mänskliga rät-
tigheter och antikorruption tror hon beror på att Sverige 
sedan länge är ett välfärdssamhälle. 

– Många svenska företag tänker inte ens att barnarbete 
skulle kunna vara ett problem. Men ju mer verksamhet 
svenska företag bedriver i utvecklingsländerna desto mer 
påverkas de av sådana frågor, säger hon.

Enligt Sofia Bildstein-Hagberg blir hållbarhetsfrågorna 
alltmer integrerade i hela företagets verksamhet – från 
produktion till distribution, personalfrågor och mark-
nadsföring. 

– Hållbarhet är inte längre bara en rapporteringsfråga. 
Det handlar i grunden om sunt företagande, att hushålla 
med de resurser man har – råva-
ror, arbetskraft och kapital. Det är 
viktigt för att stå sig i konkurren-
sen. Företagen vill inte att varu-
märket förknippas med tvivelak-
tig verksamhet som miljöutsläpp, 
korruption och barnarbete. Och 
det är viktigt för att kunna attra-
hera arbetskraft. Ungdomar som 
kommer ut på arbetsmarknaden 
förväntar sig att verksamheten 
bedrivs på ett hållbart sätt, säger 
Sofia Bildstein-Hagberg.

Det finns, enligt Niklas Egels 
Zandén, fem huvudsakliga skäl till 
varför det är viktigt för företagen 
att arbeta med hållbarhet. Den etiska övertygelsen är en 
viktig variabel för många bolag. 

– Företag är inga rationella vinstmaximeringsmaskiner. 
De består av människor som ofta vill göra gott, säger han.

Ett annat skäl är en önskan om att stärka varumärket 
genom att vara en god samhällsmedborgare, och därmed 
kunna locka till sig såväl kunder som duktiga medarbe-
tare. Det finns också ett effektivitetsargument.

– Om du använder en energieffektiv glödlampa i stället 
för en vanlig glödlampa är det både bättre för miljön och 
för din plånbok, säger Niklas Egels Zandén.

Dessutom kan hållbarhetsarbetet bidra till produkt- 
och tjänsteutveckling, som gör att företagets verksamhet 
är anpassat till framtida regleringar och kundpreferenser. 
Ett femte argument för att arbeta med hållbarhet är att 
det finns marknadssegment där man kan gå in genom att 
profilera sig med hållbarhet. Kravmärkt mat är ett exem-
pel på en sådan marknad som växer snabbt.

Utvinningsindustrier, som gruva och gas, hör till de 
branscher där flest fall om påstådda människorättskränk-
ningar sker globalt, enligt Swedwatch.

– Gruvföretagens verksamhet innebär en stor risk för 
negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Det är stora 

projekt, där människor ofta förflyttas mot sin vilja, säger 
Théo Jaekel.

TEXTILINDUSTRIN

Textilindustrin är ett exempel på en bransch som har ar-
betat med hållbarhet länge och där medvetenheten om 
frågorna är stor. Exempel på åtgärder som har vidtagits 
för att verksamheten ska bli mer hållbar är ökad använd-
ning av ekologisk bomull och återvinning av gamla plagg. 
Det finns ofta också väl inarbetade system och processer 
för att kontrollera leverantörer.

Lindex är ett exempel på ett modeföretag som har ar-
betat med hållbarhetsfrågor sedan i slutet på 1990-talet. 
Arbetet inleddes parallellt med att bolaget öppnade sina 

första produktionskontor i Asien. 
Dessförinnan köptes produkterna 
in via mellanhänder.

– När vi kom närmare produk-
tionen och produktionsländerna 
såg vi vilka utmaningar som fanns 
där, både socialt och miljömässigt. 
Vi insåg att vi behövde jobba med 
våra leverantörer för att förbättra 
förhållandena, säger Lindex håll-
barhetschef Sara Winroth.

Till en början handlade arbetet 
om klassiska hållbarhetsfrågor 
som att se över egen energiåtgång, 
avfallshantering, återvinning och 
transporter. Arbetet i leverantörs-

led var till en början fokuserat på de sociala förhållan-
dena med förbud mot barnarbete och krav på säker ar-
betsmiljö. I början handlade det mycket om kravställning 
och uppföljning av kraven genom inspektioner på plats 
i fabrikerna. I dag ses leverantörerna mer som partner 
och bolaget arbetar tillsammans med dem för att driva 
hållbarhetsarbetet framåt. 

– Nu gör vi hållbarhetsresan tillsammans. Det handlar 
om att dela kunskap och ha gemensamma mål för vad 
man vill åstadkomma,  till exempel synen på värdet av 
vatten – att det är en viktig resurs som man hushållar med 
och renar. Vi samarbetar också mer med branschkonkur-
renter, organisationer och andra aktörer i samhället än 
tidigare, säger Sara Winroth.

Målet är att minst 80 procent av plaggen som företaget 
säljer ska vara gjorda av hållbart material 2020. Minst 80 
procent av plaggen ska också tillverkas med mindre en-
ergi, kemikalier och vattenåtgång än i dag.

En förklaring till att branschen som helhet har priori-
terat hållbarhet kan vara en successivt uppbyggd medve-
tenhet till följd av att textil- och modebranschen sedan 
1990-talet har granskats regelbundet av medierna och 
olika intresseorganisationer. Det finns dessutom ett tryck 

» 

Théo Jaekel.

Sara Winroth.
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från konsumenterna och medarbetarna på att verksam-
heten ska vara hållbar. 

– Konsumentnära branscher som har utsatts för kritik 
av aktivister, kampanjer och medial granskning är gene-
rellt sett duktiga på att arbeta med hållbarhet. Kritiken 
påverkar varumärket negativt. Men det innebär inte att 
klädbranschen har bäst arbetsvillkor hos sina leveran-
törer, eftersom villkoren i branschen generellt är dåliga, 
säger Niklas Egels Zandén.

UTMANINGAR

En utmaning i företagens hållbarhetsarbete är att det 
inköpande företaget ofta har en begränsad makt att på-
verka leverantören. 

– Tillverkarna är i dagsläget inga 
små fabriker med några hundra 
anställda. Det kan vara multinatio-
nella koncerner med flera hund-
ratusen anställda. Köparna är 
ofta förhållandevis små. Byter de 
leverantör handlar det om en liten 
andel av volymen. I ett sådant sys-
tem är det inte uppenbart att kö-
paren kan ställa krav på verksam-
heten, säger Niklas Egels Zandén.

Sara Winroth bekräftar att så 
kan vara fallet. 

– Ska man få något att hända 
kan man inte bara ställa krav. Det 
handlar om så mycket mer; det 
gäller att välja leverantörer och fabriker med omsorg som 
delar vår målsättning och vilja att driva hållbar utveck-
ling. Partnerskap för hållbar utveckling handlar mycket 
om att dela kunskap och ha gemensamt ägandeskap 
och ansvar för att tillsammans kunna åstadkomma mer 
än vad var och en kunnat göra som enskild aktör. Till-
sammans med våra leverantörer, och med stöd av olika 
expertorganisationer, genomför vi olika förbättringspro-
jekt, säger hon.

En annan utmaning för klädbolagen är att få med sig 
vd, ledningsgruppen och styrelsegruppen i det långsik-
tiga hållbarhetsarbetet.

– Det är viktigt att ledningen har en hög målsättning 
och en strategisk tydlighet i de satsningar som görs inom 
hållbarhetsarbetet och ser affärsnyttan i det, både på kort 
och lång sikt. För det är inte gratis att jobba med hållbar-
het, säger Sara Winroth.

HÅLLBARA INVESTERINGAR OCH LÖNSAMHETEN

Det går, enligt Niklas Egels Zandén, inte att ge ett entydigt 
svar på om det är lönsamt att investera i hållbarhet.

– Det går att göra bra och dåliga investeringar i hållbar-
het på samma sätt som när det gäller kvalitet, produktut-

veckling och innovation. En investering i hållbarhet kan 
stärka varumärket. Men varumärket kan också skadas 
om företaget inte kan leva upp till vad det har lovat, säger 
han.

Lindex erfarenhet är att investeringar i hållbarhet är 
lönsamma, i alla fall på lång sikt.

– En stor investering i till exempel ett vattenverk är svår 
att hämta hem direkt. Men våra kunder och Lindex egna 
medarbetare skulle bli oerhört besvikna om vi inte jobba-
de seriöst med de här frågorna. Våra medarbetare vill ar-
beta på ett företag som tar ansvar. Hållbarhetsarbetet är 
viktigt för att kunna både behålla och attrahera de bästa 
talangerna och driva affären framåt och vara lönsamma, 
säger Sara Winroth.

Men Sofia Bildstein-Hagberg 
berättar att det finns en gräns när 
priset för en hållbarhetsinveste-
ring blir för högt.

– Skruvas kraven på företagen 
väldigt hårt och deras ansvar 
sträcker sig så långt ut i underleve-
rantörskedjan att de bedömer att 
det inte finns någon möjlighet att 
kontrollera verksamheten kan det 
hända att de avstår från att göra in-
vesteringen. Företagen ifrågasät-
ter om det är värt att ta risken att 
göra investeringen, om det är värt 
att riskera att bli förknippade med 
något som kan skada varumärket 

och som de inte har möjlighet att kontrollera, säger hon.
Sofia Bildstein-Hagberg vill dock inte dra det så långt 

som att säga att kraven på företagen är för höga. 
– Men det uppstår säkert tillfällen då kraven och för-

väntningarna från frivilligorganisationer är lite högre än 
vad företagen har verktyg att leva upp till, säger hon.

FÖRÄNDRAD SYN PÅ HÅLLBARHET

Blickar man framåt tror Svenskt Näringsliv att hållbar-
hetsrapporter som enbart upprättas i marknadsförings-
syfte helt är på väg bort.

– Företagen inser att hållbarhetsrapportering  är mer 
än begrepp på ett papper. Sådant genomskådas och det 
blir därför allt viktigare att det finns substans i det företa-
gen rapporterar, säger Sofia Bildstein-Hagberg.

Niklas Egels Zandén tror att hela synen på hållbarhet 
kan komma att förändras när länder som Kina och Indien 
blir starkare ekonomier.

– Det är de som har makt som definierar vad som är 
rätt och fel. När makten förskjuts förskjuts även defini-
tionerna. Om den kinesiska staten är ägare är synen på 
fackföreningar kanske inte densamma som om ägaren är 
en svensk pensionsfond, säger han. n

”Företagen inser att 
hållbarhetsrappor-

tering  är mer än be-
grepp på ett papper. 
Sådant genomskådas 

och det blir därför allt 
viktigare att det finns 

substans i det före-
tagen rapporterar.”

Sofia Bildstein-Hagberg.

» 
Målkonflikter 
i textilindustrin
– vänd!

Johan Genneby.

Sofia Bildstein-Hagberg.
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Trots att många företag arbetar mer aktivt 
med hållbarhetsfrågor än tidigare är det 
fortfarande inte ovanligt med konflikter 
mellan företagens verksamhet och vad 
som är en hållbar utveckling. De vanligaste 
målkonflikterna rör korruption och negativ 
miljöpåverkan.

 T extilindustrin är en bransch där det är vanligt med 
målkonflikter. Det kan till exempel hända att det 
förekommer barnarbete i ett produktionsland. 

Men Gunnar Rimmel, professor i redovisning vid Jönkö-
ping International Business School och forskare vid Goth-
enburg Research Institute, är övertygad om att företagen 
inte medvetet anlitar fabriker där barn utför arbetet.

– Företag blir allt mer medvetna om att barnarbete  
uppmärksammas medialt. Det kan påverka försäljningen 
och aktiekurserna. Många bolag försöker därför minime-
ra CSR-riskerna i sin verksamhet, säger han.

Det kan även förekomma förbjudna kemikalier i tyger 
och kemikaliehalten kan vara för hög. Men även det är 
hållbarhetsrisker som branschen försöker minimera, del-
vis därför att varumärket tar skada om det blir allmänt 
känt. 

– Kunderna förväntar sig att de köper miljövänliga och 
hållbara produkter. Besvikna kunder blir kostsamt för 
företagen. De får svårt att behålla trogna kunder, säger 
Gunnar Rimmel.

NYA AFFÄRSMODELLER KRÄVS

Théo Jaekel, researcher och jurist på organisationen 
Swedwatch, ser visserligen positivt på de åtgärder som 
har vidtagits inom industrin – som exempelvis återvin-
ning av gamla kläder, användning av ekologisk bomull 
och en översyn av vattenförbrukningen. Problemet är, 
enligt honom, att textilföretagen diskuterar vilka föränd-
ringar som kan göras inom den affärsmodell som redan 
finns, inte hur verksamheten ska ställas om. 

– Det är inte hållbart att ha en affärsmodell som går 
ut på att pressa kostnaderna för att konsumenterna ska 
kunna köpa mer och mer billiga kläder. Den affärsmodel-

len är inte hållbar varken när det gäller klimat eller ar-
betsvillkor. Det är det som leder till att arbetarna i länder 
som Kina, Bangladesh och Kambodja inte kan leva på sin 
lön. Ska arbetarna få bättre lön måste produkterna få bli 
dyrare. Där blir det en tydlig målkonflikt mellan textilin-
dustrin och vad som är hållbart, säger Théo Jaekel.

Niklas Egels Zandén, docent i företagsekonomi vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tillägger att 
ur ett hållbarhetsperspektiv vore det bästa att helt sluta 
med mode, behålla kläderna tills de går sönder och där-
efter återvinna dem.

– Men modecyklerna blir allt kortare. Det krävs en änd-
ring av affärsmodellen för att klädkedjorna ska bli verk-
ligt hållbara. Men där har företagen långt kvar. Det är en 
svår fråga som kräver svåra beslut och risktagande.

Lindex hållbarhetschef Sara Winroth anser precis som 
Gunnar Rimmel och Niklas Egels Zandén att det krävs nya 
affärsmodeller för att textilindustrin ska bli mer hållbar. 
Hon anser dock inte att man behöver gå så långt som till 
att helt upphöra med mode och använda kläderna tills de 
går sönder.

– En lösning kan vara att göra kortsiktigt mode av bio-
material som man kan slänga på komposten. 

Hon tror inte heller att alla plagg måste bli dyrare för 
att kunna produceras hållbart.

– Vi agerar för att mer konsumentåtervunnet material 
ska användas i processerna i framtiden. Det innebär färre 
steg i framtagandet av tyg där man skippar resursinten-
siva steg som till exempel odlingen av bomull och i vissa 
fall även behov av spinning och färgning. Genom att kapa 
vissa led kan man kapa kostnader och hitta resurseffekti-
vitet. Jag är inte säker på att allt mode måste bli dyrare, 
säger Sara Winroth.

Hon berättar att det i modebranschen även finns idéer 
och tankar kring uthyrning av kläder som en del av af-
färsmodellen.

– Det handlar om att tillgången, till i vårt fall kläder, och 
inte ägandet är det viktiga, säger Sara Winroth men hon 
konstaterar samtidigt att det finns stora utmaningar och 
att det inte är en självklar lösning för alla företag. 

– Man skiftar inte från en affärsmodell till en annan 
över en natt. Men alla modeföretag som jobbar med håll-
barhet testar eller funderar nog på hur man på olika sätt 
kan agera mer resurseffektivt och komplettera eller byta 
ut sitt sätt att erbjuda mode till kunder, säger hon.

Målkonflikter i   textilindustrin

» 

Gunnar Rimmel.
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Målkonflikter i   textilindustrin

» 

KUNDERNAS ANSVAR

Théo Jaekel lyfter även fram att konsumenterna har ett 
ansvar att ställa krav på klädföretagen.

– Konsumenter måste även vara beredda att betala mer. 
De måste inse att köper de en nytillverkad t-shirt för 50 
kronor kanske inte allt står rätt till, säger han.

Sara Winroth berättar att de flesta kunderna efterfrå-
gar mer hållbart producerade produkter, men att det 
hittills inte finns något som tyder på att de är villiga att 
betala mer för dem.

– Många kunder ser det fortfarande som en bonus om 
ett plagg är gjort av ekologiskt material eller energi- och 
kemikaliebesparande processer.  

ADVOKATER OCH MÅLKONFLIKTER

Svenska advokatbyråer har ibland klienter vars verksam-
het inte är hållbar. Det kan till exempel förekomma barn-
arbete i ett produktionsland. Enligt Théo Jaekel ska advo-
katbyråerna i ett sådant läge utgå ifrån FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter.

– Enligt riktlinjerna förväntas de utöva det inflytande 
som de kan för att påverka affärspartnern att förändra 
sitt beteende, kompensera eller att upphöra med det som 
orsakar negativ påverkan, säger han.

Det viktiga är att advokatbyråerna frågar sig om det 
finns ett intresse hos klienten av att få vägledning i hur 
eventuella risker för människorättskränkningar i verk-
samheten ska hanteras, framhåller Théo Jaekel.

– Det intressanta är inte om det eventuellt finns barnar-
bete någonstans i leverantörsleden. Så ser ju tyvärr för-
hållandena ut i många länder i dag. Det intressanta är vad 
klienten gör för att motverka riskerna och för att bidra 
till en kontinuerlig förbättring. Finns ett intresse för det 
arbetet finns det inget som säger att man inte kan ha före-
taget som klient. Även de som har begått ett brott har ju 
dessutom rätt till juridisk representation. Om ett företag 
stäms för att det skulle ha kränkt mänskliga rättigheter 
måste det ju ha rätt att vända sig till en advokat som ska 
föra dess talan, säger Théo Jaekel.

Vinges CSR-chef Parul Sharma anser att det inte går att 
tala om målkonflikter i praktiskt CSR-arbete. 

– Vi kan inte ta hänsyn till om det är hållbara branscher 
eller inte. Det är vår uppgift att gå in och stötta bolag som 
är i högriskbranscher. För oss handlar det om att se ris-
kerna och mitigera dem, säger hon.

– Samtidigt är vi advokater och tror på rätten till juri-
disk rådgivning och assistans. Det är grunden i det som 
vi förväntas tillhandahålla, tillägger Vinges vd Maria-Pia 
Hope.

Även Tove Andersson, partner på Wistrand, anser att 
det skulle vara mycket långtgående att tacka nej till en 
klient, men att sådana överväganden måste göras i vissa 
situationer.

Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre 
betonar att det inte är advokaternas roll att moralisera 
angående klientens affär.

– Tobaksindustrin, vapenindustrin och spelbranschen 
kan uppfattas som kontroversiella av vissa aktörer, men 
de är legala verksamheter. Vi kan till exempel hjälpa till 
att se till att tobaksbolagen inte har barn som arbetar på 
tobaksfälten och att det inte förekommer aggressiv mark-
nadsföring gentemot barn och ungdomar, säger Emma 
Ihre. 

Hon tillägger dock att det finns klienter som byrån inte 
arbetar med, även om verksamheten inte är olaglig, på 
grund av att deras värderingar eller verksamhet inte är i 
linje med byråns värderingar. 

– Om en klient skulle anse att det är acceptabelt med 
tvångsarbete, barnarbete eller att betala mutor är det 
inte i linje med våra värderingar. En sådan klient kan vi 
inte jobba med, säger Emma Ihre. n

Landets största 
företag ska 
hållbarhets- 
redovisa
– vänd!

Textilindustrin är en 
bransch där det är van-
ligt med målkonflikter.
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Regeringen föreslår att det ska bli obliga-
toriskt för landets 1 600 största företag att 
hållbarhetsredovisa från och med räken-
skapsåret 2017. Förslaget har både förtjänster 
och brister anser advokater, forskare och 
representanter för näringslivet. 

 I en proposition från i juni föreslår regeringen att alla 
svenska företag av en viss storlek ska upprätta en 
hållbarhetsrapport med information om miljö, 

 sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 
 rättigheter samt hur de arbetar för att motverka korrup-
tion. Propositionen, Företagens rapportering om hållbar-
het och mångfaldspolicy (2015/16:193), innebär att alla 
företag som uppfyller fler än ett av kriterierna – 250 an-
ställda, en nettoomsättning på 350 miljoner kronor och 
175 miljoner kronor i balansomslutning – ska hållbarhets-
redovisa.

I rapporten ska företagen bland annat beskriva sin 
policy i hållbarhetsfrågor och de största riskerna som 
är kopplade till verksamheten. Om företaget saknar en 
policy i någon hållbarhetsfråga ska det framgå av redo-
visningen varför så är fallet. Dessutom föreslås att de 50 
största noterade bolagen i sin bolagsstyrningsrapport ska 

upplysa om vilken mångfaldspolicy som tillämpas av sty-
relsen när det gäller till exempel ålder, kön, utbildning 
och yrkesbakgrund.

De advokater vi har intervjuat välkomnar att det av pro-
positionen tydligt framgår vad som avses med hållbarhet. 
I propositionen nämns FN:s Global Compact-initiativ, där 
fyra områden pekas ut för företagens ansvarstagande – 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och 
antikorruption.

– Nu framgår det konkret vilka områden företag måste 
arbeta med och utvärdera ur ett riskperspektiv, säger 
Vinges vd Maria-Pia Hope.

Redovisningskravet föreslås träda i kraft den 1 decem-
ber 2016 och tillämpas första gången det räkenskapsår 
som inleds efter den 31 december 2016. 

EU-DIREKTIV

Syftet med rapporteringskravet, som bygger på ett EU-
direktiv, är att göra information om hur svenska företag 
arbetar med hållbarhetsfrågor öppen och jämförbar. 
Det är viktigt att samma regler gäller i Sverige och EU, 
poängterar Gunnar Rimmel, professor i redovisning vid 
Jönköping International Business School och forskare vid 
Gothenburg Research Institute.

– Svenska företag är i hög grad internationella och mö-
ter internationella krav. Vill de konkurrera med att de är 
miljövänliga är det en fördel om de kan jämföra sig med 
andra företag i EU.

Landets största företag    ska hållbarhetsredovisa

Fokus Hållbarhet
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De nya redovisningskraven ska, enligt regeringen, vara 
ett stöd för företagen och samtidigt ge medborgare, in-
vesterare och andra intressenter en bättre möjlighet att 
följa upp företagens arbete. Fler ska därmed kunna fatta 
informerade beslut om vilka företag de vill investera i el-
ler handla med.

LEDNINGSFRÅGA

En följd av regeln är att företag som inte har ett aktivt 
hållbarhetsarbete måste förklara hur de inom en snar 
framtid avser hantera sina risker.

– Det gör att frågorna kommer upp på styrelsens agen-
da, de blir en ledningsfråga, säger Maria-Pia Hope och får 
medhåll av övriga advokater som vi har intervjuat.

Även Swedwatch tror att lagstiftningen gör att företa-
gen höjer ribban för sitt hållbarhetsarbete. 

– Det är positivt att det blir en självklar del av företagens 
verksamhet att hållbarhetsrapportera. Redovisningskra-
vet är ett viktigt steg mot att utveckla och få mer lagstift-
ning på hållbarhetsområdet. Fler bindande krav gör att 
fler företag arbetar med de här frågorna, säger Théo Jae-
kel, researcher och jurist hos organisationen.

Gunnar Rimmel välkomnar också att företagens håll-
barhetsarbete börjar regleras. Utan reglering är risken, 
enligt honom, stor att företagen bara rapporterar om det 
som är fördelaktigt för dem själva. Gunnar Rimmel anser 
dessutom att hållbarhetsrapporteringen hjälper företa-
gen att fatta bättre beslut.

– Dåliga beslut och negativ publicitet går att undvika 
om det är tydligare reglerat vilken information före- 
tagen måste lämna ut. Med en reglering blir hållbarhet  
en naturlig del av företagens kultur. Det finns ett mer-
värde för företagen i att rapportera om hållbarhet, säger 
han.

En annan konsekvens kan bli att företagen slutar 
att göra affärer i länder där det finns utredd korrup- 
tion.

– Är det en tillväxtmarknad företaget måste lämna blir 
ju omsättningen mindre. Samtidigt påverkas företaget 
inte av skandaler, vilket är positivt för varumärket, säger 
Gunnar Rimmel.

Studier från Sydafrika visar också att efter en övergång 
till en reglerad hållbarhetsrapportering blir informatio-
nen bättre, vilket uppskattas av investerarna. 

– Företagen får lättare tillgång till kapital på aktiemark-
naden. Vinsten av hållbarhetsrapporteringen kan därför 
bli mycket större än de små kostnader företagen har initi-
alt för att rapportera, säger Gunnar Rimmel.

OTYDLIGA KRAV

Regeringen anser inte att alla företag ska rapportera om 
alla hållbarhetsaspekter, utan vill att bolagen rapporterar 
om de aspekter som är relevanta för just deras verksam-
het. 

Mannheimer Swartling ser positivt på att det inte blir 
nödvändigt för företagen att följa en viss rapporterings-

Landets största företag    ska hållbarhetsredovisa
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struktur, utan att de ska rapportera om det som är vä-
sentligt för deras verksamhet och förklara varför de väl-
jer bort att rapportera om vissa frågor.

– Bolagen som ska rapportera är olika stora, är verk-
samma i olika branscher, har exponering mot olika 
marknader och har olika ägande. Det vore konstigt att 
standardisera och styra rapporteringsstrukturen när 
verksamheterna ser så olika ut, säger advokatbyråns håll-
barhetschef Emma Ihre.

Svenskt Näringsliv tycker också att det är bra att den 
svenska lagstiftaren inte har valt att ställa högre krav på 
vad hållbarhetsrapporten ska innehålla än vad som gäller 
i resten av EU.

– Men vi befarar att andra europeiska länder kan kom-
ma att lägga till olika krav när de genomför lagen. Det 
kan vara ett stort problem för företag som bedriver verk-
samhet i olika länder och kan göra 
det svårt att upprätta en rapport för 
hela koncernen, säger Sofia Bild-
stein-Hagberg, expert på finansiell 
rapportering hos organisationen.

Swedwatch, som visserligen ser 
positivt på det nya redovisningskra-
vet, hade däremot gärna sett att det 
var tydligare.

– Det enda som krävs är att någon 
form av hållbarhetsrapportering ska 
upprättas. Det är upp till företagen 
att avgöra vad de ska rapportera om 
och på vilket sätt. Då blir det dels 
svårt att mäta hur företagen preste-
rar, dels svårt och jämföra företag och branscher med 
varandra, säger Théo Jaekel.

Han befarar att hållbarhetsrapporteringen i mångt och 
mycket kommer att se ut på samma sätt som i dag, då det 
är frivilligt, det vill säga att vara övergripande och inne-
hålla väldigt selektiv information. 

Swedwatch hade gärna sett att hållbarhetsregleringen 
hade byggt på FN:s vägledande principer. Frågorna som 
ska besvaras, enligt riktlinjerna, är konkreta och gäller till 
exempel vilka hållbarhetsrisker som har identifierats och 
hur de har hanterats.

– Det hade varit bra om det i lagstiftningen hade funnits 
tydliga krav kring vad företagens hållbarhetsrapportering 
ska innehålla. Nu räcker det till exempel att ha en policy 
som säger att företaget inte accepterar barnarbete, säger 
Théo Jaekel.

En tydligare och hårdare reglering vore även ett effek-
tivt sätt att tvinga företag som inte sköter sig till bättring, 
anser Gunnar Rimmel.

– Den som bryter mot reglerna kan då ställas inför rätta 
och dömas till exempelvis skadestånd.

En tydligare lagstiftning är dessutom något som efter-

frågas av företagen, åtminstone av dem som har ett aktivt 
hållbarhetsarbete, enligt Niklas Egels Zandén, docent i 
företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet.

– Många av de företag som ligger i framkant tvingas nu 
konkurrera med företag som har icke-hållbara affärsmo-
deller och lösningar, säger han.

LITE STÖD

Regeringen uppskattar att ungefär 1 600 företag kom-
mer att beröras av kravet på att hållbarhetsredovisa. Det 
svenska redovisningskravet blir därmed mer långtgående 
än vad EU-direktivet kräver. Hade direktivet följts hade 
endast de 100 största företagen blivit redovisningsskyl-
diga.

Vinges CSR-chef Parul Sharma tror dock att fler än 
1 600 svenska företag påverkas.

– Företagen som omfattas direkt 
kommer att ställa krav på dem de 
samarbetar med, leverantörer och 
kunder, att redogöra för sitt hållbar-
hetsarbete, säger hon.

Svenskt Näringsliv anser att rap-
porteringskravet blir en stor utma-
ning för många av de mindre och 
medelstora företagen. Stora företag 
har redan upprättat hållbarhets-
redovisningar i flera år. För dem 
innebär det nya kravet därför ingen 
större förändring, enligt Sofia Bild-
stein-Hagberg.

– Mindre och medelstora företag har inget system för 
att rapportera icke-finansiell information. De saknar den 
traditionen och den kunskapen.

Hon får medhåll av Johan Genneby, managing partner 
på hållbarhetsbyrån Beyond Intent. Han är positiv till den 
ökade regleringen på hållbarhetsområdet och att företa-
gen får ett ramverk att förhålla sig till. Men efterforsk-
ningar som hållbarhetsbyrån har gjort visar att små och 
medelstora företag anser att det inte finns tillräckligt med 
stöd och att de inte har tillräcklig kunskap om hur de ska 
arbeta med hållbarhet.

– Många små och medelstora företag saknar verktyg 
och kunskap om hur de konkret ska arbeta med hållbar-
het och i ännu större utsträckning hur de ska rapportera. 
Många företag vet inte hur de ska hitta information om 
hur de ska arbeta med bland annat mänskliga rättigheter.  
Om det här är en politiskt prioriterad fråga borde det till 
exempel finnas kontaktpunkter dit det går att vända sig 
för att få hjälp, säger Johan Genneby.

Sofia Bildstein-Hagberg befarar att företagens konkreta 
hållbarhetsarbete kan bli lidande till följd av redovis-
ningskravet.

”Många av de 
företag som ligger 
i framkant tvingas 

nu konkurrera 
med företag som 
har icke-hållbara 

affärsmodeller och 
lösningar.”
Niklas Egels Zandén

» 
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– Den här regleringen ställer främst krav på rappor-
tering, inte att man ska bedriva hållbarhetsarbete. För 
mindre företag som har en snäv intressentkrets riskerar 
detta att endast bli en administrativ pålaga. Företag som 
bedriver verksamhet med bristande resurser kan komma 
att tvingas dra ner på det konkreta hållbarhetsarbetet för 
att istället lägga resurserna på administration och rap-
portering, säger hon.

KOSTNADER

Sofia Bildstein-Hagberg bedömer att många företag kom-
mer att behöva anställa personal för att upprätta hållbar-
hetsrapport, göra riskanalyser och avgöra vilka områden 
företaget förväntas rapportera kring mot bakgrund av sin 
affärsidé och verksamhet. Dessutom måste personalen 
utbildas i hur rapporteringen ska gå till och det som ska 
mätas måste definieras.

– Min erfarenhet är att företag tar 
oerhört allvarligt på rapporterings-
frågor. De vill inte kommunicera 
siffror som inte kontrolleras och re-
videras. Det krävs mycket arbete och 
dokumentation kring det. Jag tror 
inte att medvetenheten om det har 
varit särskilt stor hos dem som har 
utformat lagen, säger Sofia Bildstein-
Hagberg.

I lagförslaget anges att kostnader-
na för att upprätta en hållbarhets-
rapport väntas ligga på mellan 5 000 
och 40 000 kronor  per år.

– Det är en väldigt låg siffra. Vi har gjort en ovetenskap-
lig enkät bland några börsföretag och frågat hur mycket 
deras hållbarhetsrapport ungefär kostar. Då fick vi ett 
spann på mellan 500 000 och 2 miljoner kronor. Det är 
en mer realistisk siffra, säger Sofia Bildstein-Hagberg.

Swedwatch tycker att de som hävdar att regelbördan 
blir för stor för små och medelstora företag har missupp-
fattat hur FN:s vägledande principer om företagande och 
mänskliga rättigheter fungerar. Enligt riktlinjerna ska fö-
retagen göra en kontinuerlig risk- och konsekvensanalys 
av sin verksamhet.

– Det är ett flexibelt verktyg som anpassas till företagets 
storlek och bransch. Ett litet företag, som har mindre 
resurser, har även färre leverantörer. Ett sådant företag 
behöver inte göra en lika omfattande riskanalys som ett 
stort företag som har verksamhet i hundra länder och tu-
sentals leverantörer, säger Théo Jaekel.

Även Gunnar Rimmel har svårt att se hur hållbarhets-
rapporteringen skulle kunna handla om några enorma 
kostnader. Enligt honom finns redan information om ut-
släpp, korruptionsrisker och miljöpåverkan internt hos 
många företag.

– Men det kan hända att informationen inte finns  
centraliserad och att företagen upplever det som ett  
problem. Det är inget orimligt krav att de måste ko- 
ordinera verksamheten nu. Men självklart blir det ett 
merarbete initialt, då företagen måste gå igenom sin 
verksamhet och ta reda på var informationen finns, säger 
han.

FRIVILLIGHET

Svenskt Näringsliv hade föredragit att det även fortsätt-
ningsvis skulle vara frivilligt för företagen att hållbarhets-
rapportera.

– Det har hittills gått alldeles utmärkt på frivillig väg. 
Det saknas stöd för att marknaden saknar den informa-
tion som det nu kommer att lagstiftas om, säger Sofia 
Bildstein-Hagberg.

Både Gunnar Rimmel och Théo 
Jaekel tycker till skillnad från Svenskt 
Näringsliv att det vore bra om alla 
företag omfattades av den nya regle-
ringen.

– Det borde vara lika självklart för 
ett företag att rapportera kring sitt 
hållbarhetsarbete som att göra en 
finansiell årsredovisning, säger Théo 
Jaekel.

FLER UPPDRAG

Såväl Wistrand och Vinge som Mann-
heimer Swartling räknar med att den 
nya redovisningsregeln kommer att 

innebära fler uppdrag för de affärsjuridiska advokatby-
råerna. Redan innan regeln har trätt i kraft kommer det 
in många förfrågningar om hur redovisningen ska gå till 
och följas upp.

– Bolag som i dag inte gör någon riskanalys av hållbar-
hetsfrågor eller som saknar processer och system för att 
hantera hållbarhetsrisker kan behöva hjälp. Det blir yt-
terligare en del av vår rådgivning, säger Emma Ihre, håll-
barhetschef på Mannheimer Swartling.

Gunnar Rimmel beskriver hållbarhetslagsregleringen 
som ett steg i rätt riktning –och han tror att den blir tydli-
gare och skärps med tiden. 

– Intressenterna kommer nog att börja efterfråga mer 
exakt information så småningom. Jag tror att vi kommer 
att få se krav på sifferuppgifter om till exempel vatten- 
och energiförbrukning framöver, säger han.

Om företagens verksamhet fortsätter att få negativa 
effekter på omvärlden finns det bara en lösning, enligt 
Niklas Egels Zandén.

– Då måste staten gå in med en väldigt hård lagstiftning 
och reglera verksamheten. Det är möjligt att det är där vi 
är om 10–15 år. n » 

Ny regel om 
hållbarhet 
för advokater
– vänd!
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Advokatsamfundet har tagit fram rikt- 
linjer för hur frågor om företagande och  
mänskliga rättigheter ska bli en naturlig  
del i svensk advokatverksamhet. Sam - 
fundet har även infört en ny bestämmelse 
i de väg ledande reglerna om god advokat- 
sed (VRGA) som rör företagande och  
mänskliga rättigheter.

 M ot bakgrund av de skyl-
digheter som advokat-
byråer har att värna 

mänskliga rättigheter som följer 
av FN:s vägledande principer om 
företagande och mänskliga rättig-
heter, liksom av den internatio-
nella advokatorganisationen IBA:s 
och den europeiska advokator-
ganisationen CCBE:s rekommen-
dationer kring dessa frågor, har 
Advokatsamfundet tagit fram en 
promemoria med särskilda rikt-
linjer för hur frågor rörande företagande och mänskliga 
rättigheter ska integreras i svensk advokatverksamhet.

– Advokatsamfundet och advokatbyråerna bör ligga i 
framkant när det gäller hållbarhet och CSR. Jag är mycket 
glad att vi kommit så här långt. Samtidigt ska man inte 
underskatta de ibland svåra avvägningar som implemen-
teringen av de så kallade Ruggie-principerna kan föranle-
da. Advokatens oberoende, lojalitet och tystnadsplikt får 
nämligen aldrig ifrågasättas. Advokatsamfundet och dess 
ledamöter får inte bli någon allmän smakdomstol, säger 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 

Med anledning av de riktlinjer och rekommendationer 
som har tagits fram av Advokatsamfundet har styrelsen 
även beslutat att införa en ny regel om upprätthållande 

av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten i de väg-
ledande reglerna om god advokatsed (VRGA). Den nya 
bestämmelsen trädde i kraft den 15 juni 2016. Bestäm-
melsen (2.9 VRGA) stadgar att en advokat inte får lämna 
råd i syfte att motverka eller kringgå sådana mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter som omfattas av 
1950 års europeiska konvention om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och grundläggande friheterna. Enligt 
bestämmelsen bör en advokat även i övrigt verka för 
upprätthållandet av mänskliga fri- och rättigheter i sin 
verksamhet.

Enligt Emma Ihre, hållbarhetschef på Mannheimer 
Swartling som var med i den ar-
betsgrupp som tog fram riktlin-
jerna för advokatbyråer med af-
färsjuridisk verksamhet i fråga om 
företagande och mänskliga rät-
tigheter, finns ett behov av regeln 
eftersom klienterna har efterfrågat 
juridisk expertis vad gäller företa-
gande och mänskliga rättigheter.

– Dessutom ser en god juridisk 
rådgivare ofta ett behov av att ta 
upp frågor kring mänskliga rättig-
heter om en klient till exempel ska 
göra en investering i ett land där 

det finns erkända problem med sådant som korruption, 
barnarbete, yttrandefrihet och organisationsfrihet, säger 
hon.

Bestämmelsen riktar sig särskilt till de affärsjuridiska 
advokatbyråerna, eftersom det är de som närmast kom-
mer i kontakt med hållbarhetsfrågor och frågor som rör 
mänskliga rättigheter utifrån ett företagarperspektiv.  Av 
bestämmelsen framgår hur de ska agera för att beakta 
mänskliga rättigheter såväl internt på advokatbyrån som 
i sina klientrelationer.

Genom att beakta mänskliga rättigheter och väga in 
dessa inför olika beslut kan både advokatbyråer och kli-
entföretag minska sina affärsmässiga risker och öka för-
utsättningarna för långsiktig lönsamhet. n

Ny regel om hållbarhet 
för advokater

» 

Anne Ramberg.

”Advokatsamfundet 
och advokatbyråerna 
bör ligga i framkant 
när det gäller håll-
barhet och CSR. Jag 

är mycket glad att vi 
 kommit så här långt.”

Anne Ramberg
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Advokatsamfundet har 
tagit fram en prome-
moria med särskilda 

riktlinjer för hur frågor 
rörande företagande och 

mänskliga rättigheter 
ska integreras i svensk 

advokatverksamhet. 
Arbetsgruppen som 

utarbetade riktlin-
jerna bestod av advokat 

Jan-Mikael Bexhed 
(ordförande), advokat 

Axel Calissendorff samt 
hållbarhetscheferna 

Parul Sharma och Emma 
Ihre. Advokatsamfun-
dets ställföreträdande 

chefsjurist Johan Sang-
born var sekreterare 

i arbetsgruppen.
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Debatt

Lag och moral
och dagens    juristutbildning

Juristutbildningen borde på ett mer genomgripande sätt än i dag, inom alla rättsområden, 
diskutera etiska frågor så att nyutexaminerade jurister blir bättre rustade att stå emot moraliskt 
tvivelaktig tillämpning av lagen. Det anser advokat Michael Pålsson.

 I ljuset av de så kallade Panama-
dokumenten och de med jämna 
mellanrum återkommande 

”skandalerna” (Telia i Uzbekistan, 
SCA, Swedbank, Vattenfalls brunkols-
affärer där staten skyller på ett ägar-
direktiv som staten själv kontrollerar 
m.m.), blir vi påminda om vikten av 
att alltid hålla de etiska frågorna vid 
liv genom diskussioner, utbildning 
m.m. Även om det inte varit jurister 
eller advokater som för egen del 
gjort något fel, torde de skandaldrab-
bade aktörerna inte sakna juridiska 
rådgivare. 

I ett idealiskt samhälle överens-
stämmer lag och god moral, det vill 
säga lagen uppfattas som rättvis. 
Problemet är bara att vad som är 
god moral uppenbarligen kan ha 
en väldigt olika innebörd för olika 
människor, medan lagen ska vara lika 
för alla. Frågan är därför hur vi kan 
få lag (såsom den tillämpas av oss 
verksamma jurister) och moral att så 
långt det är möjligt korrespondera. 

För egen del har jag allt mer 
kommit att fråga mig om de etiska 
frågorna har en för undanträngd roll 
i den nuvarande juristutbildningen, 
men kanske också i advokatutbild-
ningen. Kanske måste de etiska 
frågorna ännu mer än nu genomsyra 
hela juristutbildningen och även 
advokatutbildningen? Kanske räcker 
inte Advokatsamfundets vägledande 

regler om god advokatsed och disci-
plinnämndens avgöranden? Kanske 
tenderar vi som jurister att förhålla 
oss till de vägledande reglerna om 
god advokatsed, men på något sätt 
glömma att också våra klienter har 
ett behov av att få råd som förhåller 
sig till vad som kan betecknas vara 
god moral bland andra människor. 

Vi lyckas ju utbilda många tekniskt 
duktiga jurister, men ändå går det 
med ojämna mellanrum fel. Vi har 
uppenbarligen jurister som tydligt 
förhåller sig och kan tillämpa den 
positiva rätten, det vill säga gällande 
lag, rättspraxis etc. men som inte 
riktigt vet att förhålla sig till den nor-
mativa rätten, sålunda rätten såsom 
den borde vara baserat på god moral. 
När det exempelvis gäller Panama-
dokumenten är det ju möjligt (i 
skrivande stund vet vi inte) att ingen 
aktör har gjort något som strider 
mot gällande lag, men samtidigt 
torde det vara uppenbart för envar 
att opinionen inte tycker att de som 
gömt pengar i Panama har handlat 
moraliskt rätt. Oavsett om det varit 
lagligt eller inte, kan det ju hävdas 
att det är orättfärdigt att välbärgade 
människor och företag kan undan-
dra stora summor från beskattning, 
medan gemene person och företag 
inte har den möjligheten.

För att göra frågan ännu tydligare 
kan nämnas raslagarna i 1930-talets 

Tyskland, apartheid-lagarna i Sydaf-
rika eller i modern tid sharia-lagarna 
i Saudiarabien och Iran, förtrycket 
i Nordkorea, Putins skenprocesser 
m.m. Många advokater, domare, 
åklagare och andra jurister tilläm-
pade och tillämpar säkert de gällande 
lagarna korrekt i och för sig, men 
ändå torde få personer, åtminstone 
i vår del av världen, hävda att detta 
också var och är moraliskt rätt. 

Min uppfattning är därför att ju-
rister i allmänhet och advokater som 
rådgivare i synnerhet har ett ansvar 
att tillse inte bara att det vi föreslår är 
inom lagens ramar, det är ju själv-
klart, utan också att det är moraliskt 
rätt. 

för egen del har jag uppfattningen 
att vi skulle kunna undvika en del 
framtida skandaler genom att utrusta 
oss med något slags allmänt ramverk, 
som jag i avsaknad av bättre namn 
kallar en ”moralisk kompass”. Redan 
i juristutbildningen skulle detta ram-
verk genomsyra hela utbildningen i 
alla dess delar, och diskuteras inom 
samtliga rättsområden, sålunda inte 
bara inom allmän rättslära utan även 
inom exempelvis associationsrätten, 
allmän förmögenhetsrätt, offentlig 
rätt etc. 

Frågan är dock vad denna mora-
liska kompass ska innehålla? 

Innan jag går vidare i den diskus-
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sionen, kan det vara lämpligt att 
försöka definiera några av de olika 
begreppen.

När det för det första gäller begrep-
pen ”etik” och ”moral” upplever jag 
att dessa båda begrepp ofta samman-
blandas. 

För egen del, som 
jag uppfattar det, utgör 
moralen den praktiska till-
lämpningen av de föreställ-
ningar om vad som är rätt 
handlande som varierar 
mellan skilda kulturer och 
sociala kontexter, medan 
etiken är de teoretiska och 
vetenskapliga studierna av 
skilda moraluppfattningar. 
Etiken är alltså vetenskapen 
(teorin) om moralen.  

när det för det andra gäller 
vilken moral den positiva 
rätten ska jämföras med 
menar jag att det är mest 
ändamålsenligt att jämföra 
med den moraluppfattning 
som förfäktas av majori-
teten i det land vari lagen 
gäller. Alltså menar jag att lagen i Sve-
rige ska jämföras och tillämpas i rela-
tion till den moraluppfattning som 
majoriteten av svenskar har, medan 
lagen i Indien ska tillämpas av den 
moraluppfattning som majoriteten av 
indier har etc. I vissa fall, exempelvis 
avseende mänskliga rättigheter, kan 
vi numera förhoppningsvis finna 
en nästan global majoritet för en 
moraluppfattning som stämmer med 
FN:s förklaring om de mänskliga 
rättigheterna (även om det finns en 
mängd regimer som inte respekterar 
mänskliga rättigheter). 

När det för det tredje gäller den 
positiva rätten, så är de lagar (och 
rättsfall från domstolar etc.) jag talar 
om beslutade av parlament som är 
valda i fria val och rätten tillämpas av 
fria och oberoende domstolar och ad-

vokater. Lagar som är beslu-
tade av enväldiga diktaturer 
såsom i Iran, Saudi arabien, 
Kina, Nordkorea etc. kan 
knappast anses (även om 
det inte kan uteslutas) 
återspegla folkmajoritetens 
vilja. Inte heller lagarna i 
vissa så kallade demokratier 
såsom Venezuela, Ryssland, 
Turkiet m.m. kan troligen 
fullt ut anses återspegla 
folkmajoritetens vilja efter-
som medierna och institu-
tionerna är i oerhört hög 
grad styrda av den styrande 
regimen. 

Med dessa begreppsbe-
stämningar gjorda gäller att 
försöka bestämma vad en 
moralisk kompass ska inne-
hålla. Precis som kompas-
sen som instrument tror jag 

att den ska innehålla väldigt få, men 
väsentliga komponenter. En kompass 
är enkel att följa och bestämma sin 
riktning med, och det bör också gälla 
den moraliska kompassen. Risken 
finns nämligen att ju fler komponen-
ter den moraliska kompassen har, 
desto lättare är det att gå vilse.

förslagsvis skulle den moraliska 
kompassen bestå av i huvudsak tre 
komponenter. 

För det första bör moralen vara 
styrd av förnuftet och fristående från 
all religion. Som exempelvis tilläm-

pandet av sharia-lagarna visar, kan 
nämligen en religiös övertygelse leda 
väldigt fel. 

För det andra menar jag att den 
moraliska kompassen bör innehålla 
ett stort mått av empati, och då inte 
bara för de människor jag kan se, 
utan också för värnlösa människor på 
andra sidan jorden, exempelvis barn-
arbetare i Asien, men till och med för 
kommande generationer. 

För det tredje måste mitt agerande 
vara styrt av att det är långsiktigt 
hållbart, ur mänsklig synpunkt men 
också med beaktande av de långsik-
tiga konsekvenserna av ny teknik 
(exempelvis övervakningsmöjligheter 
av människor), miljöfrågor m.m. 

Detta innebär inte att företag och 
privatpersoner inte ska kunna göra 
goda affärer. Tvärtom. Verkligt goda 
affärer skapar långsiktigt välstånd 
för alla. Däremot innebär förhopp-
ningsvis en moralisk kompass att de 
företag och privatpersoner som får 
råd hos advokater eller andra jurister, 
i möjligaste mån undviker att hamna 
i onåd hos allmänhet, kunder och 
leverantörer.

om alla svåra överväganden skulle 
passera en sådan moralisk kompass, 
är det min övertygelse att de flesta 
stora felsteg skulle kunna undvikas. 
Om dessutom juristutbildningen på 
ett mer genomgripande sätt än i dag 
skulle diskutera dessa frågor inom 
alla rättsområden, tror jag att framti-
dens jurister skulle vara ännu bättre 
rustade för de utmaningar de ound-
vikligen kommer att ställas inför.

Michael Pålsson  
Advokat 

Michael 
Pålsson 
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på Advokat-
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Med anledning av advokat Thomas Olssons debattartikel i senaste numret av Advokaten 
skriver riksåklagare Anders Perklev ett inlägg. Perklev skriver bland annat att det finns 
mycket att vinna på att skapa en intern samsyn inom såväl försvarar- som åklagarkollektivet 
kring respektive professionella roller och sätten att uppträda.

 Advokaten Thomas Olsson 
påstår i en debattartikel i 
senaste numret av Advokaten 

att Åklagarmyndigheten systema-
tiskt utmanar försvararrollen, att vi 
har åklagare som i allt mindre grad 
respekterar objektivitetskravet samt 
att riksåklagaren bedriver lobbyverk-
samhet när det gäller stämningen 
i rättssalen. Han underbygger sin 
ståndpunkt bland annat genom att 
citera uttalanden av chefsåklagaren 
Thomas Ahlstrand.

Jag ser det som positivt att såväl 
åklagare som advokater deltar i den 
rättspolitiska debatten, och att olika 
uppfattningar kommer till uttryck. 
En självklar utgångspunkt är då att 
var och en står för sina uttalanden, 
vilket jag också är helt övertygad om 
att Thomas Ahlstrand är beredd att 
göra. Därför är det problematiskt att 
generalisera utifrån sådana enskilda 
uttalanden eller utifrån enskilda 
händelser.  

Försvararen har en omistlig roll 
i brottmålsprocessen. Genom att 

kritiskt granska förundersökningen 
och åklagarsidans bevisning samt att 
se till att allt som kan vara till fördel 
för den misstänkte kommer fram, 
bidrar försvararen i väsentlig grad till 
en rättssäker process. I detta uppdrag 
har försvararen inga andra lojali-
teter än den till sin klient. Jag har 
närmare utvecklat denna min syn på 
försvararrollen i olika sammanhang, 
bland annat i Advokatsamfundets 
jubileumsskrift. Min hållning kan 
knappast uppfattas som ett led i ett 
systematiskt angrepp på försvarar-
rollen. 

till skillnad från försvararen har 
åklagaren att se till båda sidor i 
rättegången. Åklagaren ska ta fasta 
också på sådant som talar till den 
misstänktes fördel. Detta objektivi-
tetskrav är en självklar del av åklagar-
rollen och en hörnpelare i utbildning, 
riktlinjer och tillsynsverksamheten 
inom Åklagarmyndigheten. Om en 
åklagare, medvetet eller omedvetet, 
åsidosätter sin objektivitetsplikt ska 

detta givetvis påtalas. Att generellt 
eller slentrianmässigt påstå detta om 
åklagare leder däremot knappast till 
ökad rättssäkerhet. 

Som riksåklagare ser jag det som 
en av mina uppgifter att värna om en 
brottmålsprocess som är rättssäker 
för den enskilde men också genom-
förs under former som inger förtroen-
de för rättssamhället och erbjuder en 
godtagbar arbetsmiljö för dem som 
uppträder där i sin yrkesroll. Jag ser 
ingen motsättning mellan dessa mål. 

Frågan är nämligen inte vilka 
yrkanden, invändningar eller frågor 
en försvarare får framställa, utan om 
formerna för dessa. Personangrepp 
mellan åklagare och försvarare hör 
inte hemma i en rättssal oavsett från 
vilket håll de kommer. Inte heller är 
det acceptabelt att påstå att någon 
av rättens professionella aktörer 
har gjort sig skyldig till brott, såsom 
exempelvis tjänstefel, om avsikten 
inte är att fullfölja anklagelsen med 
en formell anmälan. Att man som 
part vänder sig till rätten och att det 

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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är rättens ordförande som fördelar 
ordet borde vara en självklarhet, 
liksom att åklagare eller advokater 
tilltalas med sin yrkestitel och inte 
enbart förnamn. 

En arbetsgrupp bestående av både 
åklagare och försvarsadvokater har 
på mitt och generalsekreterarens 
gemensamma uppdrag diskuterat 
dessa och liknande basala frågor 
om uppträdandet i rättssalen. (Läs 
mer på s. 7.) Gruppen har, helt enig, 
redovisat sina svar i linje med vad jag 
nu har beskrivit. Jag hoppas att några 
sådana enkla handlingsregler – som 
de allra flesta redan lever upp till – 
kan bilda en stomme till en grundläg-
gande samsyn till kring hur vi vill att 
en svensk brottmålsrättegång ska 
genomföras. 

Ytterst är det naturligtvis rättens 
ordförande som har ansvaret för ord-
ningen i rättssalen. Det flesta åklagare 
och försvarsadvokater som jag har 
talat med uppskattar en tydlig och 
fast processledning där ordföranden 
griper in om det sker övertramp.

man kan naturligtvis ställa sig frå- 
gan om denna diskussion alls behöver 
föras – är det inte bra som det är? Jag 
tar regelbundet upp frågan om stäm-
ningen i rättssalen vid mina besök på 
åklagarkammare runt om i landet. 
Svaret blir som regel att de allra flesta 
försvarare uppträder korrekt och 
professionellt och att relationen till 
försvararkollektivet är god. Men det 
finns också undantag. Det kan handla 
om allt från rena personangrepp till 

mera subtila former av uttryck för 
bristande respekt eller förståelse för 
varandras roller i processen. 

Thomas Olsson uppmanar försva-
rare att förena sig. Jag kan inte annat 
än instämma i detta. Vi har mycket 
att vinna på att skapa intern samsyn 
inom såväl försvarar- som åklagar-
kollektivet kring våra respektive 
professionella roller och vårt sätt att 
uppträda. Inom Åklagarmyndigheten 
pågår för närvarande ett åklagarrolls-
projekt som syftar till just detta. Jag 
är helt övertygad om att skillnaderna 
i synsätt mellan försvarare och åkla-
gare i slutändan kommer att visa sig 
vara ganska små. 

Anders Perklev
Riksåklagare

Thomas Ahlstrand, vice chefsåkla-
gare vid Internationella åklagar-
kammaren i Göteborg, kommente-
rar här advokat Thomas Olssons 
debattinlägg i Advokaten nr 5 i år.

”Advokaten Thomas Olsson – som jag 
aldrig träffat – påstår i ett debattin-
lägg i Advokaten 2016/5 saker om 
mig som jag aldrig gjort och pådyvlar 
mig åsikter jag varken framfört eller 
hyser. Jag var inte åklagare i vare 
sig Playa- eller Södertäljemålen och 

har ingen uppfattning om vad som 
skedde där. Åklagarmyndigheten står 
inte bakom artiklar jag publicerar. 
Det gör jag själv. Och om Thomas Ols-
son i olika domstolar upplever sig bli 
tillsagd att följa rättegångsbalken är 
det inget som har med mig att göra. 
Men hans artikels slutliga uppfattning 
att rättegångsbalken skall följas kan 
jag bara dela.”

Thomas Ahlstrand
Vice chefsåklagare, Internationella 

åklagarkammaren i Göteborg 

Advokat Thomas Olsson replike-
rar på vice chefsåklagare Thomas 
Ahlstrands inlägg. 

”Om någon undrar vad Ahlstrand sagt 
så är det bara att läsa hans artikel. 
Och om åklagaren Ahlstrand vill de-
mentera det som privatpersonen Ahl-
strand uttalat så à la bonheur, synd 
bara att den interna diskussionen inte 
slutfördes innan publiceringen.”

Thomas Olsson
Advokat

Debatten fortsätter med vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand och advokat Thomas Olsson
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Varför ska vi Snabbavveckla ditt bolag?



50 Advokaten Nr 6 • 2016

Utblick

Dagens palestinska rättsväsende är ett resultat av de olika rättstraditioner som under årens 
lopp rått på Västbanken, Gazaremsan och i östra Jerusalem. De statsmakter som under olika 
perioder har administrerat dessa områden – ottomanerna, britterna, jordanierna, egyptierna 
och israelerna – har var och en på sina sätt satt djupa avtryck i såväl det allmänna rättsmedve-
tandet som i nu rådande rättsregler. Störst avtryck bland alla dessa har dock en annan ännu 
tidigare rättstradition gjort: den arabiska sedvanerätten.

 När Ali Ibrahims pappa stod där 
uppe på scenen och blickade 
ut över alla de inflytelserika 

människor som hade samlats kände 
han sig ändå stolt på något sätt. Sam-
hällets toppskikt var där – bara för 
att träffa honom och för att bevittna 
hans storsinta accept av ursäkten 
från gärningsmannen. Visserligen 
sörjde Alis pappa fortfarande sin son 
djupt men att nu stå här och skaka 
hand med sonens baneman var trots 
allt det enda rätta han kunde göra. 

Det var några månader tidigare 
i Ramallah när sonen Ali hade gått 
emellan i ett slagsmål ute på stan som 
det hade hänt. När Ali hade försökt 
att skilja killarna åt hade en av dem 
dragit fram en pistol och skjutit 
honom i bröstet. Poliser tillhörande 
den palestinska myndigheten hade 
omgående kommit till platsen och 
kunnat gripa en misstänkt som sedan 
också hade erkänt att han var den 
som hade hållit i vapnet. 

Vad som därefter sker i rättsfallet 
Ali Ibrahim illustrerar en intressant 
aspekt på hur det palestinska rättsvä-
sendet på Västbanken fungerar i dag. 

Under den palestinska grundlagen 
betraktas mord som det allvarligaste 
brottet man kan göra sig skyldig till 
och betingar lagens näst strängaste 
straff, livstids fängelse. Dödsstraff kan 
förekomma men nästan uteslutande i 
fall av kollaboration med främmande 
makt. 

Också i det allmänna rättsmedve-
tandet är mord och dråp bland det 
allvarligaste som kan inträffa i sam-
hället. Eftersom gamla traditioner av 
blodshämnd fortfarande lever kvar i 
såväl storstäderna som på landsbyg-
den riskerar dödsfall som uppfattas 
vara mord eller dråp att sätta igång 
en våldsspiral av vedergällningar som 

på sikt kan få hela samhällsordningen 
på fall. 

Mot denna bakgrund är det därför 
särskilt viktigt för de palestinska 
myndigheterna att gripa misstänkta 
gärningsmän så fort som möjligt, 
ställa dem inför rätta i domstolar som 
åtnjuter medborgarnas förtroende 
och utdöma straff som offrens anhöri-
ga uppfattar såsom tillräckliga. I den 
delen är det palestinska rättsväsendet 
inte särskilt olikt det svenska. 

Men till skillnad från de rättsregler 
som gäller i Sverige finns det i Palesti-
na också oftast en annan process som 
pågår jämte den formella, särskilt i 
straffrättsliga fall. För att ytterligare 
motverka risken för vedergällnings-
våld tillåter och uppmanar det 
palestinska rättsväsendet till praktise-
randet av så kallad ”sulha”, en slags 
traditionell konfliktlösningsmetod 
människor emellan som åtnjuter 
brett folkligt stöd och även finns i 
övriga delar av Mellanöstern. 

Sulha-processen består i ett antal 
förtroendebyggande steg genom vilka 
gärningsmannen och offrets anhöriga 
sakta närmar sig varandra under 

FORSKNINGSPROJEKT OM PALESTINSKT RÄTTSVÄSENDE

Björn Brenner driver ett forskningsprojekt vid Försvarshögskolan i Stockholm 
som undersöker hur rättsväsendet i Palestina har kommit att utvecklas efter 
det att den palestinska myndigheten bildades 1994. Forskningen fokuserar 
främst på vilken roll tidigare traditioner av sedvanerätt har spelat i denna ut-
veckling men också vilka avtryck de svåra politiska omständigheterna har satt 
i de rättsregler som gäller i dag. Senare i år utkommer Björn med boken Gaza 
under Hamas: From Islamic democracy to Islamist governance (London: I.B. 
Tauris) där rättsväsendet på Gazaremsan och dess förändringar under den 
islamistiska Hamasrörelsens styre särskilt behandlas. 

ARABISK SEDVANERÄTT

Den arabiska sedvanerätten har ytterst sitt ursprung i beduinkulturen 
och det klansamhälle som rådde i Mellanöstern före dagens statsbild-
ningar. Denna rättstradition växte fram ur behovet att bringa ordning 
och säkerhet i det statslösa samhället. I stället för att utgå ifrån den 
enskildes rättigheter utgår denna rättsfilosofi ifrån alla individers behov 
av samhällelig ordning för att överhuvudtaget kunna överleva. Ur ett 
sådant perspektiv är behovet av kollektiv säkerhet mer grundläggande 
än den enskildes behov. Det är inte förrän samhällelig ordning kan upp-
rätthållas som den enskildes säkerhet och integritet kan tillgodoses.

Artikelförfattaren intervjuar företrädare för 
sedvanerättsväsendet i Palestina.

Arabisk sedvanerätt i     Palestina 
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ledning av en gemensamt utsedd 
medlare. Sulha utmynnar slutligen 
i en publik försoningsceremoni vid 
vilken gärningsmannen och dennes 
anhöriga framför en offentlig ursäkt 
till offrets anhöriga – som sedan i sin 
tur svarar med en villkorslös accept. 
Detta innebär samtidigt att offrets 
anhöriga avsäger sig alla utestående 
krav gentemot gärningsmannen och 
dennes anhöriga, såsom eventuella 
krav på ytterligare ekonomisk ersätt-
ning eller blodshämnd. 

När så Ali Ibrahims pappa stod där 
uppe på scenen tillsammans med sin 
sons baneman och dennes anhöriga, 
var det således inte bara en fråga om 
en återförening mellan offer och för-
övare. Det var också en uppvisning 
gentemot alla andra samhällsmedbor-
gare att dessa två män valt att sätta 
samhällets bästa framför de egna 
behoven och den egna stoltheten. 

Sulha innebär att gärningsman-
nens anhöriga kollektivt tar på sig 
skulden för vad som skett, samtidigt 
som offrets anhöriga förlåter dem 
och relationerna dem emellan kan 
normaliseras. På så sätt har båda par-
ter gjort vad man enligt den arabiska 
sedvanerätten anser fordras av varje 
individ som gör anspråk på att vara 
del av det gemensamma samhället, 
nämligen att kollektivt ta ansvar för 
att ordning och trygghet upprätthålls.

Under tiden sulha-processen pågår 
bordläggs ärendet i det ordinarie 
rättssystemet. Det är rättspraxis i de 
palestinska domstolarna, i synner-
het vid brottmål, att man inväntar 
fullbordandet av sulha innan dom 
slutligen avkunnas. Om gärningsman, 
offer och deras anhöriga väljer att 
göra de stora ansträngningar som det 
innebär att försonas på detta smärt-
samma sätt utgör det förmildrande 
omständigheter när en bedömning av 
brottets straffvärde görs.

I rättsfallet Ali Ibrahim, till exem-
pel, fick gärningsmannen straffet 
fastställt till 6 år, för ett brott som an-
nars sannolikt hade inneburit livstids 
fängelse. Det finns många liknande 

exempel. Utöver denna rådande 
praxis i fall av mord och dråp, stipu-
leras i lagstiftningen till och med, av-
seende vissa mindre allvarliga brott, 
att fullbordad sulha kan utgöra grund 
för att åtalet helt läggs ned. 

Förklaringen till att de arabiska 
sedvanerättsreglerna lever kvar, och 
även givits plats i det ordinarie rätts-
systemet, är nära sammanflätad med 
det politiska läget och den historiska 
frånvaron av bestående statsmakter 
i de palestinska områdena. Admi-
nistrationen av Palestina har växlat 
mellan ett flertal olika länder, var och 
en med sina olika rättstraditioner och 
rättsregler. Palestinierna har dock 
själva alltid sett med stor misstänk-
samhet på dessa olika rättssystem som 
de pådyvlats utifrån. Deras reaktion 
har därför i stället varit att ta fasta på 
den äldre arabiska sedvanerätten och 
vidareutveckla den på egen hand. 

Det var under de två palestinska 
upproren, 1987 respektive 2000, som 
arabisk sedvanerättsskipning fick 
ett nytt uppsving och dess praktise-
rande blev en slags politisk aktivism 
i sig självt. Valet att lösa sina tvister 
endast på detta sätt, att inte vända 
sig till polis och ordinarie domsto-
lar (som under dessa perioder sågs 
som nära förknippade med Israel), 
kom att bli ett populärt sätt att göra 
motstånd mot ockupationsmakten. 
På så sätt har sulha, tillsammans med 
andra informella metoder, kommit 
att betraktas såsom en viktig del av 
det palestinska kulturarvet och ett 
folkloristiskt uttryck för palestinier-
nas kamp för självständighet. 

Björn Brenner 
Fil. dr i statsvetenskap 

och Mellanösternforskare 
vid Försvarshögskolan

Arabisk sedvanerätt i     Palestina 

Två av de medlare 
som kan anlitas för 
att leda sulha-
processer.
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Advokat Lina Melén skriver om de nya IP-rättsliga bodelningsreglerna. De nya förordning-
arna kommer säkerligen att underlätta vardagen för de uppskattningsvis 16 miljoner internatio-
nella par som är bosatta inom EU, bedömer Lina Melén.

 Den 24 juni 2016 antogs två 
förordningar om makars 
respektive registrerade 

partners förmögenhetsförhållanden 
([EU] 2016/1103 och [EU] 2016/1104). 
Förordningarna är resultatet av ett så 
kallat fördjupat samarbete mellan 18 
EU-medlemsstater och innehåller be-
stämmelser om domstols behörighet, 
tillämplig lag samt erkännande och 
verkställighet av domar. Förordning-
arna träder i kraft den 29 januari 2019 
och ska primärt tillämpas på rättsliga 
förfaranden som inletts efter detta 
datum samt på officiella handlingar 
och förlikningar som tillkommit efter 
ikraftträdandet. Förordningarnas 
bestämmelser om tillämplig lag ska 
endast tillämpas avseende par som 
ingår äktenskap, registrerar sitt part-
nerskap eller avtalar om tillämplig lag 
efter förordningarnas ikraftträdande, 
vilket innebär att våra svenska lagvals-
regler kommer att vara av fortsatt 
betydelse under en lång tid framöver.   

de nya förordningarna kommer 
säkerligen att underlätta vardagen 
för de uppskattningsvis 16 miljoner 
internationella par som är bosatta 
inom EU. För makar som är med-
borgare i olika länder, flyttat över en 
landsgräns eller äger egendom i flera 

länder kan de stora skillnaderna mel-
lan staters reglering av äktenskapets 
förmögenhetsrättsliga verkningar, 
både i materiellt och i internationellt 
privaträttsligt hänseende, leda till 
betydande praktiska och juridiska 
svårigheter. Förordningen innehåller 
förvisso inga nya materiella bestäm-
melser angående egendomsord-
ningen i makarnas äktenskap, men 
de harmoniserade internationellt 
privaträttsliga bestämmelserna kom-
mer i vart fall att göra det lättare för 
makar att förutse var en eventuell 
bodelningstvist kommer att slitas och 
vilken lag som kommer att tillämpas 
på deras förmögenhetsförhållanden. 
Behovet av parallella bodelningsförfa-
randen kommer att minska inom EU 
och således även risken för motstri-
diga domstolsavgöranden.   

förordningen har givits ett brett 
tillämpningsområde och omfattar i 
princip alla civilrättsliga aspekter av 
makars förmögenhetsförhållanden. 
Dess bestämmelser är tillämpliga så-
väl på den löpande förvaltningen av 
makarnas egendom som på avveck-
lingen av sådan egendom, vanligen 
till följd av skilsmässa eller en makes 
död. Även vissa frågor rörande 
makarnas förhållande till tredje man 

omfattas av regleringen. Ett antal 
näraliggande frågor har uttryckli-
gen undantagits från förordningens 
tillämpningsområde. Detta gäller 
bland annat frågor som reglerats i 
befintliga EU-förordningar, såsom 
underhållsskyldighet och arvsrätts-
liga frågor. Även de viktiga frågorna 
om själva förekomsten, giltigheten 
och erkännandet av ett äktenskap 
faller emellertid utanför förordning-
ens tillämpningsområde och kommer 
att regleras av respektive medlems-
stats nationella bestämmelser. Det 
är således upp till varje medlemsstat 
att avgöra huruvida förordningen 
överhuvudtaget ska tillämpas på ett 
visst förhållande.  

 
BEHÖRIGHET 

Förordningen innehåller bestäm-
melser om vilken medlemsstats 
domstolar som ska vara behöriga att 
avgöra frågor om makars förmögen-
hetsförhållanden. Målsättningen är 
att olika förfaranden med anknytning 
till varandra ska kunna handläggas 
i en och samma medlemsstat. Om 
talan har väckts vid en domstol i en 
medlemsstat rörande arvet efter en 
make enligt arvsförordningens ([EU] 
nr 650/2012) bestämmelser, ska den 
domstolen följaktligen även vara 
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behörig att avgöra eventuella frågor 
om makars förmögenhetsförhål-
landen som uppstår i samband med 
arvsmålet. Ett sådant arvsmål ska 
enligt arvsförordningens huvudregel 
upptas till prövning i den medlems-
stat där den avlidne maken 
hade hemvist vid sin död. 

på motsvarande sätt ska 
en domstol i en medlems-
stat som upptagit en talan 
om äktenskapsskillnad, 
hemskillnad eller annul-
lering av äktenskap till 
prövning enligt Bryssel 
II-förordningens ([EG] nr 
2201/2003) bestämmelser, 
enligt huvudregeln även 
vara behörig att avgöra frå-
gor om makars förmögen-
hetsförhållanden som har 
anknytning till detta mål. 
Då ett äktenskapsmål enligt 
Bryssel II-förordningen kan 
upptas till prövning i upp 
till sex olika medlemssta-
ter, har den accessoriska behörig-
het som följer av äktenskapsmålet i 
vissa situationer gjorts beroende av 
ett avtal makarna emellan. Om den 
objektiva anknytningen till det av 
sökanden valda domstolslandet är 
svag och makarna inte är eniga, kan 
skilsmässodomstolen sålunda pröva 
äktenskapsmålet men inte ta ställning 
till bodelningsfrågorna. Här märks 
en tydlig skillnad mot nu gällande 
bestämmelse i 2 § 1 st. 1 p. LIMF (lag 
1990:272), enligt vilken en fråga om 
makars förmögenhetsförhållanden 
alltid får tas upp av svensk domstol 
om frågan har samband med ett 
äktenskapsmål i Sverige.  

för det fallet att en fråga om makars 
förmögenhetsförhållanden inte har 
anknytning till ett arvsmål eller ett 
skilsmässomål innehåller förord-
ningen en objektiv behörighetsregel 
innehållande hierarkiskt ordnade an-

knytningskriterier. Bestäm-
melsen kan exempelvis bli 
tillämplig när en förändring 
i makarnas förmögenhets-
förhållanden aktualiseras 
av makarna själva under 
ett bestående äktenskap. 
Behörigheten tillkommer i 
första hand domstolarna i 
den medlemsstat där båda 
makarna har hemvist vid 
den tidpunkt då talan väcks, 
i andra hand där båda 
makarna hade sin senaste 
gemensamma hemvist, i 
den mån någon av dem 
fortfarande är bosatt där 
vid den tidpunkt då talan 
väcks, i tredje hand där 
svaranden har hemvist vid 
den tidpunkt då talan väcks 

och i sista hand där båda makarna 
är medborgare vid den tidpunkt då 
talan väcks.  

förordningen innehåller därtill en 
möjlighet för makar att inom vissa ra-
mar själva välja vilken medlems stats 
domstolar som ska vara behöriga att 
handlägga eventuella bodelningstvis-
ter. Makarna kan avtala att domsto-
larna i den medlemsstat vars lag de i 
enlighet med förordningens bestäm-
melser har valt som tillämplig på sina 
förmögenhetsförhållanden ska vara 
behöriga att avgöra frågor om deras 
förmögenhetsförhållanden. I avsak-
nad av ett lagvalsavtal kan makarna i 

vissa situationer även avtala om att ge 
exklusiv behörighet till domstolarna i 
den medlemsstat vars lag är tillämp-
lig enligt förordningens allmänna 
lagvalsbestämmelse.  

utöver detta innehåller förordningen 
bestämmelser om behörighet till följd 
av att svaranden går i svaromål, sub-
sidiär behörighet, nödforum, behö-
righet vid genkäromål och så kallad 
alternativ behörighet. Den alternativa 
behörighetsregeln ska tillämpas i 
situationer där en domstol gjort bruk 
av möjligheten att i undantagsfall av-
säga sig behörighet på den grunden 
att domstolslandets lag inte erkänner 
äktenskapet, exempelvis om landet 
inte erkänner samkönade äktenskap. 
Syftet med bestämmelsen är att tillse 
att makar som fått sin talan avvisad 
av denna anledning snabbt ska kunna 
hitta en annan domstol som kan 
pröva talan. 

 
TILLÄMPLIG LAG 

Förordningen innehåller även 
bestämmelser om vilken stats lag 
som ska vara tillämplig på makars 
förmögenhetsförhållanden. Lagvals-
reglerna är av universell karaktär, 
vilket innebär att den lag som anvisas 
som tillämplig enligt förordningen 
ska tillämpas oavsett om det är lagen 
i en medlemsstat eller lagen i en 
stat som inte är medlem i EU. Den 
anvisade lagen ska vidare tillämpas 
på all makarnas egendom, oavsett 
tillgångarnas natur och oavsett var 
tillgångarna är belägna. Det kom-
mer följaktligen inte längre att vara 
möjligt att tillämpa olika lagar på fast 
respektive lös egendom, något som 
exempelvis förekommer i fransk rätt.    

Advokat  
Lina Melén  
är delägare i 
Bergquist & 

Partners Ad-
vokatbyrå och 
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bodelnings-
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i syfte att öka förutsebarheten har 
makar och blivande makar givits 
möjlighet att inom vissa ramar själva 
välja vilken stats lag som ska tilläm-
pas på deras förmögenhetsförhål-
landen. Valbara lagar är lagen i den 
stat där en eller båda makarna eller 
de blivande makarna är medborgare 
eller har hemvist vid tidpunkten för 
avtalets ingående. Om inte makarna 
avtalar om annat ska emellertid en 
ändring av tillämplig lag endast ha 
framåtsyftande verkan. Den valda 
lösningen överensstämmer inte med 
nuvarande svenska regler och kan bli 
problematisk, då det vid en bodel-
ning kan bli aktuellt att tillämpa fler 
än en lag på makarnas förmögen-
hetsförhållanden. Den egendom som 
införskaffats och de rättshandlingar 
som vidtagits innan lagvalsavtalet 
bedöms enligt den lag som då var till-
lämplig på makarnas förmögenhets-
förhållanden medan den egendom 
som införskaffats och de rättshand-
lingar som vidtagits därefter ska 
bedömas enligt den i lagvalsavtalet 
anvisade lagen. 

för det fallet att makarna inte själva 
har valt vilken lag som ska tillämpas 
på deras förmögenhetsförhållanden 
avgörs frågan med hjälp av en objek-
tiv lagvalsbestämmelse innehållande 
hierarkiskt ordnade anknytningskri-
terier. I första hand tillämpas lagen i 
den stat där makarna hade sin första 
gemensamma hemvist efter det att 
äktenskapet ingicks, i andra hand la-
gen i den stat där båda makarna var 
medborgare när äktenskapet ingicks 
och i tredje hand lagen i den stat till 
vilken makarna gemensamt hade 
närmast anknytning när äktenskapet 
ingicks, med hänsyn till samtliga 
omständigheter. Enligt huvudregeln 
sker inget byte av tillämplig lag om 
makarna senare skulle ta hemvist i 
en ny stat. Förordningen innehåller 
emellertid en undantagsbestäm-
melse, innebärande att en make kan 
ansöka om en tillämpning av lagen i 
den stat där makarna hade sin senas-

te gemensamma hemvist. Domstolen 
kan undantagsvis bevilja en sådan 
ansökan, under förutsättning att sö-
kanden kunnat visa att makarna haft 
sin senaste gemensamma hemvist i 
den andra staten under en betydligt 
längre tid än i den stat där makarna 
hade sitt första gemensamma hem-
vist och att båda makarna har förlitat 
sig på lagen i den andra staten för att 
ordna eller planera sina förmögen-
hetsförhållanden. Hur ofta och i vilka 
situationer undantagsbestämmelsen 
kan komma att tillämpas återstår 
att se. I jämförelse med det auto-
matiska bytet av tillämplig lag som 
enligt 4 § 2 st. LIMF sker efter två 
års bosättning i en ny hemviststat, 
är det betydligt svårare att förutse i 
vilka situationer som förordningens 
undantagsbestämmelse kommer att 
slå till.   

i förordningen anges även hur den 
formella och materiella giltigheten av 
lagvalsavtal och äktenskapsförord ska 
fastställas. Bestämmelsen om form-
krav för äktenskapsförord kommer 
säkerligen att underlätta för praktiskt 
verksamma jurister i mötet med 
europeiska makar som önskar ordna 
sina egendomsförhållanden.   

i vissa begränsade undantagssi-
tuationer finns möjlighet att sätta 
den enligt förordningen tillämpliga 
lagen åt sidan och i stället tillämpa 
domstolslandets egna lag. Så kan 
exempelvis vara fallet om det finns 
tvingande nationella bestämmelser 
som syftar till att skydda familjens 
bostad. Huruvida skyddsbestämmel-
serna i 9 § LIMF om förfogande och 
övertagande av makars gemensamma 
bostad och bohag eller rent av be-
stämmelserna om jämkning enligt 12 
kap. ÄktB i 10 § LIMF kvalificerar sig 
som sådana internationellt tvingande 
regler som avses i förordningen är 
fortfarande oklart. Tillämpning av 
en bestämmelse i en utländsk lag får 
även vägras om en sådan tillämp-
ning skulle vara uppenbart oförenlig 

med grunderna för domstolslandets 
rättsordning (ordre public). Detta kan 
exempelvis bli aktuellt om tillämp-
ningen leder till diskriminering på 
grund av kön. 

 
ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET  

Förordningarnas bestämmelser om 
erkännande och verkställighet av 
domar och officiella handlingar byg-
ger till stor del på den ursprungliga 
Bryssel I-förordningen. Utgångs-
punkten är att domstolsavgöranden 
som meddelats i en medlemsstat ska 
erkännas i en annan medlemsstat 
utan att något särskilt förfarande 
behöver anlitas. Ett erkännande 
får endast vägras om någon av de i 
förordningarna angivna vägransgrun-
derna föreligger, exempelvis om ett 
erkännande uppenbart skulle strida 
mot rättsordningen i den aktuella 
medlemsstaten (ordre public).  För 
verkställighet av ett domstolsavgöran-
de från en annan medlemsstat krävs 
ett beslut om verkställbarhetsförkla-
ring från domstol i den medlemsstat 
där verkställighet önskas (så kallat 
exekvaturförfarande). Verkställighets-
förfarandet begränsar sig inlednings-
vis till en dokumentkontroll. Först 
om svaranden invänder, undersöker 
domstolen eventuella grunder för 
avslag på ansökan. I förordningen be-
tonas särskilt att en domstol inte får 
vägra att erkänna eller verkställa ett 
avgörande på ett sätt som strider mot 
principen om icke-diskriminering i 
artikel 21 i EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna.   

liksom arvsförordningen innehål-
ler den aktuella förordningen en 
undantagsbestämmelse innebärande 
att Finland och Sverige även fortsätt-
ningsvis kan tillämpa våra särskilda 
nordiska bestämmelser, i den ut-
sträckning som de innebär snabbare 
och enklare förfaranden för erkän-
nande verkställighet av domar.  

Lina Melén 
Advokat 
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ansvar vid alkohol- och annat 
drogmissbruk (4. uppl. IJK, 
2015. 137 s.)

Kihlman, Jon: Köprätten (8. uppl. 
Wolters Kluwer. 130 s.)

Langsted, Lars Bo: Waaben straf-
ferettens almindelige del (6. 
udg. København : Karnov Group, 
2015. 322 s.)

Lindquist, Ulf: Kommunala befo-
genheter / Ulf Lindquist, Olle 
Lundin och Tom Madell (8. uppl. 
Wolters Kluwer. 487 s.) 

Maunsbach, Ulf: Grundläggande 
immaterialrätt / Ulf Maunsbach 
& Ulrika Wennersten (3. uppl. 
Gleerup, 2015. 266 s.)  

Nebelius Lüning, Monica: Polisdata-
lagen : en kommentar / Monica 
Nebelius Lüning, Hans-Olof 
Sandén (Wolters Kluwer. 207 s. 
Gula biblioteket)

Olsson, Gunilla: Familjejuridik : 
personrätt, äktenskapsrätt, 
samborätt, barnrätt, arvs- och 
testamentsrätt / Gunilla Ols-

son, Theddo Rother-Schirren, 
Johan Schüldt (Sanoma Utbild-
ning, 2015.  145 s.)

Pila, Justine: European intellectual 
property law / Justine Pila, Paul 
L.C. Torremans (Oxford : Oxford 
Univ. Press. 671 s.)

Qviström, Jörgen: Vattentjänstlagen 
: en handbok (2. uppl. Wolters 
Kluwer. 253 s.)

Sutton, David St. John: Russell on 
arbitration / David St. John Sut-
ton, Judith Gill, Matthew Gea-
ring (24. ed. London : Sweet & 
Maxwell, 2015. 766 s.) 

Weatherill, Stephen: Cases and ma-
terials on EU law (12. ed. Oxford 
: Oxford Univ. Press. 650 s.)

Zila, Josef: Specialstraffrätten : en 
introduktion (8. uppl. Wolters 
Kluwer. 104 s.) 

LÄSTIPS

Titel: Commercial arbitration 
in Sweden
Författare: Finn Madsen
Förlag: Jure  
Detta referensverk som nu 
utkommer i en fjärde revi-
derad engelsk utgåva är en 
aktuell lagkommentar till både 

den svenska lagen om skiljeförfarande och 
till reglerna för Stockholms Handelskamma-
res Skiljedomsinstitut. Innehållet har utökats 
väsentligt och innefattar nytt material fram 
till den 1 januari 2016. Boken innehåller som 
bilagor den senaste engelska texten av skil-
jedomsreglerna, reglerna för förenklat skilje-
förfarande och medlingsreglerna från Stock-
holms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 
En ny svensk utgåva planeras utkomma 
under 2017.  

Titel: Hyrestvister, arren-
detvister och bostadsrätts-
tvister : förfarandet i nämnder 
och hovrätt
Författare: Håkan Julius
Förlag: Wolters Kluwer 
Hyresnämnderna prövar 
vissa tvister om hyra och bo-

stadsrätt samt medlar eller är skiljenämnd 

i sådana tvister. Arrendenämnderna har 
motsvarande uppgifter när det gäller vissa 
arrendetvister. Boken är den första samlade 
framställningen om förfarandet i nämnderna 
och i hovrätten i hyres- och arrendetvister. 
De processuella rättsreglerna gås igenom. 
I boken görs också en genomgång av sär-
skilda processuella frågor som ofta kommer 
upp i denna typ av tvister som exempelvis 
medling, materiell processledning och bevis-
frågor.  

HUR GÖRS EN RÄTTSUTREDNING I DAG 
(OCH OM FEM ÅR)? 

Stiftelsen Juridiska biblioteket anordnar 
seminarium i höst. 
Den 10 oktober anordnar stiftelsen ett semi-
narium på tema rättsutredningar. Hur görs 
en rättsutredning i dag och hur kommer det 
se ut om fem år? Den pågående digitalise-
ringen har förändrat tillgången till juridisk 
information och sättet att arbeta med så-
dan information. Seminariet syftar till att 
diskutera hur olika användare arbetar med 
juridisk information och vilka utmaningar 
detta innebär i dag och vad man kan förvänta 
sig framöver. Medverkar gör representanter 
för både producenter och brukare av juridisk 
information. Seminariet äger rum i advokat-
samfundets lokaler den 10 oktober kl. 13–17. 

För information kontakta biblioteket@advo-
katsamfundet.se. 
 

BERTIL BENGTSSON HYLLAD 
PÅ 90-ÅRDAGEN

Bertil Bengtssons bidrag till svensk juridik är 
omfattande genom sina mångåriga insatser 
som forskare, lärare, domare, författare 
och lagskrivare. Han har i sitt författarskap 
behandlat främst civilrättsliga frågor och är 
fortfarande aktiv som rättsvetenskaplig för-
fattare, utredare och lärare. När han i våras 
fyllde 90 år uppmärksammades det på olika 
sätt, bland annat med en andra festskrift 
(den första festskriften fick han 1993 vid sin 
avgång som ledamot av Högsta domstolen). 
Den omfångsrika festskriften innehåller ar-
tiklar inom många olika ämnesområden vil-
ket avspeglar Bertil Bengtssons breda verk-
samhetsfält. Bidragen är skrivna av forskare, 
domare och ämbetsmän, vänner och kolleger 
i och utanför Sverige. ”Bertil Bengtsson 90 
år” är utgiven på Jure förlag. 
 

LÄS MER

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

Nya domarutnämningar 
Regeringen har beslutat om 
en rad nya domarutnämning-
ar, bland andra:

l  chefsrådmannen Erik 
Brattgård att vara hov-
rättspresident i Hovrätten 
för Nedre Norrland

l  rättschefen Mikael Fors-
gren att vara chefsråd-
man vid Umeå tingsrätt

l  förhandlingschefen Moni-
ca Dahlbom att vara kam-
marrättspresident i Kam-
marrätten i Jönköping

l  rådmannen Mikael Ohls-
son att vara chefsrådman 
vid Förvaltningsrätten i 
Malmö

l  chefsrådmannen Lena 
Egelin att vara lagman vid 
Solna tingsrätt

l  departementsrådet Per 
Lennerbrant att vara 
lagman vid Eskilstuna 
tingsrätt.

Elisabeth Rynning blir 
ny chefs-JO
Riksdagen valde den 9 juni 
justitierådet Elisabeth Ryn-
ning till ny chefsjustitieom-
budsman. Hon tillträder som 
chefs-JO den 5 september 
2016 och efterträder Elisabet 
Fura. Elisabeth Rynning är 
justitieråd i Högsta förvalt-
ningsdomstolen sedan 2012.

Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september 2016.

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se 
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse.

Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 9 juni 2016.
Styrelsen

Hans Ragnemalm har avlidit
Ställföreträdande JO Hans Ragnemalm avled den 7 augusti. Hans 
Ragnemalm var JO under 1987–1992 och ställföreträdande JO sedan 
2005.

Hans Ragnemalm hade en framgångsrik karriär som forskare och 
domare, bland annat som professor i offentlig rätt, domare i EU-dom-
stolen, ordförande i regeringsrätten och justitieombudsman. Han var 
även mentor i mentorprogrammet Ruben, som anordnats av Hilda-
nätverket i Advokatsamfunds regi. Hans Ragnemalm blev 76 år.

Advokatsamfundet utser 
representant i YEN
Advokatsamfundet kommer att 
nominera allmänhetens repre-
sentant i Journalistförbundets 
yrkesetiska nämnd, YEN. Sedan 
2015 har YEN utrett och diskute-
rat möjligheten att bereda plats 
åt en representant för allmänhe-
ten i nämnden. Förbundsstyrel-
sen har nu beslutat att erbjuda 
Advokatsamfundet uppdraget 
att nominera allmänhetens re-
presentant till YEN.

FO
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Nyheter

Ulf Öberg är grundare av Advokat-
firman Öberg & Associés i Stock-
holm. I juni nominerades han till en 
tjänst som svensk domare i EU:s 
tribunal i Luxemburg. Tribunalen 
fungerar främst som en första 
instans inom EU-domstolen.

När börjar du som domare i tribuna-
len?

– Om inget oförutsett händer, utses 
jag formellt till domare av en reger-
ingskonferens den 7 september. Den 
19 september är det planerat att jag 
ska sväras in vid en högtidlig ceremo-
ni där jag avlägger en europeisk do-
mared, och jag börjar tjänstgöra den 
20 september.

Vad fick dig att söka domartjänsten?
– Jag varit advokat i tio år nu. Jag 

grundade Advokatfirman Öberg & As-
sociés, den första specialiserade bou-

EU står inför flera 
stora utmaningar

MÅNADENS ADVOKAT Ulf Öberg  

tiquebyrån i EU- och konkurrensrätt i 
Sverige, och har i stort sett uträttat det 
jag föresatte mig i firman. Det var dags 
för mig att göra någonting annat och 
söka en ny professionell utmaning. 
Jag tror i all ödmjukhet även att det är 
en fördel att ha domare med praktisk 
erfarenhet från de rättsområden som 
behandlas vid tribunalen.

– EU och dess medlemsstater står in-
för flera stora utmaningar just nu, till 
exempel det ökade antalet flyktingar 
som söker skydd i Europa, brexit, hur 
vi bekämpar terrorism och andra hot 
mot vår säkerhet utan att göra avkall 
på vår integritet och på rättsstatens 
grundläggande principer, liksom en 
del riktigt knepiga juridiska frågeställ-
ningar om till exempel konkurrens-
rättens roll i en digitaliserad ekonomi 
och hur vi ska bevara och utveckla 
den europeiska sociala modellen i en 
globaliserad värld, där inte alla är vin-

nare. Det är spännande tider att vara 
domare i Luxemburg!

Du efterträder Carl Wetter, som också 
har advokatbakgrund. Är advokater de 
mest lämpade för tjänsten?

– Inte nödvändigtvis, men den ma-
teria som tribunalen har är bland an-
nat konkurrensrätt, statsstödrätt och 
immaterialrätt. Det finns ett flertal ad-
vokater som arbetar med de frågorna, 
och det kan vara ett skäl till att advo-
kater och mer specialiserade domare 
söker sig till tribunalen. Men jag kan 
inte påstå att advokater skulle vara 
mer lämpade än någon annan.

Hur kommer domartjänstgöringen att 
skilja sig från din tidigare verksamhet?

– Jag tror att arbetet kan bli mer soli-
tärt än på advokatbyrån, även om såväl 
domare som advokater har den gemen-
samma nämnaren att de måste vara 
goda lyssnare innan de fattar beslut 
och ger råd till sina klienter. Det blir 
också mera juridik, fler svåra juridiska 
knäckfrågor, vilket är stimulerande. 
Min erfarenhet är att svenska domsto-
lar fortfarande är mer bekväma med 
att avgöra bevisfrågor och stundtals 
ryggar för ombud som argumenterar i 
rättsfrågor, vilket uppenbarligen stund-
tals kan uppfattas som ”vidlyftigt”.

– De två egenskaper jag själv värde-
sätter mest i advokatrollen är mod och 
integritet. Ärligt talat kan jag ibland 
uppfatta det som en bristvara hos mer 
pragmatiskt inriktade affärsjurister, 
vilka främst synes uppfatta sin yrkes-
roll att vara myndigheter, domstolar, 
klienter och sina ledningsgrupper till 
lags. Jag hoppas att jag som domare 
i Luxemburg får förmånen att lyssna 
på argument från kunniga ombud 
som vågar ifrågasätta och som även 
uppvisar ärlighet och integritet i sin 
juridiska analys av tribunalens och 
EU-domstolens rättspraxis!

Vad händer nu med Advokatfirman 
Öberg & Associés?

– Jag har börjat avveckla byrån  och 
kommer att överföra min verksam-
het till en annan byrå, vilken  jag har 
samarbetat med under ett  flertal år. 
Det är förstås med en viss sorg som 
jag konstaterar att den firma som jag 
har grundat inte kommer att överleva 
mig, men firmans övriga delägare har 
valt att gå vidare på annat håll. MA

”Jag tror i all 
ödmjukhet 
även att det 
är en fördel 
att ha domare 
med praktisk 
erfarenhet 
från de rätts-
områden som 
behandlas vid 
tribunalen.”



Vill du också stödja SSMF? Läs mer på ssmf.se eller ring 08-33 50 61. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

Gula fläcken finns mitt i näthinnan och ansvarar för 
synskärpan och förmågan att se detaljer. Utan gula 
fläcken skulle du inte kunna läsa den här texten.
 Du skulle inte kunna läsa om det lilla samhället  Likenäs 
i Värmland. Efter att länge varit mest känt för att 
 Majken Åsberg där 1944 satte världsrekord i kast med 
slungboll, är Likenäs nu känt som hemorten för syst-
rarna Larsson, Inga-Maja och Anna-Gerd, som skänkt 
över 50 miljoner till svensk medicinsk forskning, i form 
av stora skogsegen domar, aktier och fastigheter.
 Du skulle inte kunna läsa om hur en del av de peng-
arna används av forskaren Lasse Jensen i Linköping för 
att försöka hjälpa de många människor som drabbas 
av åldersförändringar i gula fläcken. En av de vanligaste 
ögonsjuk domarna.
 Blodkärlen läcker ut vätska. Avlagringar bildas runt 
blodkärlen i olika delar av ögat.
 Vad som händer när vi blir äldre är att immunförsvaret 
inte längre tar hand om allt skräp.

 Dessa avlagringar trycker på blodflödet, stryper det 
långsamt och vår syn blir allvarligt sämre.
 Forskning om gula fläcken har pågått länge. Men till 
skillnad från tidigare forskning, vilken mest varit inrik-
tad på synceller i ögat, riktar Lasse Jensen och hans 
team in sig just på blodkärlen.
 ”Vad är det exakt som gör att blodkärlen läcker ut en 
massa vätska? När vi lyckats klarlägga det, vilket vi är 
på god väg att göra, kan vi hitta en bättre behandling.”
 Lasse Jensen är född i Danmark och utbildade sig 
först till ingenjör. Han doktorerade sedan i medicin på 
Karolinska Institutet i Stockholm. Fördjupningar i forsk-
ningen ledde honom till Linköping.
 Att forskningspengarna som Lasse fått från Svenska 
Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) kommer 
från privata givare finns med i hans tankar hela tiden.
 ”Jag drivs av att göra en skillnad för sjuka. Jag har 
alltid i bakhuvudet att forskningen ska handla om något 
som  direkt kan översättas till människors situation.”

”Den här skogen är ovärderlig i min
kamp mot de förändringar i gula

fläcken som gör att man ser sämre.”

Läs hur forskaren Lasse Jensen försöker hitta en medicin mot en av våra vanligaste ögonsjukdomar.



Letar du efter en crossover som är lika skarp utvändigt som den är sofi st-
ikerad inuti? Och till ett trevligt pris, dessutom? 

Kompromisslösa Lexus NX, som erbjuder en orädd exteriör och otrolig 
säkerhet, är skapad för dig som inte vill tumma på vare sig design eller 
funktion. Och just nu har du chansen att säkra ditt exemplar av den helt 
nya specialutrustade versionen NX 300h Nordic Edition. 

Till priset 359 000 KR får du en miljöbilsklassad crossover som bland 
annat är utrustad med variabel fyrhjulsdrift, automat, nyckellöst lås- 
och startsystem, backkamera och ett aktivt krockskyddssystem (PCS). 
Ordinarie pris 397 800 kr, spara 38 800 kr. Metalliclack finns som 
tillval för 9 000 kr.

FÖRETAGSFINANSIERING  3 005 KR/MÅN*. 
PRIVATFINANSIERING  3 768 KR/MÅN**.

Erbjudandet gäller både för företag och för privatpersoner och gäller
så länge lagret räcker. Varmt välkommen in på en provkörning.

VÄLKOMMEN TILL EN NY STANDARD. 
VÄLKOMMEN TILL LEXUS NX 300h 

NORDIC EDITION. 
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Bränsledeklaration blandad körning: NX 300h 5,1 l/100 km, CO2 117 g/km. Miljöklass Euro 6. Dessutom skattebefriad i fem år. Bilen på bilden är extrautrustad. Finansieringsförslag via Lexus Financial Services: *Finansiell 
leasing på 36 månader, ordinarie rörlig ränta (3,95% augusti 2016), 20% första förhöjd leasingavgift och 50% restvärde. **Fördelslån på 36 månader, ordinarie rörlig ränta (3,95% augusti 2016), 20% kontantinsats och 50% 
restskuld. Uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Sedvanlig kreditprövning genomförs. Erbjudandet gäller endast lagerbilar och till och med den 30 september 2016. Först till kvarn. Erbjudandet kan ej kombineras med 
ramavtal eller andra rabatter/erbjudanden. 

Lexus Stockholm Norr Ytterbyvägen 14-18, 183 30 Täby.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  010-497 63 50.
Lexus Stockholm Söder Bolmensvägen 51, 120 50 Årsta.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  010-497 63 50.
Lexus Malmö Djurhagegatan 17, 213 76 Malmö.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15. Tel  010-497 97 80.
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Samfundet

Stämningen var mycket god 
på årets fullmäktigemöte, 
som hölls i Näringslivets hus i 
Stockholm. 

Vid Advokatsamfundets fullmäk-
tigemöte, den 9 juni, utdelades 
Advokatsamfundets journalist-
pris. Årets pris gick till Sveriges 
radios reporter Bo-Göran Bodin, 
läs mer på sid 22.

Advokatsamfundets ordföran-
de Bengt Ivarsson konstaterade 
i sitt anförande att migrations-
frågan har varit den i särklass 
viktigaste frågan under året som 
har gått. Han tog upp att Sveri-
ges advokatsamfund har varit 
mycket kritiskt mot flera av de 
lagstiftningsförslag som har lagts 
på migrationsrättens område.

Bengt Ivarsson nämnde att en 
statlig utredning i Norge har läm-
nat förslag på en ny advokatlag 
och att den norska regeringen 
vill starta en ny utredning för att 
se över advokaters tystnadsplikt.

därefter summerade Advokat-
samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg samfundets 
uppgifter. Samfundet har fyra 
arbetsuppgifter – att garantera 
en hög etik och professionalism 
bland medlemmarna, att värna 
rättssäkerheten, att tillvarata 
advokaters yrkesintressen samt 
att arbeta för ett enat advokat-
samfund.

Anne Ramberg presenterade 
Advokatsamfundets kommande 
projekt.

– Kvaliteten på svenska advo-
kater är jämförelsevis otroligt 
hög. Vi är det enda land som 
jag känner till som har ett krav, 
utöver de formella kriteri-
erna, att man måste styrka sin 
lämplighet, sade Anne Ramberg 
och tillade att ett nytt prov har 
införts i advokatexamen, som 
berör mänskliga rättigheter, 
konstitutionella frågor och Euro-
pakonventionen.

därefter presenterade Anne 
Ramberg Advokatsamfundets 
nya hemsidor och berättade 
om nya projekt som samfundet 
inleder i höst. Vid tre tillfällen 
ska informationsträffar hållas 
för asylsökande i samfundets 
lokaler.

Dessutom ska fyra föreläs-
ningar om rättssäkerhet och 
andra aktuella frågor anordnas 
för allmänheten.

ytterligare en nyhet är att 
Advokatsamfundet ska börja 
erbjuda tidsbegränsade praktik-
platser i syfte att öka integra-
tionen och mångfalden. För att 
vara aktuell för en praktikplats 
ska man vara nyanländ, ha up-
pehållstillstånd och ha kunska-
per i engelska.

Vice ordförande Christer 
Danielsson konstaterade avslut-
ningsvis att samfundets eko-
nomi är synnerligen god. Årsav-
giften höjs med 500 kronor till 
5 800 kronor. Serviceavgiften är 
oförändrad 6 800 kronor. n

Utmärkt stämning vid årets fullmäktigemöte

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av 

behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag 
enligt Stiftelsens andrahandsändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 september 2016.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 9 juni 2016.
Styrelsen
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Samfundet

Advokatsamfundets styrelse 
har lagt till en ny bestämmelse 
om upprätthållande av mänsk-
liga rättigheter i advokatverk-
samheten i de vägledande 
reglerna om god advokatsed.

Den nya bestämmelsen innebär 
att en advokat inte får ge råd 
som har till syfte att motverka 

eller kringgå de mänskliga 
rättigheterna enligt Europakon-
ventionen. Den stadgar också 
att en advokat i sin verksamhet 
bör verka för att upprätthålla 
mänskliga rättigheter.

bestämmelsen (vrga 2.9) gäller 
från och med den 15 juni 2016 
och lyder:

En advokat får inte lämna råd 
i syfte att motverka eller kringgå 
sådana mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter som 
omfattas av 1950 års europeiska 
konvention om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna (med 
tilläggsprotokoll). En advokat 
bör i sin verksamhet även i öv-
rigt verka för upprätthållandet 
av mänskliga fri- och rättigheter.

i cirkuläret om den nya bestäm-
melsen skriver Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 
Ramberg:

”Frågor om mänskliga rättig-
heter i företagsverksamhet för 
med sig många intressanta och 
angelägna uppgifter och en del-
vis ny roll för advokatbyråerna. 
Genom att beakta mänskliga rät-
tigheter och väga in dessa inför 
olika beslut, kan både advokat-
byråer och klientföretag minska 
sina affärsmässiga risker och 

öka förutsättningarna för lång-
siktig lönsamhet. Även Sveriges 
advokatsamfund har en viktig 
roll för att i advokatverksamhet 
främja mänskliga rättigheter.”

Advokatsamfundets styrelse 
har också utarbetat riktlinjer för 
hur frågor om företagande och 
mänskliga rättigheter ska bli en 
naturlig del i svensk advokat-
verksamhet. Den 9 juni antog 
styrelsen promemorian Företa-
gande och mänskliga rättigheter 
(Business and Human Rights).

advokatsamfundets nya riktlin-
jer har utarbetats mot bakgrund 
av den skyldighet för advo-
katbyråer att värna mänskliga 
rättigheter som följer av FN:s 
vägledande principer om företa-
gande och mänskliga rättigheter 
(Guiding Principles on Business 
and Human Rights, UNGP) och 
International Bar Associations 
(IBA) rekommendationer om 
frågorna. n

Advokater får vägledning om
företagande och mänskliga rättigheter

NY BESTÄMMELSE I VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

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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Samfundet

Av 3.4.1 VRGA framgår att 
en advokat, som efter att ha 
antagit ett uppdrag finner att 
det föreligger någon sådan 
omständighet som medför att 
advokaten skulle ha varit skyl-
dig att avböja uppdraget om 
advokaten haft kännedom om 
omständigheten när uppdra-
get erbjöds, som huvudregel 
måste frånträda uppdraget. 

Av kommentaren till nämnda 
bestämmelse framgår att be-
dömningen i fråga om skyldig-
het att frånträda ett uppdrag 
principiellt är densamma 
under uppdragets gång som 
när uppdraget accepteras. Det 
kan emellertid få vittgående 
konsekvenser för en klient om 
advokaten frånträder ett pågå-
ende uppdrag och advokaten 
måste då överväga om det men 
klienten skulle lida är så stort 
att uppdraget trots allt inte bör 
frånträdas. Fråga blir således 
om en intresseavvägning där det 
inte är givet att advokaten i den 
uppkomna situationen alltid har 
att handla så som advokaten 
bort handla om omständighe-
terna varit kända för advokaten 
vid uppdragets antagande.

Fråga har uppkommit hur 
en intresseavvägning vid jäv, 
efter övergång av så kallad 
juristpraktikant/sommarnotarie, 
biträdande jurist eller advokat, 
mellan advokatbyråer, ska göras 
för att vara förenlig med god 
advokatsed.

Bakgrunden är två avgöran-
den från disciplinnämnden. I 
båda fallen tilldelades berörd 
advokat en erinran på den 
grunden att man inte frånträtt 
ärende sedan det uppdagats att 
byrån anställt biträdande jurist, 

som i egenskap av tidigare 
sommarpraktikant respektive 
biträdande jurist på motpartens 
advokatbyrå haft befattning 
med ärendet.

Styrelsen för Sveriges advo-
katsamfund har vid sitt möte 
den 9 juni 2016 antagit följande 
vägledande uttalande.

Om jäv uppkommit i samband 
med övergång mellan advokat-
byråer ska en intresseavvägning 
enligt den ovan redovisade 
principen göras. Som exempel 
på faktorer som kan medföra att 
den nya byrån trots jävet inte 
måste frånträda ett pågående 
uppdrag kan nämnas följande:

l Den uppkomna jävssitua-
tionen har inträffat trots att den 
nya byrån vid rekryteringen ut-
fört de kontroller som skäligen 
kunnat begäras.

l Den nya byrån har därvid 
varit i god tro beträffande jävet.

l Det ärende som jävet träf-
far har handlagts av nya byrån 
under beaktansvärd tid och 
med användande av betydande 
resurser.

l Kostnaderna och olägen-
heterna för den klient på nya 
byrån som skulle drabbas av ett 
frånträde skulle vara opropor-
tionerligt stora.

l Befattningen med det jävs-
grundande ärendet på gamla 
byrån har varit av mindre om-
fattning och vederbörande har 
inte fått inblick i ärendespecifika 
uppgifter av starkt konfidentiell 
natur till exempel bedömning av 
kritiska rätts- eller bevisfrågor, 
processtaktiska överväganden 
eller liknande.

l Betydande tid har gått 
mellan tjänstgöringen på gamla 
byrån och anställningen på den 
nya byrån. n

Vägledande uttalande
angående intresseavvägning
vid jäv i samband
med övergång mellan
advokatbyråer

Nyhet 

714 kr exkl moms   978-913901964-0    wolterskluwer.se

Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler. 
Boken utgör en central kunskapskälla för alla som arbetar med 
arbets- och immateriellrätt, personalfrågor och anställningsavtal.  

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

Från  
anställd till 
konkurrent

Bengt Domeij

ANSTÄLLNINGSSKYDD, 11u 
Lars Lunning, Gudmund Toijer
Utkommer september 2016 
1591 kr (prel pris) exkl moms, 978-913911474-1

BODELNING, 6u 
Örjan Teleman 
943 kr exkl moms, 978-913901896-4

ATT BESTÄMMA PÅFÖLJD FÖR BROTT, 3u 
Martin Borgeke, Mari Heidenborg 
694 kr (prel pris) exkl moms, 978-913901914-5

AVTALSLAGEN 
Kurt Grönfors, Rolf Dotevall 
679 kr exkl moms, 978-913901957-2

Ny upplaga 

Ny upplaga 

Ny upplaga

Ny upplaga 



Konferens • Bankett • Inspiration 

Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 27–28 oktober 2016

Årets evenemang äger rum på Grand Hôtel 27–28 oktober och vi  

lovar dig två inspirerande dagar. Konferens med bankett och  

underhållning kostar 7 500 kr. Endast konferens kostar 6 000 kr.  

(Moms tillkommer.) Även biträdande jurister är hjärtligt välkomna.

För mer information och anmälan: www.advokatsamfundet.se,  

kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00. 

Sista anmälningsdag 29 september.

Deltagande i Advokatdagarna ger 12 utbildningstimmar.

ORUP
underhåller  

på banketten i  
Vinterträdgården  

27 oktober

MINGEL  
& COCKTAIL 

för alla konferensdeltagare  
på Advokatsamfundet   
26 oktober kl 18–20.
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LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

NYA LEDAMÖTER 
DEN 9 JUNI  2016         

Niklas Andersson, Crusner Advo-
katbyrå AB, Göteborg

Marie Andrée, ALWå Advokat-
byrå AB, Helsingborg

Martin Bjurenlind, Advokaterna 
Hurtig & Partners AB, Varberg

Mikael Bolling, White & Case Ad-
vokataktiebolag, Stockholm

Kristoffer Clausen, Hellström Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm

Katarina Davidsson, White & 
Case Advokataktiebolag, Stock-
holm

Anne Eriksson, Advokaterna A & 
Partners HB, Malmö

Kristoffer Franzkeit, Advokatfir-
man Vinge KB, Malmö

Dariush Gol, Advokatgruppen i 
Stockholm AB, Stockholm

Johan Grenefalk, Hökerberg & 
Söderqvist Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Karl Guterstam, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Josephine Hedström, KLA Kar-
lerö Liljeblad Advokatbyrå HB, 
Stockholm

Anders Hejdeman, Advokatfir-
man Glimstedt Jönköping AB, 
Jönköping

Oskar Hjärpe, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm

Carl Jernström, Advokaterna Me-
lin & Fagerberg i Göteborg AB, 
Göteborg

Hampus Johansson, Advokatby-
rån Kaiding Kommanditbolag, 
Umeå

Christina Karlsson, Wistrand Ad-
vokatbyrå, Stockholm

Carl Levin, Roschier Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Isabel Lindeberg, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Johan Lindgren, Advokatfirman 
Anita Carlsson AB, Malmö

Johanna Lindqvist, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Milan Miljkovic, Advokatfirman 
Salmi & Partners AB, Stockholm

Carl-Gustav Nilsson, Jurist- 
firman Carl-Gustav Nilsson AB, 
Viken

Caroline Nilsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Lina Nilsson, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Göteborg

Marcus Nivinger, Setterwalls 
 Advokatbyrå AB, Stockholm

Alexander Norman, Zedendahl 
Advokatbyrå Norman AB, 
 Uppsala

Azra Osmancevic, Kastell Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Isac Outinen, 7wise Advokatbyrå 
KB, Stockholm

Johan Ragnar, Rosholm Dell 
 Advokatbyrå AB, Växjö

Clara Rohlin, Advokatbyrån 
 Martin Cullberg AB, Stockholm

Shirin Saif, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Edward af Sandeberg, Wistrand 
Advokatbyrå, Stockholm

Christina Sebelius-Frost, JURO-
CON AB, Båstad

Fredrik Seemann, Advokatfirman 
Norelid & Holm AB, Stockholm

Karin Sliwinska, Advokatfirman 
Lindahl KB, Örebro

Göran Sonstrand, Advokatbyrån 
Sörmdal AB, Spånga

Johanna Sundman, Advokatfir-
man Sven-Eric Ohlsson AB, 
Malmö

Carl-Magnus Uggla, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm

Sanna Älgekrans, Wallin Advo-
katbyrå AB, Uppsala

Jonas Öqvist, Advokatfirman 
Morris AB, Göteborg

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Ämma-Thérèze Buskas, Stock-
holm, 16 maj 2016

Rickard Engström, Stockholm, 
31 maj 2016 

Pär Johansson, Stockholm, 28 maj 
2016 

Cisela Mortimer, Göteborg, 
12 maj 2016 

Allan Nyrén, Enskede, 23 maj 
2016 

Gustav Persson, Göteborg, 1 juni 
2016 

Mikael Rydkvist, Stockholm, 
31 maj 2016 

Rama Sarrafian, Stockholm, 
15 maj 2016 

Jamie Stanbury, Stockholm, 
15 maj 2016 

Linn Sundqvist, Stockholm, 16 maj 
2016 

Karolin Thunman, Stockholm, 
13 maj 2016 

Markus Östlund, Falun, 1 juni 
2016 

Peter Östman, Stockholm, 15 maj 
2016 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Anders Schierenbeck, Oskars-
hamn, 4 maj 2016

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/0590 Betänkandet Olika 

vägar till föräldraskap (SOU 
2016:11)

R-2016/0671 Betänkandet EU:s 
reviderade insolvensförordning 
m.m. (SOU 2016:17)

R-2016/0707 Betänkandet En 
översyn av tobakslagen – Nya 
steg mot ett minskat tobaksbruk 
(SOU 2016:14) samt promemo-
rian Genomförande av tobaks-
produktdirektivets bestämmel-
ser om e-cigaretter

R-2016/0732 Promemorian En-
treprenörsansvar och svenska 
kollektivavtalsvillkor vid utsta-
tionering (Ds 2016:6)

R-2016/0733 Promemorian 
Skärpta straff för allvarliga brott 
mot lagen om brandfarliga och 
explosiva varor

R-2016/0744 Betänkandet En ny 
strafftidslag (SOU 2016:18)

R-2016/0910 Skatteverkets pro-
memoria OECD-standard och 
EU-direktiv för dokumentation 
vid internprissättning och ut-
byte av land-för-land-rapporter

R-2016/0924 Förslag till nya fö-
reskrifter (KAMFS 2016:X) om 
åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism

R-2016/1087 Promemorian med 
utkast till lagrådsremiss Maske-
ringsförbud vid idrottsarran-
gemang

NJA 1 från åren 
1930 till 2015

(1930-1963 klädda i skinn)

Säljes

För mer information ring 
eller maila till:
Advokat Sten-Åke Larsson
0708-25 63 28
sten_ake.larsson@comhem.se

Pris enligt överenskommelse.

Byrå med huvudsaklig inriktning på familjerätt, socialrätt och 
fastighetsrätt erbjuder två kontorsrum i eleganta och 
representativa lokaler på Karlavägen i Stockholm. 

Rummen uthyres till en advokat med biträdande jurist 
altenativt till två advokater. Tillgång till större konferensrum, 
wifi och kopiator ingår. 

Tillträde den 1 oktober.

För mer information, kontakta oss enligt uppgifter nedan.

TVÅ RUM UTHYRES PÅ ÖSTERMALM

Birgitta Melander
Telefon 08-23 13 65
birgitta.melander@advokatmelander.se

Samfundet

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se



Om du har en  
advokatfirma 
kan du få  
gratis grejer.
OCH DET FINNS 
INGET LURT I 
AVTALET.

Nu startar vi Tele2 Tillväxtfond.  En investerings
fond för svenska företag. Med den vill vi stötta 
företag som behöver ta nästa steg i utvecklingen. 
Vi erbjuder det vi kan bäst, alltså modern 
kommunikations teknologi, så att ni ska få för-
utsättningarna att utveckla vad det nu är just ni 
kan bäst. Vad krävs för att ditt företag ska kunna 
ta nästa steg?

Motivera hur en specifik kombination av våra 
lösningar ska göra ert företag bättre, så kan vi 
fixa det. Utan kostnad under ett helt år. Helt 
kravlöst. Du behöver inte ens komma ihåg att 
tacka oss sen när ditt företag blir nästa  svenska 
framgångssaga. 

Läs mer och ansök på tele2.se/tillvaxtfonden.
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Kamilla Kvarntorp (KK), 
journalist 
08-459 03 07
kamilla.kvarntorp@ 
advokatsamfundet.se

ANNONSER
Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32, 
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Lenanders grafiska

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande 

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt 
prenumeration@advokatsamfundet.se.

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 13 september 2016. 
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som framförs 
i artiklar står helt för författarnas eller de 
intervjuades räkning och behöver inte delas av 
Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 
Delar av tidskriften publiceras även på internet. 

Den som sänder material till tidskriften anses 
medge elektronisk publicering/lagring.

PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.
© Sveriges advokatsamfund 2016

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges 
Tid skrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är 
8 800 ex. ISSN 0281-3505
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Hoppfull 
hållbarhetstrend
en sommar går förbi. Sommar 
brukar förknippas med så kallad 
nyhetstorka. Det gällde inte som-
maren 2016, som har beskrivits 
som en av de mest nyhetsinten-
siva i modern tid. Brexit, ter-
rordåd på flera platser i världen, 
masskjutningar i USA och Tysk-
land och kuppförsök i Turkiet. 
Sett till nyhetsrapporteringen 
kan det vara lätt att misströsta åt 
vart utvecklingen går.

fast det finns även starka och 
mycket positiva trender globalt 
sett. En är den om en global 
hållbar utveckling. 2004 skrev 
vi i Advokaten nr 1 om före-
tagens samhällsansvar, CSR. 
Sedan dess har en smärre revo-
lution ägt rum på detta område. 
En rad internationella ramverk, 
vägledande principer och direk-
tiv har på senare år antagits för 
att skapa en hållbar utveckling. 
Advokater, både på små och sto-
ra byråer, har en viktig uppgift i 
detta hållbarhetsarbete. I denna 
utgåva berättar vi om komman-
de utmaningar, möjligheter och 
målkonflikter när ett nytt kapitel 
i det globala hållbarhetsarbetet 
inleds. En spännande resa tar 
nu sin början.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

I Advokaten nr 5 2015 uppmärksammade Advokaten att Turkiet befann sig vid ett 
vägskäl. I den komplexa utvecklingen agerade turkiska advokatkåren vakthund för 
att skydda den turkiska rättsstaten. Under sommaren blev den turkiska inrikespoliti-
ken än mer dramatisk och oroande.

Ett nej är ett nej 
redan  i dag
Advokatsamfundets ord-
förande Bengt Ivarsson har 
under sommaren debatterat 
sexualbrott och samtyckes-
lagstiftning. Ivarsson skrev 
i Sydsvenskan att de som i 
den allmänna debatten på-
står att ett nej inte är ett nej 
med dagens lagstiftning är 
antingen okunniga eller ose-
riösa. Redan med dagens 
lagstiftning är ett nej ett nej. 
Om åklagaren lyckas bevisa 
att målsäganden sagt nej 
och att gärningsmannen 
dessutom förstått det, blir 
utfallet en fällande dom. 
Ivarsson skrev även att han 
är mycket tveksam till att 
en samtyckeslagstiftning är 
rätt väg att gå. Däremot är 
det attitydpåverkande ar-
bete som sker i bland annat 
skolorna mycket viktigt.
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TWITTRAT 2
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Som jurist är det viktigt att vara uppdaterad. 

Därför bygger vi nu tillsammans med Sveriges 

främsta jurister ett utbildningsprogram för dig, där du är – i Zeteo. 
 

För dig som är advokat innebär det en möjlighet att smidigt tillgodogöra dig en del av dina årliga 

utbildningstimmar.

Mer om e-utbildning i Zeteo 
wolterskluwer.se/zeteoutbildning

Av experter för experter 

E-utbildning
direkt i Zeteo
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