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Ledare Generalsekreteraren

Post-truth – när sanningen      blir irrelevant
oxford dictionaries ”word of the year” speglar det gång-
na året i språket. Begreppet ”post-truth” har utnämnts 
till årets internationella ord 2016. Det betyder: ‘relating 
to or denoting circumstances in which objective facts are 
less influential in shaping public opinion than appeals to 
emotion and personal belief ’. Användningen av begrep-
pet ökade märkbart i samband med EU-omröstningen och 
inför det amerikanska presidentvalet. Första gången som 
begreppet användes i text lär ha varit 1992 i en artikel om 
Iran–Contras-skandalen, då i meningen ‘efter att sanning-
en kommit fram’. Inte som i dess nuvarande betydelse – 
‘att sanningen blivit irrelevant’.

Denna begreppsutveckling är paradoxal, inte minst i 
ljuset av att tillgången på fakta aldrig varit större än idag. 
Informationsmängden är i det närmaste obegränsad. Sam-
tidigt har faktaresistensen blivit påtagligt utbredd. Brexit 
och det amerikanska presidentvalet är bara två händelser 
som illustrerar denna process.

vad är det då som gör att stora grupper av människor 
väljer att medvetet negligera fakta? Den frågan ställde ord-
föranden i det finländska grundlagsutskottet vid ett hög-
tidsseminarium i riksdagen på årsdagen den 2 december 
av utfärdandet av tryckfrihetsförordningen 1766. Frågan 
är onekligen intressant och svaret är inte givet. Beror det 
på bekvämlighet och en entusiasm över enkla lösningar? 
Kan det vara ett uttryck för människors missnöje? Eller 
handlar det om rädsla? Eller är det fråga om att fakta som 
riskerar framtvinga en annan slutsats än den intuitivt 
eftersträvade sorteras bort såsom störande?

det kan mycket väl tänkas att en del av förklaringen finns 
att hämta i nyhetsrapporteringen, som pågår dygnet runt. 
En annan förklaring kan vara utbredningen av sociala me-
dier i kombination med att en stor del av världens befolk-
ning har smartphones medförande att åsiktsbildningen 
blir snabbare och slarvigare. Till detta kommer att vissa, 
starkt kommersiella och politiserade nyhetskanaler, som 
till exempel Fox News och Russia Today, låter sakligheten 
underordnas det politiska syftet. Medveten desinform-

tion blir ett viktigt arbetsredskap, mot vilket den normala 
nyhetskonsumenten har svårt att värja sig.

En sak är dock säker. Den hat- och hotretorik som 
sprider sig på nätet bidrar till utvecklingen mot försämrad 
faktaorientering. Inte för att retoriken övertygar i sak. Den 
skördar istället sina framgångar genom att så misstro och 
misstänkliggöra motståndarens argument. 

I denna nya värld ställs inte sällan grupper mot var-
andra, något som innebär en betydande utmaning för 
samhället.

I den så kallade post-truth-eran suddas gränserna ut 
mellan vad som är sant och falskt. Människor som inte 
behöver ljuga gör det ändå, om allt från CV till alldagliga 
händelser. En etisk relativism får fotfäste. Denna utveck-
ling riskerar att erodera förtroendet mellan människor. 
Tilliten försvinner.

i den politiska kontexten förs debatten till stor del i en 
miljö som inte är överdrivet hemsökt av saklighet. I det 
populistiska tidevarvet har känslor blivit viktigare än 
fakta. Resultatet är det vi ser i Trumps USA och kanske 
också i den brittiska brexitdebatten. Såsom helt fantastiskt 
framstår att en person som helt uppenbart och systema-
tiskt blåljuger och som gång efter annan blir påkommen 
med dessa urspårningar likafullt kan bli vald till världens 
mäktigaste ämbete. Vart är vi på väg? Redan George 
Orwell beskriver i sin ikoniska roman 1984 en värld där 
staten hela tiden ändrar fakta så att dessa passar propa-
gandan för dagen. Hade författaren haft det tvivelaktiga 
nöjet att iaktta fenomenet Trump hade boken helt visst 
fått ett ytterligare kapitel.

Om politiker kan tillåtas ljuga utan fördömanden, vad 
kan då vetenskapen, journalister och andra samhällsbä-
rande institutioner tillåtas göra? När lögnen tillåts bli rutin 
i samhället händer något med oss alla. Toleransen i sam-
hället för slarviga och rent av felaktiga påståenden är till 
exempel häpnadsväckande hög. Detsamma gäller alla de 
ogrundade anklagelser mot politiska motståndare som har 
blivit legio. Allmänhetens överseende med att den nyvalde 
presidenten i USA, i direkt konflikt med 97 procent av 
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alla världens forskare, kallar klimatförändringarna för ett 
kinesiskt påhitt är ett uttryck för samma sak.

vid en historisk tillbakablick är det tydligt att rätten att 
få yttra sig utan förhandsgranskning i kombination med 
tillgång till information utgör förutsättningar för den fria 
opinionsbildningen. 1766 års, då unika, tryckfrihetsför-
ordning (TF) gav människor tillgång till information i en 
omfattning som de aldrig hade haft tidigare. Inte ens i 
riksdagens handlingar fanns dessförinnan någon insyn. 
Offentlighetsprincipen är också det centrala i TF och dess 
betydelse kan inte nog överskattas som ett verktyg för 
kontroll av makten.

I tider av ökad nationalism, övertro på starka ledare och 
avsaknad av ett gemensamt samhällskontrakt kan det vara 
på sin plats att citera Erik Gustaf Geijer när han hävdade 
att lagen utgör det fundament som skapar nationens 
grundval. Respekten för lagen och rätten att ”fordra en 
bättre och en fri diskussion om medlen därtill” var enligt 
1800-talspoeten kärnan i det svenska samhället. Ytt-
rande- och tryckfriheten är också centrala rättigheter i en 
demokrati. Men det är inte i första hand som uttryck för 
en individuell rättighet, som offentlighetsprincipen, med-
delarskyddet och censurförbudet gör störst nytta. Fråga är 
om konstitutionella samhällsintressen. Detsamma gäller 
många andra rättigheter. Inte minst integriteten. Intresset 
av ett starkt integritetsskydd är på samma sätt som tryck- 
och yttrandefriheten ett individuellt uttryck för ett starkt 
samhällsintresse.

Det viktiga syftet är att värna det öppna demokratiska 
samtalet. Att balansera dessa intressen är emellertid ingen 
lätt uppgift. Det blir särskilt tydligt när det gäller den hot- 
och hatretorik som utspelar sig utanför det grundlagsskyd-
dade området. Den undervegetation av desinformation, 
hot och hat som förekommer på sociala medier riskerar 
även att tysta det öppna samtalet. Fler och fler männ-
iskor hesiterar i att verka på sociala medier därför att de 
då riskerar att utsättas för starkt kränkande påhopp av 
nätets flåbusar, vars livsluft tycks utgöras av ohämmat hat. 
Demokratins dödgrävare får härja fritt utan att samhäl-

lets institutioner, läs polis och åklagare, tillhandahåller 
den utsatte något skydd alls. Sverige är i det avseendet i 
det närmaste ett laglöst land. Och några av de politiska 
partierna tycks inte ens kunna förmå medlemmar i 
ledande befattning att i debatten hålla sig inom de ramar 
som anständigheten kräver. Okvädingsord mot ministrar, 
hotfulla twitterinlägg och svårt rasistiska skämt utgör 
sorgliga exempel från senare tid. Vi lever i de bedrövliga 
nättrollens tidevarv.

När traditionella medier och public service blir obsoleta 
till förmån för en parallell struktur på twitter och face-
book, styrd av mediaföretag som det amerikanska Breit-
bart, ryska trollfabriker eller SD-styrda främlingsfientliga 
sajter, då är den demokratiska rättsstaten i fara.

det är bekymmersamt att konstatera att den starka rörelse 
med influenser från kontinenten som ledde fram till 1766 
års TF och som alltjämt utgör grundvalen i vår demokrati 
är under hot. Samhället står inför stora utmaningar när 
verkligheten har blivit subjektiv. Internet är ett omistligt 
kommunikationsredskap, en värdefull kunskapskälla och 
en mötesplats för människor. Samtidigt har nätet kommit 
att erbjuda en scen för falska nyheter och desinformation. 
Objektivitet ratas till förmån för känslor och tro. Ogrun-
dade konspirationsteorier får fotfäste. Människor kan inte 
längre enas om grundläggande fakta. I denna värld är man 
skyldig intill man lyckats bevisa sin oskuld. Intellektuell 
hederlighet får stå tillbaka för lögnen. Det ankommer på 
alla goda intellektuella krafter att kräva respekt för fakta, 
redovisning av fakta och att uppmana till kritiskt tänkan-
de. Kampen mot lögnens kolportörer och relativisering av 
fakta måste oförtrutet drivas vidare.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”I den så 
kallade 

post-truth-
eran 

suddas 
gränserna 
ut mellan 
vad som 

är sant och 
falskt. […]
En etisk 

relativism 
får fot-
fäste.”
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Nyheter

Advokater ska kunna uteslutas på 
grund av brott utanför verksamheten
Advokatsamfundet välkomnar 
förslaget att advokater ska 
kunna uteslutas på grund av 
brott utanför verksamheten. 
Samfundet har tidigare begärt 
lagändringen.

Justitiedepartementet föreslår 
i en departementspromemoria 
att möjligheterna att utesluta en 
advokat på grund av att advoka-
ten har gjort sig skyldig till brott 
utanför sin advokatverksamhet 
ska utvidgas. Advokater som 
begår brott utanför advokat-
verksamheten kan enligt dagens 
regler inte uteslutas ur Advokat-
samfundet på grund av brottet, 
om det inte rör sig om oredlig-
hetsbrott.

Justitiedepartementet föreslår 
därför i en departementspro-
memoria att möjligheten för 
Sveriges advokatsamfund att 
utesluta en advokat som har 
begått brott utvidgas. Enligt 
promemorian är det en brist att 
det inte finns något utrymme att 
reagera disciplinärt mot advoka-
ter som begår brott utanför sin 
verksamhet.

Syftet med förslaget är att 
bättre säkerställa att advokater 
uppfyller kravet på lämplighet 
och att enskilda kan få rättslig 

hjälp som uppfyller högt ställda 
professionella och etiska krav.

Det är Advokatsamfundet som 
i en framställning till regeringen 
har begärt att en lagändring 
genomförs, som gör det möjligt 
att utesluta en advokat som 
utan samband med verksamhe-
ten gör sig skyldig till allvarlig 
brottslighet.

advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg säger i 
en kommentar:

– Vi välkomnar förslaget. 
Advokatsamfundet har redan 

2011 tagit initiativ till en ändring 
och hos regeringen hemställt 
om en ändring i rättegångsbal-
ken. Den nuvarande ordningen 
är inte godtagbar, även om 
den i praktiken inte utgjort 
ett problem. Från principiella 
utgångspunkter är det svårt att 
förklara varför en advokat ska 
kunna kvarstå som ledamot i 
samfundet efter att ha begått ett 
allvarligt brott, såvida det inte är 
riktat mot en klient.

Läs mer: En utvidgad möjlighet 
till uteslutning av advokater 

(Ds 2016:39)
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Kritik mot förslag om åldersuppskrivning
Advokatsamfundet kritiserar 
förslag om åldersuppskriv-
ning.

I Justitiedepartementets prome-
moria Åldersbedömning tidigare 
i asylprocessen (Ds 2016:37) 
föreslås att Migrationsverket ska 
bedöma en utlännings ålder tidi-
gare i asylprocessen än vad som 
görs i dag och fatta ett tillfälligt 
beslut om sökandens ålder.

Sveriges advokatsamfund är 
positivt till de delar i förslaget 

som innebär att en möjlighet 
införs att överklaga Migrations-
verkets beslut om ålder på 
asylsökande till domstol.

Advokatsamfundet ställer sig 
dock starkt kritiskt till reger-
ingens förslag att låta beslut 
om åldersuppskrivning gälla 
omedelbart. Advokatsamfundet 
menar att asylsökande barn 
riskerar att bli av med sin skola, 
sitt boende samt sin gode man 
innan de fått en rättslig över-
prövning av Migrationsverkets 

beslut om ålder, och skriver i 
sitt yttrande: ”Mot bakgrund 
av konsekvenserna för den 
enskilde är det därmed inte be-
fogat att låta beslutet om ålder 
gälla omedelbart, utan detta 
bör invänta i vart fall prövning i 
migrationsdomstolen innan det 
träder i kraft. En sådan ordning 
råder för närvarande i ärenden 
om överföring enligt Dublinför-
ordningen.”

Läs hela yttrandet på Advo-
katsamfundets hemsida.

Rättssäkerheten 
hotas enligt ST
Innan året är slut väntas Migra
tionsverket ha avgjort 110 000 
asylärenden. 2015 avgjorde Mig
rationsverket 58 505 asylären
den. Fackförbundet ST befarar att 
risken för felbedömningar ökar 
när fler ärenden nu ska avgöras 
på kort tid, rapporterar Sveriges 
Radio.

Sedan flyktingtillströmningen 
till Sverige under 2015 har Mig
rationsverket anställt omkring 
3 000 personer. Sammanlagt 
har Migrationsverket i dag drygt 
8 000 anställda. Flera av ST:s 
medlemmar berättar att de inte 
fått möjlighet att utreda tillräck
ligt mycket för att fatta beslut i 
asylärendena, vilket innebär att 
risken för felbedömningar av 
ärendena ökar.

Utsatthet för sexualbrott 
har ökat bland kvinnor
Fler kvinnor uppger att de ut
sätts för någon typ av sexual
brott, enligt Brå.

Under 2015 utsattes 1,7 pro
cent, cirka 129 000 personer, för 
någon typ av sexualbrott. Det 
visar en delrapport av Natio
nella trygghetsundersökningen 
(NTU), som Brottsförebyggande 
rådet (Brå) publicerat. Det är en 
ökning jämfört med 2014, då 1,0 
procent uppgav att de hade ut
satts. Utsatthet för sexualbrott 
bland kvinnor har legat på en 
relativt stabil nivå 2005–2012, 
men de senaste tre åren har 
den ökat. För män har andelen 
utsatta legat på ungefär samma 
nivå hela perioden 2005–2015. 
NTU bygger på intervjuer med 
cirka 12 000 personer i åldrarna 
16–79 år och genomförs årligen 
av Brå sedan 2006.

Advokatsamfundet har begärt lagändringen som innebär att advokater ska kunna 
uteslutas på grund av brott utanför verksamheten.

Fackförbundet ST befarar att risken 
för felbedömningar ökar när fler asyl
ärenden nu ska avgöras på kort tid.
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Stockholm Human Rights 
Award tilldelades Mary 
Robinson för hennes särskilt 
framstående insatser för att 
stödja demokratisk utveckling 
och mänskliga rättigheter.

Årets Stockholm Human Rights 
Award, den åttonde i ordningen, 
överlämnades av Sveriges advo-
katsamfunds generalsekreterare 
Anne Ramberg vid en högtidlig 
ceremoni i Berwaldhallen den 
23 november. Utmärkelsen 
tilldelades i år Mary Robinson 
för hennes särskilt framstående 
insatser för att stödja demokra-
tisk utveckling och mänskliga 
rättigheter.

I sin roll som ordförande 
för stiftelsen Mary Robinson 
Foundation – Climate Justice är 
Mary Robinson en förkämpe för 
global rättvisa åt de människor 
som är mest sårbara för klimat-
förändringarnas inverkan – de 
fattiga, de maktlösa och de mar-
ginaliserade över hela världen.

Mary Robinson har tidigare 

varit FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter från 1997 
till 2002 samt Irlands sjunde 
president – den första kvinnliga 
– mellan 1990 och 1997.

I sin presentation av prista-
garen nämnde Anne Ramberg 
bland annat Mary Robinsons 
många insatser för mänskliga 
rättigheter för världens fattigas-
te och mest sårbara människor.

Mary Robinson tackade för 
priset, sa att hon var djupt 
hedrad över att få Stockholm 
Human Rights Award 2016 och 
framhöll att priset inte bara var 
till henne utan till alla som ar-
betar för mänskliga rättigheter 
världen över.

Mary Robinson talade om sitt 
arbete för befolkningen i de om-
råden i världen som mest akut 
hotas av klimatförändringarna.

– Det är en svår tid för vår 
värld. Vi lever i en tid med all-
deles för mycket hatpropaganda 
och främlingsfientlighet som 
inte borde finnas i ett civiliserat 
samhälle men som ändå gör 

det. Att få priset i en sådan tid 
påminner mig om någonting 
väldigt fundamentalt: Mänsk-
liga rättigheter är och har alltid 
varit en kamp. Det är till alla 
dem som strider för det som jag 
tillägnar det här priset, sa hon 
vid prisceremonin.

Mary Robinson och Mark 
Ellis, generalsekreterare i Inter-
national Bar Association, IBA, 
talade senare under ceremo-
nikvällen om politisk populism 
och demagogi, klimatföränd-
ringar samt hennes drivkrafter 
och hennes långa arbete för 
mänskliga rättigheter.

I samtalet med Mark Ellis var-
nade Mary Robinson särskilt för 
populism och demagogi efter 
erfarenheterna av den brittiska 
folkomröstningen om EU-utträ-
de och av presidentvalet i USA.

– Vi tackar för allt du gjort 
och allt du kommer att göra. 
Världen behöver ledare som du, 
avslutade Mark Ellis.

Läs mer i kommande nummer 
av Advokaten.

Nyheter
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Mary Robinson tog emot 
Stockholm Human Rights Award
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HD oenig 
– ombud behöver 
inte delges beslut
HD konstaterar att kommunen 
inte hade skyldighet att skicka 
rivningsbeslutet till ombud.

Miljö- och stadsbyggnadsnämn-
den i Nacka kommun beslutade 
i början av december 2015 att 
förelägga en man, som byggt en 
stuga på sin tomt utan bygglov, 
att vid vite om 100 000 kronor 
låta riva stugan.

Mannen informerade inte 
sitt ombud om delgivningen 
eftersom han utgick från att 
även ombudet hade fått riv-
ningsbeslutet. Enligt miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden sändes 
beslutet även till ombudet, som 
dock inte fick försändelsen.

Det resulterade i att nämn-
dens beslut överklagades till 
länsstyrelsen efter att över-
klagandetiden hade gått ut. 
Mannen vände sig då till Högsta 
domstolen och ansökte om att 
få sitt överklagande prövat trots 
att tiden hade gått ut, enligt 
reglerna om återställande av 
försutten tid. Han hänvisade till 
att kommunnämnden borde ha 
underrättat även hans ombud 
om beslutet.

Högsta domstolen konstaterar 
i sitt avgörande att kommunen 
inte hade skyldighet att skicka 
rivningsbeslutet till ombudet, 
enligt 15 § andra stycket delgiv-
ningslagen, eftersom personen 
var ensam delgivningsmottagare 
och bestämmelsen inte inne-
håller någon rekommendation 
om underrättelse till ombudet. 
Två av fem justitieråd är dock 
skiljaktiga.

Mål nr Ö 1694-16

Två av de fem justitieråden  i HD var 
skiljaktiga.

Prisceremonin för Stockholm Human Rights Award samlade ett stort antal representanter från rättsväsendet, politiken och män
niskorättsorganisationerna. Omkring 1 000 gäster kom till prisceremonin i Berwaldhallen.
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Biträdet borde ha tagit flyget 
till Luleå. Därför fick han  inte 
ersättning för tidsspillan vid 
tågresan.

Kammarrätten i Sundsvall bevil-
jar inte ersättning för tidsspillan 
och utlägg för ett offentligt biträ-
de som åkte tåg från Linköping 
till en förhandling i Luleå. Om 
biträdet hade rest med flyg hade 
reskostnaden kunnat halveras, 
menar kammarrätten.

En advokat i Linköping var 
offentligt biträde i ett LVU-mål. 
Han åkte tåg till den muntliga 
förhandlingen i målet som hölls 
i Förvaltningsrätten i Luleå, och 
yrkade ersättning för tidsspillan 
och utlägg.

förvaltningsrätten fann att det 
visserligen fanns särskilda skäl 
enligt rättshjälpslagen 27 § 2 st. 
att ersätta merkostnaderna på 
grund av att biträdet hade sin 
verksamhet långt från orten där 
målet hanterades – men bedöm-
de att den begärda ersättningen 
inte var skälig.

Kammarrätten konstaterar att 
det åligger biträdet att begränsa 
sina kostnader. Det innebär som 
regel att biträdet bör välja det 
färdsätt som är minst kostsamt 
för staten. ”Om biträdet inför en 

förhandling i domstolen avser 
att begära ersättning för tids-
spillan i anledning av planerad 
restid måste biträdet alltså över-
väga vilka och för staten mindre 
kostsamma alternativ som står 
till buds”, skriver kammarrätten 
i sin dom. Domstolen konstate-
rar också att biträdet är skyldigt 
att planera sin tid så att väntetid 
kan nyttjas som arbetstid.

enligt kammarrätten hade 
reskostnaden kunnat halveras 
om biträdet hade åkt flyg i 
stället för tåg. Rätten finner att 

det framgår att förhandlingsda-
gen planerades i samråd med 
biträdet. Kammarrätten noterar 
också att biträdet varken har 
gjort gällande att han inte har 
kunnat utföra något produktivt 
arbete under resorna eller har 
redogjort för hur tidsspillan 
fördelades under arbetsdagar-
na. Sammanfattningsvis finner 
kammarrätten att det inte är 
skäligt att bifalla den begärda 
ersättningen.

Läs mer: Kammarrättens i 
Sundsvall dom den 14 novem-

ber 2016 (mål 2354-16)

Biträdet borde ha tagit flyget till Luleå

Högre examenskrav för blivande advokater
Sedan årsskiftet ställs det 
högre krav på dem som vill ta 
advokatexamen, i form av en 
andra examination. Detta för 
att höja medvetenheten om 
konstitutionella frågor.

Sedan den 1 januari 2016 ingår 
en skriftlig examination i kon-
stitutionell rätt som en obligato-
risk del i advokatexamen.

Kursavsnittet om konstitu-
tionell rätt har under flera år 
varit en del av den obligatoriska 
advokatutbildningen och en del 
av den muntliga tentamen.

– Kursdagen och den nya  
examinationen syftar till att  
höja medvetenheten om  
konstitutionella frågor som  
har betydelse för advokaten  
och advokatens roll i rättssam-
hället. Eleverna ska också få en 
praktisk inblick i hur advokaten 
kan använda den konstitutio-
nella rätten som ett process-
verktyg, säger Jonas Olbe, 
utbildningsansvarig på Advokat-
samfundet.

den skriftliga examinationen 
i konstitutionell rätt består av 

tio flervalsfrågor, som eleverna 
tillsammans med den muntliga 
tentamen måste klara av innan 
de söker inträde som ledamöter 
i Advokatsamfundet. 

Den skriftliga tentamen får 
skrivas tre gånger innan del- 
kurs tre i advokatutbildningen 
eventuellt behöver läsas om.

– Både examinationen i  
konstitutionell rätt och den 
muntliga examinationen om  
det advokatetiska regelverket 
bidrar till att höja legitimiteten 
i advokattiteln, säger Jonas 
Olbe. JP

Enligt kammarrätten hade reskostnaden kunnat halveras om biträdet hade åkt flyg 
i stället för tåg.

Migrationsverket inför 
ett nytt arbetssätt
Migrationsverket inför ett nytt 
tillfälligt arbetssätt för asylsö
kande barn utan vårdnadshavare 
som ansökt före den 19 septem
ber 2016.

Advokatsamfundet har vid 
möte i oktober med Migra
tionsverket informerats om att 
Migrationsverket har beslutat 
om ett nytt tillfälligt arbetssätt 
rörande asylsökande barn utan 
vårdnadshavare med ansök
ningsdatum före den 19 septem
ber 2016 (se Migrationsverkets 
beslut). Det nya arbetssättet rö
rande ensamkommande asylsö
kande barn utan vårdnadshavare 
motsvarar i stort det tillfälliga 
arbetssätt som Migrationsver
ket redan tillämpar avseende 
personer med medborgarskap i 
Iran, Irak, Afghanistan eller So
malia som sökte asyl före den 2 
maj 2016 (se tidigare publicerad 
information).

Det finns i detta skede skäl att 
klargöra att samma advokat
etiska förpliktelser aktualiseras 
vid det nu införda arbetssättet 
rörande asylsökande barn utan 
vårdnadshavare. Bland annat kan 
nämnas advokatens tystnads 
och lojalitetsplikt mot klienten.

HD-beslut om upp- 
hävande av skuldsanering
Högsta domstolen har prövat 
frågan om när ett upphävande
beslut av ett skuldsaneringsbe
slut börjar gälla. Enligt Högsta 
domstolen krävs det att upphä
vandebeslutet har fått laga kraft 
och inte längre kan överklagas 
för att utmätning på grund av de 
ursprungliga fordringsbevisen 
ska få ske.

Mål nr Ö 2510-15

Migrationsverket inför ett nytt 
arbetssätt för asylsökande barn utan 
vårdnadshavare.
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Advokatsamfundet erbjuder ny ID-stöldförsäkring
ID-kapningar blir vanligare 
och vanligare. Advokatsam-
fundet erbjuder därför en ny 
ID-stöldförsäkring till ledamö-
ter och deras anhöriga.

Under 2015 anmäldes 85 000 ID-
kapningar till polisen. Vanligast 
är att någon söker ett lån, be-
ställer ett kreditkort eller varor 
på nätet i någon annans namn.

– Det är ett snabbt väx-
ande samhällsproblem. Antalet 
anmälda kapningar var 2015 
fler än antalet anmälda cykel-
stölder under ett år. Polisens 
prognos är att antalet anmälda 
ID-kapningar 2016 kommer att 

bli 130 000, säger Siri Bengts-
son, affärs områdeschef för UC 
Privattjänster.

Advokatsamfundet erbjuder 
därför en ny ID-stöldförsäkring 
framtagen tillsammans med af-
färs- och kreditupplysningsföre-
taget UC. Försäkringen aviserar 
bland annat via sms eller mejl 
aktivitet kring den försäkrades 
personnummer, för att den 
drabbade snabbt ska få infor-
mation och kunna agera, samt 
kan ersätta ekonomisk förlust 
upp till 100 000 kr till följd av 
ID-stöld. 

– Ett vanligt tillvägagångssätt 
är att kaparna beställer kredit-

kort i någon annans namn och 
sedan bevakar dennes fysiska 
brevlåda. Det gör kreditvärdiga 
personer bosatta i villor och 
radhus i storstadsområden till 
grupp som är mest utsatta för 
ID-kapningar, säger Siri Bengts-
son.

Den nya försäkringen kan 
tecknas av alla som har tillgång 
till Advokatsamfundets inlogg-
ningssida, och kan även tecknas 
av anställda och anhöriga till 
dem.

läs mer om ID Stöldförsäkring 
Komplett på Advokatsamfun-
dets hemsida och på s. 63. JP

Förstärkt meddelarskydd till privatanställda?
Lagförslag om stärkt medde-
larskydd för privatanställda i 
offentligt finansierad verk-
samhet.

Regeringen föreslår i en propo-
sition (2016/17:31) att privatan-
ställda i offentligt finansierad 
verksamhet ska få motsvarande 
rätt som offentligt anställda att 
lämna uppgifter om verksamhe-
ten för publicering i medier.

Propositionen innebär att den 

som bedriver verksamhet inom 
skola, vård och omsorg, som till 
någon del är offentligt finansie-
rad, förbjuds att efterforska vem 
som har utnyttjat sin medde-
larfrihet eller medverkat till en 
grundlagsskyddad framställ-
ning och inte heller får utsätta 
denne för negativa åtgärder på 
grund av detta. Meddelarskyd-
det begränsas i förslaget av de 
regler om  tystnadsplikt som 
finns på respektive område och 

medför ingen rätt att lämna ut 
handlingar.

Lagen föreslås träda i kraft 
den 1 april 2017.

Advokatsamfundet föreslog 
i sitt remissyttrande 2014 att i 
framtiden även vidga medde-
larskyddet för privatanställda i 
offentligt finansierad verksam-
het till att även omfatta privat 
anställda inom exempelvis 
Kriminalvården och polismyn-
digheten.

Polisens prognos är att antalet anmälda IDkapningar 2016 kommer att bli 130 000 i år.

Stark kritik 
mot förslag om 
könskvotering
Advokatsamfundet riktar 
stark kritik mot förslag om 
könskvotering.

I Justitiedepartementets pro-
memoria Jämn könsfördelning 
i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) 
föreslås att varje enskilt börsbo-
lag, liksom statligt ägda bolag, 
efter varje årsstämma måste 
ha särskild könsfördelning i sin 
styrelse.

Advokatsamfundet är kritiskt 
till förslaget och anser att det 
innebär långtgående ingrepp i 
äganderätten och näringsfrihe-
ten som medför att individer 
ska behandlas olika utifrån kön. 
Advokatsamfundet skriver i sitt 
yttrande att promemorian präg-
las av ett ”ogrundat tyckande” 
eftersom det inte presenteras 
något stöd för att styrelsekvote-
ring i börsbolagen skulle leda till 
ökad jämställdhet i näringslivet i 
vidare mening. Advokatsamfun-
det skriver också: ”Vidare är det 
anmärkningsvärt att promemo-
rian saknar en ingående analys 
av de grundläggande rättighets-
frågor som förslaget rör. Fören-
ligheten med regeringsformen, 
Europakonventionen och/eller 
EU-rätten i fråga om framför allt 
äganderätt och näringsfrihet 
behandlas inte alls. Detsamma 
gäller individens rätt till likabe-
handling oavsett kön.”

läs hela yttrandet på Advokat-
samfundets hemsida.

Advokatsamfundet riktar allvarlig 
kritik mot förslaget om könskvotering i  
börsbolag och statligt ägda bolag.FO
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Svenska advokaters arbets- 
situation ska kartläggas
Svenskarna blir allt mer 
tillgängliga och uppkopplade. 
Psykolog Jens Näsström ska 
undersökas hur det påverkar 
svenska advokaters arbetssi-
tuation och stress. 

2005 genomförde psykolog Jens 
Näsström och kollegan Tasha 
Mesick tillsammans med Advo-
katsamfundet en undersökning 
av svenska advokaters arbets-
situation. Svenska advokater 
beskrev då en påfrestande 
arbetssituation med för stor 
arbetsbörda och svåra ärenden, 
samt svårigheter att koppla av 
och sluta tänka på arbetet när 
man är ledig.

I början av 2017 är det dags 
att följa upp kartläggningen av 
svenska advokaters arbetssitua-
tion. Nu med ett särskilt fokus 
på att arbetssituationen har 
förändrats genom det faktum 
att svenska befolkningen är 
mer uppkopplad mot nätet. 
Enligt rapporten Svenskarna 
och Internet 2016 använder i 
dag drygt hälften av dem som 
arbetar internet för att arbeta 
hemifrån, och 45 procent läser 
e-post under semestern.

– En hypotes är att om man 
kollar arbetsrelaterad e-post 
överdrivet ofta på fritiden kan 
det urholka ens förmåga att 
rikta och upprätthålla uppmärk-
samheten, vilket är kärnan i ett 
kunskapsarbete som advokat-
yrket. Jag tror att det finns en 
koppling mellan hur ofta någon 
läser arbetsrelaterad e-post och 
dens förmåga att fokusera, säger 
Jens Näsström.

kartläggningen kommer  
också att studera delägares 
position, arbetssituation och 
ledarskap.

– I en vanlig organisation blir 
du befordrad till att vara chef 
och får släppa andra arbetsupp-

gifter. Men som delägare på en 
affärsjuridisk byrå är du både 
ägare, ledare och producerande 
medarbetare. Det finns ett 
underskott av ledarskapskompe-
tens på flera byråer. Det tror jag 
kan leda till stress hos delägar-
na, säger Jens Näsström.

Näsström menar att konse-
venser av stress hos advokater 
är risk för psykisk och fysisk 
ohälsa samt etiska överträdelser.

– Många underskattar 
riskerna. Inom advokatkåren 
finns litegrann av en kultur där 
en framgångsrik advokat har 
väldigt mycket att göra. Det är 
självklart positivt att ha mycket 
att göra. Men det gäller att vara 
medveten om att det finns en 
baksida med det också. Stress 
innebär att vi blir kognitivt 
överbelastade, vilket påverkar 
kapaciteten att arbeta negativt, 
säger Jens Näsström.

Den nya undersökningen 
kommer att skickas ut till Advo-
katsamfundets samtliga ledamö-
ter via e-post i början av 2017. 

sedan jens näsström och 
hans kollega kartlade svenska 
advokaters arbetssituation 
2005 har Advokatsamfundet 
utifrån resultatet arbetat till-
sammans med Näsström med 
utbildningar i stresshantering 
och effektivitet.

– Det är angeläget att så 
många som möjligt svarar på 
enkätundersökningen som 
kommer att skickas ut i början 
av 2017. Det är givetvis viktigt 
för samfundet att få så mycket 
information som möjligt i syfte 
att kartlägga och i mån av behov 
bidra till att förbättra advokater-
nas arbetssituation, säger Anne 
Ramberg, generalsekreterare på 
Advokatsamfundet. JP

Trafikbrottslagen 
strider mot Europa- 
konventionen
Södertörns tingsrätt konsta-
terar att den svenska trafik-
brottslagstiftningen strider 
mot Europakonventionen.

Södertörns tingsrätt frikände en 
person som varit inblandad i en 
trafikolycka utan att uppge sin 
identitet. Tingsrätten har kon-
staterat att kravet i trafikbrotts-
lagen på att uppge sitt namn och 
sin adress i vissa fall strider mot 
Europakonventionen.

Enligt tingsrätten hade man-
nen, som inte ville uppge sin 
identitet med stöd av Europa-
konventionen, rätt att låta bli 
det eftersom han hade varit 
inblandad i olyckan och hade 
anledning att anta att han begått 
ett brott. Europakonventionen 
ger nämligen en person rättighe-
ten att staten inte får ålägga en 
person att anmäla sig själv eller 
presentera bevisning som gör 
det lättare för staten att utreda 
och straffa personen för brott 
som denne begått, så kallat 
skydd mot självinkriminering.

Rätten till skydd mot själv-
inkriminering är inte absolut 
utan stater har rätt att i vissa fall 
inskränka rättigheten. Högsta 
domstolen i Finland har i en 
dom från 2014 ansett att skälen 
för en inskränkning gällande 
trafikbrott inte är tillräckligt 
starka. Södertörns tingsrätt har 
anslutit sig till den bedömning-
en och anfört att de rättigheter 
som Europakonventionen ger i 
andra stater vars rättsordning 
är mycket lik den svenska bör 
respekteras även i Sverige.

Södertörns tingsrätt konstaterar att 
kravet i trafikbrottslagen på att uppge 
sitt namn och sin adress i vissa fall 
strider mot Europakonventionen.

Jens Näsström menar att konskevenser av stress hos advokater är risk för psykisk 
och fysisk ohälsa samt etiska överträdelser.
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Medierna har blivit sämre i 
sin rapportering om brott, 
straff och juridik. Det menar 
Oisín Cantwell, kolumnist på 
Aftonbladet.

Oisín Cantwell, kolumnist på Af-
tonbladet med särskilt fokus på 
rättsfrågor, menar att medierna 
i en tid med sjunkande upplagor 
och redaktionella resurser blivit 
allt sämre på att rapportera om 
brott, straff och juridik.

– Svensk journalistik är bra 
på väldigt mycket: rapportera 
om när Zlatan gör mål, börsen 
sjunker eller de framryckningar 
som görs i Mosul i Irak. Men 
juridik är vi inte lika duktiga på, 
säger han.

Oisín Cantwell höll i novem-
ber en lunchföreläsning hos 
Advokatsamfundet om mötet 
mellan journalistik och juridik, 
som inte alltid slår väl ut. Han 
pekade bland annat på ett antal 

uppmärksammande våldtäkts-
mål de senaste åren där han 
anser att vissa medier i stället 
för att rapportera om omstän-
digheterna har underblåst det 
samhälleliga drev som följde.

– Det blir tacksamt att under-
blåsa drev som uppstått och 
delta i dem. Det blir klickvän-
ligt. Jag tror också det hänger 
samman med att samhället blivit 
hårdare och såväl vissa politiker 
som en stor del av befolkningen 
vill se hårdare tag, säger Oisín 
Cantwell.

oisín cantwell, som fick Advo-
katsamfundets journalistpris 
2014, berättar att han själv i ett 
försök att vara saklig och korrekt 
ibland låter jurister läsa hans 
texter innan de går till tryck.

– Den möjligheten har dock 
inte de reportrar som sitter vid 
nyhetsdesken med uppdrag att 
snabbt rapportera ut senaste 

nytt. Men man kan i vart fall 
vara så hederlig och noggrann 
som möjlig även om man jobbar 
under tidspress, säger han och 
fortsätter:

– Man behöver inte vara 
professor i juridik eller sitta i 
Högsta domstolen för att skriva 
om brott och straff någorlunda 
korrekt. Men reportrar och 
nyhetschefer behöver stanna 
upp och försöka skildra det här 
så hederligt som möjligt och ta 
sitt folkbildande ansvar.

Oisín Cantwell tror att 
advokater också kan lindra de 
drev som då och då uppstår i 
samband med brottsmisstanke 
eller domar genom att låta sig 
intervjuas av medier i större 
utsträckning.

– Inte minst i uppmärksam-
made mål tycker jag att det är 
det viktigt att advokater ställer 
upp på intervjuer. Det gagnar 
sällan klienten att låta bli. JP

Medierna blir allt sämre på 
att rapportera om juridik

Straffskärpning 
för mord utreds
Den 1 juli 2014 trädde en lag
ändring i kraft som syftade till 
att öka användningen av livstids
straffet för mord. Men i en dom 
från februari i år uttalade Högsta 
domstolen att den omformule
ring av lagtexten som då gjordes 
inte förändrar det rättsläge som 
gällde tidigare. Regeringen har 
därför gett Ylva Norling Jöns
son, lagman vid Helsingborgs 
tingsrätt, uppdraget att överväga 
hur bestämmelsen om mord bör 
utformas för att åstadkomma ett 
skärpt straff genom en ökad an
vändning av livstids fängelse. 

Oisín Cantwell höll i november en lunchföreläsning hos Advokatsamfundet om mötet mellan journalistik och juridik.

Hur bestämmelsen om mord bör ut
formas för att åstadkomma ett skärpt 
straff genom en ökad användning av 
livstids fängelse ska utredas.

JO kritisk till förslag om 
medicinsk åldersutredning
Regeringen föreslog i september 
ändringar i utlänningslagen som 
innebär att Migrationsverket 
ska bedöma en utlännings ålder 
tidigare i asylprocessen än vad 
som görs i dag. Justitieombuds
mannen Cecilia Renfors har i sitt 
remissyttrande en lång rad syn
punkter på förslaget, bland annat 
efterfrågas mer fakta om problem 
knutna till ålder och en analys av 
den rättsliga kopplingen mellan 
åldersbedömningen som Migra
tionsverket genomför inom ra
men för asylprocessen och kom
munernas mottagningssystem.

JO avstyrker förslaget att det 
inte ska vara möjligt att över
klaga i de fall då Migrationsver
ket gör bedömningen att det är 
uppenbart att den sökande är 
vuxen eftersom det finns risk 
för dåligt underbyggda bedöm
ningar som görs av tjänstemän
nen på myndigheten. Även Ad
vokatsamfundets har framfört 
remisskritik mot förslaget.
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Brittiska parlamentet 
måste godkänna brexit

High Court i London 
beslutade den 3 no
vember att den brittiska 

regeringen inte har rätt att själv 
aktivera artikel 50 i Lissabonför
draget, som påbörjar de officiella 
förhandlingarna om att lämna 
EU, utan parlamentets godkän
nande. Domstolen tog ställning 
till en grupptalan som lämnades 
in i oktober. I den framfördes 
vikten av att beslutet att aktivera 
utträdesartikeln först måste 
godkännas av parlamentet. Den 
brittiska regeringen har medde
lat att domstolsbeslutet kommer 
att överklagas.

Läs domen från High Court på 
Advokatsamfundets hemsida.

Kinesisk MR-advokat är 
försvunnen

Sedan den 20 november 
är den kinesiske män
niskorättsadvokaten 

Jiang Tianyong försvunnen. Han 
är en känd människorättsadvo
kat som har företrätt hivsmit
tade och Falun Gongutövare. 
Jiang Tianyong försvann efter att 
han besökt ett fångläger i staden 
Changsha i sydöstra Kina för att 
höra sig för om situationen för 
människorättsadvokaten Xie 
Yang, som varit frihetsberövad 
sedan i juli 2015 i samband med 
ett tillslag mot 709 kinesiska 
människorättsadvokater.

China Human Rights Lawyers 
Concern Group utesluter inte att 
försvinnandet har ett samband 
med Jiang Tianyongs arbete för 
mänskliga rättigheter. Organi
sationen uppmanar kinesiska 
myndigheterna att klargöra om 
så är fallet.

Nytt nyhetsbrev från 
CCBE
Rådet för de europeiska ad
vokatsamfunden, CCBE, har 
publicerat en ny utgåva av sitt 
nyhetsbrev, CCBEInfo. 
Ur innehållet i CCBEInfo nr 56: 
l Utvärdering av de europeiska 
rättssystemen. l Eventuellt 
återinförande av dödsstraffet i 
Turkiet. l Seminarium om fram
tidens innovationer.

Shariadomstolar ersätter 
det syriska rättssystemet
Kriget i Syrien har lett till ett 
splittrat och fragmenterat 
rättssystem. En kommande 
rapport från ILAC presenterar 
förslag som hoppas bidra till 
att ena systemet. 

Under november har 
ILAC, International 
Legal Assistance Con-
sortium, under ledning 
av organisationens 
generalsekreterare 
Agneta Johansson be-
sökt Turkiet, Libanon, 
Jordanien och Irak för 
att lägesrapportera hur 
rättssystemet ser ut och fung-
erar i krigets Syrien jämfört med 
innan kriget bröt ut 2011.

– Det har varit ett annorlunda 
uppdrag då vi vanligen besöker 

länder där krig eller interna 
konflikter är över. I Syrien 
däremot pågår det fortfarande 
och där är rättskipningen under 
kontroll av olika parter i kriget, 
säger Agneta Johansson.

Johansson tillsam-
mans med fem interna-
tionella advokater och 
domare samt personal 
från ILAC träffade och 
intervjuade under två 
veckor syriska domare, 
advokater och män-
niskorättsaktivister om 
hur kriget har påverkat 
rättssystemet i Syrien. 

– I flera områden som kontrol-
leras av milisgrupper förknippas 
syrisk lag med regimens lag. De 
har därför inte velat fortsätta 
tillämpa den, fast de inte har 

någonting emot vad som står i 
den. I stället har shariadomsto-
lar införts på flera håll och det 
är vanligt att personer som ar-
betar där inte har någon juridisk 
utbildning, säger hon.

En rapport ska sammanställas 
av ILAC med rekommendatio-
ner till internationella samfun-
det om rättsbistånd till Syrien i 
dag och om eventuella förbere-
delser inför den dagen kriget i 
Syrien är över.

– När kriget tar slut står rätts-
systemet inför enorma påfrest-
ningar då befolkningen kommer 
att ställa krav på att få rättvisa 
skipad. Vårt mandat är att pre-
sentera förslag till förberedelser 
som kan göras för att bidra till 
ett enat rättssystem i framtiden, 
säger Agneta Johansson. JP

Agneta Johansson.

Syrien plågas sedan länge av det utbredda kriget. Motorcykelföraren på bilden ingår i den syriska nationella armén.
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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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Nytt rekord för   Advokatdagarna
När Advokatdagarna arrangerades för sjätte gången kunde det även 
denna gång konstateras ett nytt rekord – cirka 730 deltagare. Delta-
garna var mycket nöjda med årets Advokatdagar, visar utvärderingen.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH JOHAN PERSSON FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Reportage Advokatdagarna
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Tro, hopp och kärlek har varit den 
röda tråden genom Elisabet Furas 
långa och framgångsrika karriär.

Under rubriken ”Från Norrmalmstorg 
till Kungsträdgården via Strasbourg – 
några reflektioner över ett yrkesliv” 
höll Elisabet Fura ett inspirerande och 
humoristiskt tal.

Elisabet konstaterade att i hennes 
karriär finns det en röd tråd och en 
väg framåt. Hennes yrkesliv kan sam-
manfattas i tre ord: tro, hopp och kär-
lek.

Tro därför att hon har haft den sto-
ra förmånen att människor i hennes 
omgivning har trott på henne. De har 
trott att hon ska kunna tillföra något i 
ett visst sammanhang eller uppdrag, 
och då har de gett henne chanser som 
Elisabet har tagit.

Hopp, eftersom Elisabet aldrig har 
förlorat hoppet om att kunna påver-
ka, beröra och förändra.

– I det här arbetet gäller det att ald-
rig tappa hoppet. Tappar vi det är vi 
förlorade, slog hon fast.

Kärlek, man måste älska det man 
gör för att det ska bli bra, eller så bra 
man kan göra det. Inte något arbete är 
alltid roligt.

– Men ärligt talat kan jag säga att 
jag har älskat alla mina uppdrag. Inte 
hela tiden, men större delen av tiden. 

Elisabet konstaterade vidare att hon 
har haft tur och att hon från början 
inte tänkte sig att bli jurist, utan i sin 
ungdom tänkte hon bli professionell 
musiker. Att det blev juridik 
var till stor del en slump.

I början av sin karriär var 
hon en av relativt få kvin-
nor. Hon beskrev det som en 
”mixed blessing”.

– Man blir sedd, både när 
man vill det och har gjort nå-
got bra. Men också när man 
inte har gjort det så blir man 
också sedd. Man får då finna sig i att 
vara representant för alla kvinnor på 
byrån.

Hennes egna misslyckanden drab-
bade hennes kvinnliga kolleger på ett 
orättvist sätt. Det hade inte hänt om 
kvinnor varit i majoritet. 

– Att vara maskot, förebild och re-
presentant för sitt kön är inte en enkel 
ekvation att få ihop i sitt eget huvud.

Att vara den första kvinnliga (och 
hittills enda) ordföranden i Advokat-
samfundet beskrev Elisabet som spän-
nande, utmanande och ibland väldigt 

svårt, trots att hon hade en stor och 
kompetent styrelse och kansli.

– Til syvende og sidst är det någon 
som ska fatta ett beslut och se till att 
det blir en riktning. Det kan kännas 
väldigt ensamt.

Under nio år var Elisabet domare i 
Europadomstolen. Hon be-
skrev hur arbetet innebar 
många hisnande ögonblick.  

– Ärenden som handlade 
om livets början och slut. 
Krig och fred. Tortyr och 
gränslös grymhet. Männis-
kors värde och vad förlusten 
av människovärdet kan göra 
med oss.

Arbetet innebar också frustration 
över småsaker till följd av språkför-
bistring och rena missförstånd. Men 
för det mesta var det lärorikt och ro-
ligt. 

efter återkomsten till sverige blev 
Elisabet chefs-JO och hon såg likheter 
mellan uppdragen som chefs-JO och 
domare i Europadomstolen. I båda 
uppdragen ägnar man sig mer åt form 
än innehåll. Som chefs-JO ska man se 
till hur beslut fattas och som domare 
i Europadomstolen ska man se hur ett 

Tro, hopp och kärlek har lett 
Elisabet genom yrkeslivet

Högt betyg för årets Advokatdagar

” I det här 
arbetet gäller 
det att aldrig 

tappa hoppet. 
Tappar vi 
det är vi 

förlorade.”

» 

Advokatdagarna 2016 på 
Grand Hôtel i Stockholm 
lockade fler deltagare än 
någonsin tidigare – i år igen. 
Och deltagarna var nöjda 
med seminarierna, visar en 
utvärdering.

Advokatdagarna 2016 den 27 
och 28 oktober i Stockholm 
samlade 730 deltagare och 
föreläsare från hela Sverige och 
såväl stora som små advokatby-
råer. Advokatsamfundets gene-

ralsekreterare Anne Ramberg 
konstaterade i sitt inledningstal 
att antalet deltagare innebar 
nytt rekord för sjätte året i rad. 
Hon betonade också att obero-
ende advokater är under hot.

– Vi behöver inte gå så långt 
bort – det räcker med Europa. 
Vi kan titta på Polen, vi kan 
titta på Ungern, vi kan titta på 
Ryssland. Vi kan även titta på 
Sverige, för också här finns 
tendenser att man vill begränsa 
advokaters oberoende. Det gör 

att man varje dag måste stå upp 
och kämpa för oberoendet.

Anne Ramberg överlämnade 
därefter Advokatsamfundets 
pris för framstående insatser 
inom advokatyrket till advokat 
Lena Frånstedt Lofalk. I sitt 
tacktal underströk Lena Från-
stedt Lofalk att det är genom ad-
vokatetiken som det förtroende 
advokatyrket åtnjuter har byggts 
upp (läs intervju på s. 39). 

Den första seminariedagen 
inleddes med att Elisabet Fura, 

Är äktenskapsbal
ken föråldrad? / 
Fredric Renström, 
Sophie Palmgren 
Paulsson. 

Kan advokaten lära 
något av domaren i 
skiljeförfarandet? / 
Olle Flygt, Fanny 
Gleiss Wilborg. 
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ärendena stämmer överens med res-
pekten för de mänskliga rättigheterna. 
Samtidigt finns det en principiell skill-
nad. Som chefs-JO beslutar man i eget 
namn till skillnad från det kollektiva 
beslutsfattandet i Europadomstolen.

I dag beskriver sig Elisabet som en 

frilansande pensionär som har slutit 
sin cirkel till advokatyrket då hon ar-
betar för en estnisk advokatbyrå. 

Elisabet Fura avslutade med en 
uppmaning:

– Våga ta de chanser du får och de 
du skapar själv. Även om de inte kan-

ske är precis just de som du hade tänkt 
själv i din karriärplanering. Släpp 
sarg en, ge dig ut på isen och gör piru-
etter. Våga tro att du kan. Sluta aldrig 
hoppas att vi tillsammans kan föränd-
ra världen till gagn för våra barn och 
barnbarn. Älska det du gör! n

Reportage Advokatdagarna 

» 

tidigare advokat, chefs-JO och 
domare i Europeiska domstolen 
för de mänskliga rättigheterna, 
berättade för samtliga deltagare 
om vad som drivit henne framåt 
i hennes karriär (läs mer ovan). 
Andra dagen inleddes med att 
Stefan Lindskog, Högsta dom-
stolens ordförande, berättade 
om rättsbildning genom prejudi-
kat (läs mer på s. 26).

under de två dagarna på Grand 
Hôtel i Stockholm hölls totalt 36 

seminarier inom process- och 
skiljerätt, affärsjuridik, human-
juridik, brottmål, offentlig rätt 
och advokatverksamhet. En 
utvärdering bland alla deltagare 

visar att helhetsintrycket av 
Advokatdagarna 2016 är 5,3 på 
en sexgradig betygskala, 5 av 6 
för seminarierna och på frågan 
i vilken utsträckning som Advo-

katdagarna 2016 gett värdefulla 
kunskaper och inspiration för 
advokatverksamheten är resul-
tatet 4,72 av 6.

Advokatsamfundet hoppas 
till Advokatdagarna 2017 kunna 
attrahera flera unga advokater 
och biträdande jurister samt 
advokater verksamma på stor-
byråerna.

För underhållningen vid 
banketten på Grand Hôtel stod 
artisten Orup med delar ur sin 
pågående turné Viva la Pop. n

Elisabet Fura 
var chefsJO 
från 2012 till 
augusti 2016. 
Hon var advo
kat under åren 
1985–2003, 
ordförande i Ad
vokatsamfundet 
1999–2001 och 
domare i Euro
padomstolen 
under perioden 
2003–2012. Eli
sabet Fura ut
nämndes 2010 
till hedersdoktor 
vid juridiska 
fakulteten vid 
Stockholms 
universitet. Hon 
har nyligen inlett 
ett samarbete 
på konsultbasis 
med en estnisk 
advokatfirma.

ELISABET FURA

Anne Ramberg och 
Lena Frånstedt Lofalk.

Elisabet Fura var inledningstalare på årets Advokatdagar.

Reportage Advokatdagarna
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Ett skifte har skett i synen på hat 
och kränkningar på internet. Men 
för att få bukt med näthatet räcker 
inte nya lagar. Skadeståndrätten 
är enda vägen fram anser Mårten 
Schultz.

Mårten Schultz, professor i civilrätt 
vid Stockholms universitet, grundare 
till institutet Juridik och internet be-
rättade att ett viktigt skifte i diskus-
sionen om hat och kränkningar på in-
ternet har inträffat under de senaste 
arton månaderna. Tidigare har det 
hela tiden funnits ett motstånd i de 
här samtalen mot dem som har inte-
gritetsskyddet som ingångsvärde i dis-
kussionen. 

– Men användandet av yttrandefri-
heten för att kränka andra inskränker 
de facto yttrandefriheten eftersom 
det tystar människor. Så kränkningar 
på nätet är ett demokratihot och ett 
hot mot rättsstaten också. Den insik-
ten har kommit under de senaste ar-
ton månaderna bland företrädare för 
lagstiftare, politik och journalistik, 
slog Mårten Schultz fast.

Det gör att de utredningar, bland 
annat Integritet och straffskydd som 
Gudrun Antemar har varit ansvarig 
för och där Schultz var expert, faller 
i en helt annan jord än vad den hade 

gjort för två och ett halvt år sedan, en-
ligt Schultz.

– Trots att det rent principiellt inte 
är något nytt. Det är hela tiden avväg-
ningen mellan yttrandefriheten mot 
trygghet, integritet och säkerhet, sa 
Schultz som gav exempel på allvarliga 
nätkränkningar mot journalister, poli-
tiker, debattörer som deltar i den of-
fentliga debatten. Han gav även exem-
pel på hot mot rättsväsendets aktörer, 
något som alltid förekommit. 

– Vad som är nytt är de orkestrera-
de kampanjerna på internet. Och nu 
kan vi inte längre låtsas som att det 
som händer på internet stannar på 
internet. Utan det pyser hela tiden ut 
i fysisk aktivitet, sa han och exempli-
fierade bland annat med utredningen 
på Gotland om en misstänkt våldtäkt i 
höstas då åklagare hotades och sten-
kastning förekom.

det är på de interaktiva medierna 
som problemen med näthatet finns, 
enligt Schultz. De allra största i de so-
ciala medierna, på twitter.

– Twitter är just nu svenska inter-
nets största kloak. Det är samtidigt 
där jag pratar mest med människor 
eftersom det är en så fantastisk möj-
lighet att interagera. Det finns inget 
som twitter kommunikationsmässigt. 

Skifte i   synen på näthat
» 

Säkerhetsåtgärder har sprängkraft i processen
Vid sitt seminarium framhöll 
advokat Robin Oldenstam att 
säkerhetsåtgärder kan spela 
en avgörande roll för utgången 
av en tvist.

Oldenstam beskrev från den 
praktiserande juristens perspek-
tiv hur interimistiska åtgärder 
kan användas i domstol och 
skiljeförfarande. Formella syften 
med säkerhetsåtgärder kan vara 

att säkerställa verkställighet av 
fordran eller bättre rätt till egen-
dom, att bevara läget i väntan 
på avslutad rättslig prövning, 
eller att undvika obotlig skada 
eller rättsförlust.

Men säkerhetsåtgärderna kan 
också ha strategiska syften i 
processen.

Säkerhetsåtgärderna har kall-
lats för ”processens kärnvapen”.

– Det tycker jag är lite dras-

tiskt, men rätt använda kan de 
onekligen förändra spelplanen 
ganska dramatiskt. Studier från 
Storbritannien visar att proces-
ser där säkerhetsåtgärder har 
beviljats når en snar förlikning 
i över 90 procent av fallen. Det 
visar sprängkraften i åtgärder-
na, sa Oldenstam.

Säkerhetsåtgärder kan vara 
ett sätt att få en förhandspröv-
ning av sakfrågan. De kan också 

användas för att demoralisera 
motparten genom att den lider 
en förlust i inledningen av 
processen. Genom säkerhets-
åtgärder kan man sätta press 
på motparten både ekonomiskt 
och processuellt och skapa 
förutsättningar för en förmånlig 
förlikning.

Sammantaget finns det all 
anledning för ombud i tvistemål 
att oftare överväga möjlighe-

Reportage Advokatdagarna
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Mårten Schultz kon
staterar att vi inte 
längre kan  låtsas 
som att det som 
händer på internet 
stannar på internet. 
Utan det pyser hela 
tiden ut i fysisk 
aktivitet.
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Men det är så tråkigt att se hur det 
har blivit. Att det har blivit en sådan 
tummelplats för hat, hot och politiska 
agendor från olika håll. 

Rättsväsendets företrä-
dare och aktörer polisan-
mäler inte nätkränkningar 
som de utsätts för, enligt 
Mårten Schultz som frågade 
sig om rättsstatens företrä-
dare har gett upp. Samtidigt 
konstaterade han att det är 
statistiskt sett väl motiverat. 
En rapport från Brå 2015, 
som behandlade kränkande 
brott på internet, visade att 
96 procent av alla anmäl-
ningar leder överhuvud-
taget inte till någon åtgärd 
alls. I Schultz organisation 
framhåller man att allvarliga 
brott ska anmälas.

Konsekvenserna av det ut-
redda näthatet är att utsatta 
lämnar sitt yrke, och självcensur, äm-
nen som migration undviks eller vissa 
plattformar. Även rättssamhällets ak-
törer påverkas när de utsätts för or-
kestrerade hatkampanjer tror Schultz.

– Vi har en paradox. Vi har ett re-
gelverk som konstruerats för att ge 
ett långtgående skydd för yttrande-
friheten men det missbrukas för att 

skrämma människor till tystnad, sam-
manfattade han. 

Dagens regelverk håller på att ses 
över. Flera utredningar arbetar på 

olika sätt med dessa frågar. 
Lagstiftaren arbetar med 
frågan, både den nuvarande 
och förra regeringen har 
tagit frågan på stort allvar. 
Men det kommer inte att 
räcka. Det spelar inte någon 
roll hur många regler vi har 
om rättsväsendet inte arbe-
tar med dem, ansåg Schultz.

– Den enda lösningen är 
skadeståndsrätten, att en-
skilda själva antingen ensam-
ma eller med stöd av advo-
kater och rättsskyddet eller 
organisationer stämmer, sa 
Schultz och menade att man 
kan göra på samma sätt som 
upphovsrättsindustrin har 
gjort, att man använder sig 

av de civilrättsliga verktyg som finns 
för att beivra rättighetsinskränkningar 
eller rättighetskränkningar. 

Dessutom kan man öka möjlighe-
terna på olika sätt, stärka den skadeli-
dandes möjligheter att själv utkräva 
ansvar. Mårten Schultz gav exempel 
på flera sätt:

l  Att arbetsgivare oftare betraktar 

kränkningar av de anställda, som hör 
ihop med arbetet, som ett arbetsmil-
jöproblem och att arbetsgivaren helt 
enkelt stämmer för sina arbetstagares 
räkning för att utkräva ansvar. 

l  Kunskapshöjande aktiviteter: 
människor måste känna till sina rät-
tigheter och möjligheter.

l  Brottsskadeersättning kan utgå 
när man har blivit kränkt på internet. 
När den har utgått även om inte nå-
gon har blivit dömd så inträder Brotts-
offermyndigheten och har rätt att reg-
ressvis kräva ut ersättningen om det 
finns stöd för det i skadeståndsrätten 
vilket det ofta gör. 

l  Kommersialisera kränkningser-
sättningarna för att komma åt den 
preventiva effekten. Schultz organisa-
tion har precis fått prövningstillstånd 
i HD. Man har köpt en fordran på 
kränkningsersättningen av en person 
som har kränkts i en blogg.

– Vi har köpt den och stämt den som 
är ansvarig, blogginnehavaren. Den 
enda rättsfrågan är: Går det att köpa 
och sälja kränkningsersättningar in-
nan man har gjort någonting med 
dem, att de har manifesterats på nå-
got vis? Om det är möjligt så kan fi-
nansbolagen börja tråla internet och 
köpa dem och stämma i bulk. Det tror 
jag är framtiden! n

Skifte i   synen på näthat
”Användan

det av yttran
defriheten 

för att kränka 
andra in

skränker de 
facto yttran
defriheten 
eftersom 
det tystar 

människor. Så 
kränkningar 

på nätet är ett 
demokratihot 

och ett hot 
mot rätts

staten också.”

terna för säkerhetsåtgärder. 
Jämfört med domstolsproces-

sen finns det begränsningar för 
säkerhetsåtgärder i skiljeförfa-
randen. Det tar tid innan skilje-
nämnden ens finns på plats, och 
i Sverige är en av skiljenämnd 
beslutad säkerhetsåtgärd inte 
en exekutionstitel och kan 
därmed inte verkställas. Därför 
är säkerhetsåtgärder också 
mindre vanliga i skiljeförfaran-

den. Trots detta kan det främst 
i internationella skiljeförfaran-
den iakttas en ökande trend av 
säkerhetsåtgärder beordrade av 
interimistiska skiljemän, och i 
vissa länder är sådana åtgärder 
verkställbara. Det finns också 
förslag på att säkerhetsåtgärder, 
som genom parternas avtal 
ges formen av en skiljedom, i 
framtiden ska vara verkställbara 
även i Sverige. n » 

Robin Oldenstam.

Jämställdhet 
och mångfald på 
advokatbyrån – en 
framgångsfaktor? / 
Maria Billing.

Att processa med 
regeringsformen 
som redskap / 
Percy Bratt, Thomas 
Rolén.
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Överläkare: Finns skäl att             vara kritisk till rättsintyg

» 

Rättsintyg kan se annorlunda 
ut beroende på om det är en 
rättsläkare eller någon an-
nan läkare som skrivit det. 
Advokat Johan Eriksson och 
överläkare Petra Råsten Alm-
qvist menade därför att det 
finns skäl att vara mer kritisk 
till rättsintygen.

Omkring 40 procent av de 
omkring 10 000 rättsintyg som 
skrivs varje år i Sverige utfärdas 
av läkare som inte är specia-
lister inom rättsmedicin. Alla 
legitimerade läkare inom den 
offentligt bedrivna hälso- och 
sjukvården är nämligen skyldiga 
att göra kroppsundersökningar 

och skriva rättsintyg avseende 
dessa på begäran av polis och 
åklagare, trots att rättsintyg 
egentligen i många fall bör 
inhämtas från rättsläkare inom 
Rättsmedicinalverket eller lä-
kare som RMV har avtal med.

Advokat Johan Eriksson, som 
kommit att intressera för rätts-
medicinsk undersökning och 
dokumentation kring skador, 
uppmanade med anledning av 
det till att vara mer kritisk till 
innehållet i rättsintyg.

– Det finns en tendens hos oss 
advokater att alltför lättvindigt 
acceptera det åklagaren säger 
att rättsintyget betyder. Min 
uppfattning är att det kan finnas 

EU:s nya dataskyddsförordning 
(EU) 2016/679 träder i kraft den 
25 maj 2018. Förordningen ersätter 
den svenska personuppgiftslagen 
(PUL).

Advokat Karl-Fredrik Björk-
lund och Caroline Olstedt 
Carlström, internationell 
dataskyddschef vid e-betal-
ningslösningsleverantören 
Klarna och tidigare advo-
kat, redogjorde för några 
av de viktigaste nyheterna i 
förordningen och gav prak-
tiska tips om hur man kan 
ge mervärde till klienterna 
i rådgivningen om person-
uppgiftsfrågor.

En stor förändring är att ”miss-
bruksregeln” i PUL 5 a § inte finns i 
förordningen.

Karl-Fredrik Björklund förklarade 
att Sverige sedan 2007 har haft ett 
nationellt undantag för behandling av 
ostrukturerat material, till exempel i 
löpande text, mejl, PM, protokoll. Vi 
har kunnat strunta i PUL när det inte 
har varit fråga om sökbara register. 

– Detta upphör! Nu ska ni ge infor-
mation om allt, sa Björklund.

Men Björklund gissade att EU:s nya 
dataskyddsmyndighet kan komma 
med ett uttalande som innebär ett un-
dantag som motsvarar det i PUL 5 a §. 

Artiklarna 6 och 7 i förordningen 
innebär att otvetydigt samtycke är 

tillräckligt för att behandla 
personuppgifter. Informa-
tion om vad det omfattar 
måste presenteras tydligt. 
Det är också tillräckligt att 
behandlingen är nödvändig 
på annan grund, som för att 
fullgöra ett kundavtal, eller 
att den kan göras efter en 
intresseavvägning om syf-
tet är gott och uppgifterna 
om individen inte är alltför 
känsliga.

Caroline Olstedt Carlström varna-
de:

– Gör allt för att hålla er undan från 
samtycke! Regeln är krånglig och 
kommer att bli ännu mycket krångli-
gare. Om det finns någon annan legal 
grund för behandlingen av uppgifter, 
så använd den!

En annan stor nyhet finns i för-
ordningens artikel 12 om elektronisk 
tillgång till personuppgifter: Nu ska 
den som är registrerad kunna begära 

registerutdrag också elektroniskt, inte 
bara genom en undertecknad skrift-
lig begäran – och har då rätt att även 
få uppgifterna i elektronisk form. 
Det innebär problem att identifiera 
personen som begär utdrag. Det kan 
krävas autentisering med Bank-ID el-
ler liknande. Man får inte skicka regis-
teruppgifterna elektroniskt på öppna 
nät, utan kan behöva skicka på ett 
skyddat sätt.

Genom artiklarna 13 och 14 införs 
långtgående krav på att ge en stor 
mängd information till individerna 
när man påbörjar behandlingen av de-
ras uppgifter, även om det bara hand-
lar om till exempel utgående e-post.

artikel 20 inför en rätt till uppgifts-
portabilitet. En kund som exempelvis 
vill byta bank eller försäkringsbolag 
har rätt att få sina registrerade uppgif-
ter från den tidigare leverantören på 
ett medium som en minnessticka, el-
ler skickade till sig elektroniskt.

Förordningen innehåller nya be-
stämmelser om transparens: När leve-
rantören börjar behandla uppgifterna 
ska den informera om att kunderna 
har rätt till radering (artiklarna 17–19) 
och rätt att göra invändningar mot be-

”Gör allt för 
att hålla er 
undan från 
samtycke! 
Regeln är 
krånglig 
och kom

mer att bli 
ännu mycket 
krångligare.”

Advokat Johan Eriksson talade inför en full föreläsningssal om Nationellt foren
siskt centrums (NFC) nya arbetsmetoder och de risker han ser med den modell för 
resultatvärdering de ägnar sig åt. I nästa nummer av Advokaten kommer Johan 
Eriksson med flera att berätta mer om modellen som bygger på att man kombinerar 
en slutsats från en forensisk bedömning med den förhandssannolikhet som finns om 
ett påstående.

Styrelseledamöters 
lojalitetsplikt / 
 Jessica Östberg. 

Föreskrifter vid gåva 
/ Örjan Teleman. 

Dataskyddsförordningen ställer nya        
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skäl att ifrågasätta innehållet 
oftare, sa han.

Johan Eriksson fick medhåll 
av Petra Råsten Almqvist, som 
är överläkare, medicinsk chef 
och tillförordnad avdelnings-
chef på Rättsmedicinalverkets 
rättsmedicinska avdelning i 
Stockholm.

– Det finns stor skillnad i kva-
liteten på intyg som har skrivits 
av specialister i rättsmedicin 
och specialutbildade intygs-
läkare och andra läkare. När 
man skriver ett rättsintyg ska 
man vara opartisk i sin bedöm-
ning. Läkare som arbetar inom 
vården kan ha svårt att skilja 
mellan vad som är strikt medi-

cinsk information och alla de 
icke-medicinska faktorer som de 
alltid annars beaktar i en samlad 
vårdbedömning, sa Petra Råsten 
Almqvist.

– Där måste ni läsa med 
största noggrannhet så att ni 
kan säga att läkaren har gjort 

fel bedömning eftersom han 
eller hon har varit för partisk 
och, utan att förstå det, lagt sig 
i gärningen. Alla andra faktorer 
än de strikt medicinska ska be-
dömas av rätten, sa Almqvist.

Bedömningar kring en skadas 
ålder är den punkt där rättslä-
karnas och andra läkare bedöm-
ningar går isär.

– Många läkare har av någon 
oklar anledning fått för sig att 
uppge att skadan är exempelvis 
18 timmar eller två dygn gam-
mal. Extremt få skador kan man 
bedöma in i sådan närhet. Vi 
rättsläkare är ofta mer försiktiga 
och preciserar inte mer gärna 
närmre än till ”några dagar”, 

sa Petra Råsten Almqvist, som 
berättade att åklagare ofta vill 
att hon och andra rättsläkare i 
rättegångssalen ska uttala sig 
om hur farligt det hade varit om 
en skottskada exempelvis varit 
en centimeter åt ena eller andra 
hållet. 

– Det är hypotetiskt och inte 
strikt medicinskt. Vi pratar inte 
om situation och inte om hy-
potetiska skador. Det gillar inte 
åklagarna för de vill att vi ska 
bedöma gärningen. När vi talar 
om livshotande skada bedömer 
vi en skadas objektiva effekt 
utan behandling. Det spelar 
ingen roll om man fick behand-
ling eller inte, sa hon. n

handling av personuppgifter (artikel 
21).

Artikel 25 ställer krav på ”privacy 
by design”. Det innebär krav på att 
ett högt integritetsskydd byggs in från 
början i processer och system.

– När man upphandlar nya it-system 
ska man se till att de stöder regelver-
ket, sa Björklund.

Artikel 32 om säkerhet vid per-
sonuppgiftsbehandling kräver bland 
annat att leverantören beaktar pseu-

donymisering och kryptering av 
personuppgifter, så att inte många i 
onödan har tillgång till individinfor-
mation, samt ser till att upprätthålla 
konfidentialitet och tillförlitlighet i 
uppgifterna.

En skyldighet införs att underrätta 
Datainspektionen, och i vissa fall de 
registrerade, om dataintrång enligt 
artiklarna 33 och 34. Och artikel 36 
om förhandssamråd kräver att man 
samråder med Datainspektionen vid 

vissa sorters riskfylld behandling av 
uppgifter. 

Företag kan åläggas höga sanktio-
ner enligt artikel 83 om de överträder 
förordningens bestämmelser: upp till 
20 miljoner euro eller 4 procent av 
företagets årliga globala omsättning. 
Det är inte helt klart hur beloppet ska 
fastställas.

– Vi vet inte om beloppet ska beräk-
nas på hela koncernens eller företa-
gets omsättning, sa Björklund. n

Petra Råsten Almqvist.

Reportage Advokatdagarna

Caroline Olstedt 
Carlström och Karl
Fredrik Björklund 
redogjorde för några 
av de viktigaste 
nyheterna i data
skyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen ställer nya        krav på leverantörer
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De stora civilmålen skulle kunna 
handläggas mycket snabbare och 
rationellare. Det menar Peter 
Danowsky, som utifrån sina pro-
cesserfarenheter lade fram flera 
konkreta förslag vid sitt semina-
rium.

Advokat Peter Danowsky 
belyste grunderna i aktiebo-
lagslagen för processer om 
styrelse- och revisorsansvar. 
Han gav exempel utifrån 
tekniska frågor i två aktuella 
mål, där han är ombud: må-
let där han företräder Troms 
Kraft mot Grant Thornton 
samt HQ-målet, där han fö-
reträder två tidigare styrel-
seledamöter.

När Peter Danowsky började på ad-
vokatbyrå för 40 år sedan kastades 
han direkt in i Leoprocessen om läke-
medelsskador.

– Vi hade fem huvudförhandlingar: 
tre i tingsrätt, en i hovrätt och en i 
Högsta domstolen. De framstod alla 
som gigantiska. Vi höll på fem, sex 
veckor. Det är med vår tids mått mätt 
inte så mycket för ansvarsprocesser, 
sa han.

Han konstaterade att mål av den 
här typen omfattar ett mycket stort 
processmaterial. Till exempel omfat-

tar HQ:s bevisuppgift i det pågående 
målet 35 sidor och innehåller 56 be-
visteman.

Processmaterialets omfattning 
medför att förhandlingen tar mycket 
lång tid. Huvudförhandlingen i Grant 
Thornton-målet startade den 14 sep-
tember 2015 och avslutades den 11 

mars, efter omkring 55 för-
handlingsdagar.

Peter Danowsky menade 
att ett sådant system är kraf-
tigt ineffektivt.

– Det borde gå att förenkla! 
sa han.

Det pågående HQ-målet 
började den 8 november 
2016. Enligt förhandlingspla-
nen är 99 förhandlingsdagar 

utsatta, med tre, fyra dagar i veckan 
fram till den 22 juni 2017.

Peter Danowsky diskuterade frå-
gan om vad som behöver bevisas i 
ansvarsmålen. Redan av lagtexten 
avseende styrelsens uppdrag följer 
tydliga instruktioner till ombuden om 
vad domstolen måste få underlag för 
och hur de ska lägga upp processen, 
menade han.

Peter Danowsky ansåg att processer 
som tar fem, sex år i första instans och 
involverar kostnader på flera hundra 
miljoner i ombudsarvoden redan i 
första instans är en orimlighet.

– Det är inte i någons intresse att det 
ska vara på det här sättet, allra minst i 
advokaternas intresse.

Han menade att de stora proces-
serna är tveksamma utifrån rätts-
samhällets bästa intresse. Visserligen 
finns ett behov av ett sanktionssystem 
innefattande möjlighet till skade-
stånd. Regler behövs för att undvika 
olika typer av missförhållanden och 
direkta missbruk och för att reparera 
den skada som har inträffat.

”Det är inte 
i någons in

tresse att det 
ska vara på 

det här sättet, 
allra minst i 

advokaternas 
intresse.”

Wersäll efterlyser praxisbildning för nya regler
Nya regler ska markera 
tydligare mot återfall i brott. 
Fredrik Wersäll, Svea hovrätts 
president, efterlyste praxis-
bildning rörande bland annat 
vad som är just återfall respek-
tive nyupptäckt brottslighet.

Den 1 juli i år trädde nya regler 
i kraft för hur domstolarna ska 
bestämma ny påföljd när en tidi-
gare dömd person döms för yt-
terligare brott. Regleringen gör 
en principiell skillnad mellan 

brott begångna före en tidigare 
dom – nyupptäckt brottslighet – 
och brott begångna efter en tidi-
gare dom men innan påföljden 
helt har verkställts eller annars 
upphört: återfall.

Fredrik Wersäll, Svea hovrätts 
president, förklarade bakgrun-

den till den nya regleringen. 
Han var särskild utredare i På-
följdsutredningen, som de nya 
reglerna främst bygger på. 

– Rättspolitiskt är grundtan-
ken att markera tydligare mot 
återfall. Det har varit vanligt i 
domstol att det inte uppmärk-
sammats att det varit fråga om 
återfall, utan det har behandlats 
som flerfaldig brottslighet, sa 
han.

Möjligheten att bestämma 
att en tidigare dom ska omfatta 

också tillkommande brottslig-
het, så kallad konsumtions-
dom, eller att undanröja en 
utdömd påföljd och bestämma 
ny gemensam påföljd för den 
samlade brottsligheten används 
numera bara i undantagsfall.

– Grundprincipen är att 
domstolarna alltid ska döma till 
en ny påföljd, och det är först 
när man dömer till en ny påföljd 
som det blir pedagogiskt tydligt 
att man straffmäter det nya 
brottet, vilket inte alls blir lika 

Fredrik 
Wersäll.

Peter Danowsky 
menade att de stora 
processerna i civilmål
är tveksamma utifrån 
rättssamhällets
bästa intresse.

Advokatdagarna 
innebär ett utmärkt 
tillfälle att träffa 
kolleger från hela 
landet.
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– Men när skadan är närmast oö-
verblickbart stor och omfattar många 
hundratals miljoner eller flera miljar-
der, är det naturligtvis i praktiken ing-
en som kan betala sådana skadestånd. 
Så processerna handlar om något an-
nat, och det är ett bekymmer i sig, 
tycker jag. Vi advokater har ett ansvar 
för att ta hand om de här processerna 
på ett bättre sätt, sa Peter Danowsky.

Peter Danowsky framförde utifrån 
sin erfarenhet som praktiserande 

advokat flera konkreta förslag till 
hur stora civilprocesser skulle kunna 
handläggas snabbare och rationellare.

Ett önskemål är ökad snabbhet.
– Grant Thornton-målet stämdes i 

början av 2013, och det blev huvudför-
handling med början hösten 2015. Det 
är snabbt för den här typen av mål. 
HQ-målet stämdes 2011, och det blev 
huvudförhandling nu, 2016. Så lång 
tid är inte rimligt för den här typen 
av processer, bland annat därför att 
det blir alldeles för höga kostnader, 
sa han.

Peter Danowsky påminde om att 
styrelseledamöterna är privatperso-
ner.

– De är inlåsta i vad någon har kallat 
ett ”processfängelse” under lång tid. 
Deras möjligheter att verka i andra 
styrelseuppdrag är starkt begränsade, 
inte minst därför att Finansinspektio-
nen säger att man är olämplig i bolag 
som står under FI:s tillsyn. Men börs-
bolagen är också rädda för att ta in 
någon som är ”smittad” av ett rättsligt 
förlopp, där man inte vet utgången, sa 
han.

peter danowsky önskar en successiv 
relevansprövning av processmateria-
let. Det skulle kräva en utvecklad for-
mell processledning.

– Domstolarna är alldeles för pas-

siva – och vi som advokater är alldeles 
för passiva i att verka för en vettig pro-
cessledning!

Peter Danowsky tror att man efter 
praktiskt taget varje ny inlaga skulle 
kunna ha ett par timmars muntlig för-
beredelse för att gå igenom vad som 
har tillkommit och se vad som kan 
sorteras bort.

– Mera insatser i ett tidigt skede 
skulle spara massvis med pengar för 
parternas del. Där skulle vi advokater 
kunna hjälpa till mera!

I samma syfte vill Peter Danowsky 
också ha löpande kontakter mellan 
parterna om vitsordanden.

dokumenthanteringen menar Peter 
Danowsky kunde moderniseras.

– Det är fullständigt otidsenligt att 
man inte arbetar i samma dokument. 
Man borde kunna ha en gemensam 
dokumenthantering, sa han.

Peter Danowsky påminde om di-
rektiven från april i år till utredningen 
om en modern brottmålsprocess an-
passad även för stora mål, som ska 
bedöma hur handläggningen kan mo-
derniseras och effektiviseras.

– Jag tror att en sådan studie behövs 
på tvistemålsområdet också, för en 
modernisering av rättssystemet så 
att vi får mer effektiva processer, sa 
han. n

tydligt i en konsumtionsdom, 
sa han.

Brott begångna efter en tidi-
gare dom men innan påföljden 
helt har verkställts eller annars 
upphört ska räknas som ett åter-
fall och då ska straffet bestäm-
mas strängare än om brottet 
varit isolerat, medan domstolar-
na vid nyupptäckt brottslighet 
ska bedöma påföljden tillsam-
mans med brotten i den tidigare 
domen.

– När det är fråga om nyupp-

täckt brottslighet ska man titta 
på den tidigare straffmätningen, 
lägga ihop den med de nya brot-
ten och göra en samlad straff-
värdesbedömning. Det netto 
som blir kvar ska man då döma 
ut i det senaste målet, sa Fredrik 
Wersäll. 

de nya reglerna innebär i prak-
tiken att flera villkorliga domar 
kan verkställas samtidigt eller 
exempelvis en villkorlig dom 
samtidigt som en skyddstillsyn. 

Reglerna omfattar alla påföljder 
utom böter och särskild vård. 

– Som försvarare måste man 
fundera vad som är vettigt i den 
här situationen för en tilltalad 
person om han eller hon fälls, 
och att man försöker förmå 
rätten att döma ut en påföljd 
som är hyggligt kompatibel med 
den tidigare. 

Fredrik Wersäll efterlyste 
praxisbildning kring de nya 
reglerna och olika påföljdskom-
binationer.

– Vad händer exempelvis 
om en dom är delvis friande, 
delvis fällande? Eller om en 
underinstans bedömer ett brott 
vara lindrigt, men en översin-
stans bedömer det vara mycket 
allvarligt? Ska seriebrottslighet 
be dömas som ett eller flera 
brott? Jag tror att det kommer 
finnas ett stort behov av praxis-
bildning och är mån om att det 
drivs mål som handlar om  
34 kap. brottsbalken till Högsta 
domstolen. n

Partsutsedda skil
jemän – utnämning 
och roll / Christer 
Danielsson.

Aktieägaravtalets 
verkan gentemot 
ondtroende aktie
förvärvare /Erik 
Sjöman.
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Rätt presentationsteknik
kan vara ovärderligt

» 

» 

Rätt använd presentationsteknik 
med bilder är ovärderligt i vissa 
fall. Det anser specialiståklagare 
Magnus Elving som undrar varför 
advokater inte använder tekniken 
mer.

Magnus Elving, specialiståklagare vid 
Internationella åklagarkammaren i 
Stockholm, har stor erfarenhet av att 
föra talan i rätten i komplicerade mål 
mot organiserad brottslighet. Magnus 
Elving började tidigt med att använda 
modern presentationsteknik i rätte-
gångar och han berättade under semi-
nariet om en del av sina erfarenheter 
av att presentera komplicerade skeen-
den med hjälp av ord, bilder och ljud.

Elving visade på seminariet flera bil-
der för att skapa metaforer och liknel-
ser i sitt anförande. Han poängterade 
att åklagaren och försvarsadvokaten 
har olika roller som i sin tur kan skapa 
olika strategier för presentationerna. 
Åklagaren ska visa långa, komplice-
rade skeenden där det i efterhand ska 
vara möjligt att kontrollera fakta. För-
svarsadvokatens uppgift är att hitta 
svagheter och slå sönder åklagarens 
bevisning. 

– Min erfarenhet är nog att den mest 
effektiva tekniken för en försvarsad-
vokat är att försöka så frön av tvivel 
om lite av det mesta och låta det gro i 
en övertygande presentation. 

Finns det något gemensamt som 

båda sidor kan ha nytta av, frågade 
sig Elving. Möjligen är det så, menade 
han, och gav handfasta råd för en bra 
presentation:

1. Sammanfatta helheten först – gå 
därefter ner på detaljnivå.

2. Tala sakta och tydligt, ge motta-
garen tid att ta till sig detaljerna och 
gör konstpauser.

elving underströk att pre-
sentationsteknik i rättssalen 
handlar mer om pedagogik 
än retorik. Mer om tydlig-
het och enkelhet än om en 
massa onödiga och fina ord. 
Hellre ett genomtänkt ma-
nus i stolpform än utantill-
läxor eller improvisation. En 
given utgångspunkt är över-
tygelse om att det man säger 
är rätt. Lite passion skadar 
inte. Tror inte talaren själv 
på det han säger blir det 
uppförsbacke.

– Fel använd overhead med en mas-
sa onödig text kan man vara utan i 
rättssalen. Men rätt använd overhead 
med bilder är ovärderligt i vissa fall, 
sa Elving och tillade att slutsatsen är 
att det inte räcker med bara ord för 
att förmedla ett komplicerat budskap 
där det i efterhand ska vara möjligt att 
kontrollera fakta. Elving ställde frågan 
varför man så sällan ser bildpresenta-
tioner från försvararsidan i rättssalen. 

– Jag har aldrig sett det. Kan det få 
oönskade konsekvenser för balansen i 
rättsprocessen? Min uppfattning är att 
så illa är det inte eftersom våra roller 
trots allt är olika. 

Kanske är det svårare att visa luck-
or på bild, men det kan vara värt att 
pröva andra ingångar, från andra per-
spektiv, ansåg Elving.

– Det gamla slitna uttrycket gäller 
trots allt. En bild säger mer 
än tusen ord. Alla är väl 
överens om att det går be-
tydligt snabbare att visa en 
bild än att dra igenom tusen 
ord?

Under utdragna rättspro-
cesser så är det, enligt El-
ving, inte möjligt att hålla in-
tresset uppe hos mottagaren 
utan hjälp av bilder även om 
mottagarna är vana och har 
det till profession. Med bild-
visningar och åhörarkopior 

kan man försöka skapa aktivitet hos 
mottagaren och på det sättet försöka 
underhålla intresset, aktivera minnet 
och ge rätten en möjlighet att kontrol-
lera allt som sägs i efterhand på ett 
enkelt sätt. 

– Den gamla slitna åklagarmetafo-
ren – det gäller att se skogen för alla 
träd – är ofta användbar. Kan man 
visa skogen på ett tydligt sätt i rätt 
perspektiv är den svår att skymma i 
efterhand. n

”En bild säger 
mer än tusen 

ord. Alla är 
väl överens 
om att det 

går betydligt 
snabbare att 
visa en bild 
än att dra 

igenom tusen 
ord?”

Diskriminering vid 
rekrytering / Erik 
Danhard.

Jämställdhet 
och mångfald på 
advokatbyrån – en 
framgångsfaktor? 
/ MariaPia Hope, 
Jan Dernestam, Pia 
Anderberg. Läs mer 
på s. 56!

Aktuellt från Högsta 
förvaltningsdomsto
len / Thomas Bull.

Magnus Elving 
underströk att rätt 

använd overhead
med bilder är ovär

derligt i vissa fall.
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Det lackar mot Jul, och vad kan vara skönare än att redan nu planera in vårens kurser med  
Sveriges främsta föreläsare? Hos oss hittar du rätt kurs för ditt kompetenslyft. Välkommen!

Dags att börja 
tänka på våren

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
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PROCESSRÄTT/ STRAFFRÄTT
Tvistemålsprocessen I/II/III
Föreläsare: Fanny Gleiss 
Wilborg, Magnus Widebeck, 
Thore Brolin.
Datum: 27 januari/10 
mars/19 maj.

Målsägandebiträdets roll  
och uppdrag
Föreläsare: Anton Strand, Max 
Ahlgren.
Datum: 23 maj.

Förhörsteknik 
Föreläsare: Pär-Anders 
Granhag.
Datum: 19 april.

Barnkonventionen i brottmål
Föreläsare: Anna Kaldal, 
Ulrika Rosén.
Datum: 11 maj.

ENTREPRENAD-  
OCH FASTIGHETSRÄTT
NYHET! ÄTA-arbeten
Föreläsare: Mattias Nilsson.
Datum: 22 februari.

Det indirekta besittnings-
skyddet – uppsägning,  
medlingsförfarande och tvist
Föreläsare: Louise D’Oliwa, 
Erik Ljungqvist.
Datum: 15 maj.

FAMILJERÄTT
Barnrätt: Vårdnad, boende 
och umgänge/+ fördjupning
Föreläsare: Gunilla Olsson, 
Johan Sarvik.
Datum: 27 februari/2 maj.

Praktisk bodelning
Föreläsare: Cecilia Runesson.
Datum: 1 juni.

IT-RÄTT
IT-avtal
Föreläsare: Daniel Westman, 
Lars Perhard.
Datum: 8 mars.

Molntjänster
Föreläsare Föreläsare: Daniel 
Westman, Lars Perhard.
Datum: 22 mars.

Personuppgiftslagen  
– en fördjupningskurs
Föreläsare: Daniel Westman,
Sören Öman.
Datum: 30 maj.

IMMATERIALRÄTT
NYHET! Brexit och dess 
inverkan på immaterial- och 
marknadsföringsrätten
Föreläsare: Richard Wessman.
Datum: 24 mars.

Licensavtalsrätt
Föreläsare: Per Josefson, 
Richard Wessman, Urszula 
Sieradzka.
Datum: 30 mars.

Upphovsrättslig fördjupning
Föreläsare: Daniel Westman, 
Anders Olin.
Datum: 3 april.

NYHET! Praxis i PMD och 
PMÖD – en uppdatering
Föreläsare: Richard Wessman, 
Oscar Björkman Possne.
Datum: 31 maj.

ARBETSRÄTT
NYHET! Från anställd till 
konkurrent
Föreläsare: Tom Johansson, 
Henrik Bengtsson.
Datum: 5 maj.

AFFÄRSJURIDIK
NYHET! Redovisningsfrågor
Föreläsare: Pernilla Lundqvist, 
Andreas Rönnheden.
Datum: 17 mars.

Insolvensrättsliga praktikfall
Föreläsare: Mikael Möller.
Datum: 23 mars.

Avancerad bolagsrätt:  
Förvärvsfinansiering, lån  
och säkerheter
Föreläsare: Erik Nerep.
Datum: 6 april.

Företagsobligationer – om 
marknaden, kreditrisken och 
dokumentationen
Föreläsare: Carl Brodén,  
Louis Landeman.
Datum: 9 maj.
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Rättsbildningen genom prejudikat 
styrs i förvånansvärt hög grad av 
tillfälligheter, menade HD:s ordfö-
rande Stefan Lindskog.

Frågan om Högsta domstolens upp-
gifter är omdebatterad. Diskussio-
nerna handlar främst om hur långt en 
högsta domstol får gå när det gäller 
normbildningen och om fördelningen 
av normbildningskompetensen mel-
lan de dömande organen på den ena 
sidan och lagstiftaren på den andra.

När man talar om normbildnings-
kompetensen finns en mycket restrik-
tiv faktor som man kanske inte tänker 
på: att all rättsbildning genom preju-
dikat är händelsestyrd.

– Högsta domstolen kan inte sätta i 
gång och normbilda rent aktivt, utan 
det är en reaktion. Vi kan inte åstad-

komma ett prejudikat utan att vi får 
ett mål att arbeta med – prejudikatäm-
ne kallar vi det. Vi måste visserligen 
ha ett prejudikatämne, men ibland 
letar vi efter sådana, sa Lindskog.

Han reflekterade över 
hur tillfälligheter styr rätts-
bildningen i förvånansvärt 
hög grad. Ett exempel är 
mefedrondomen, NJA 2011  
s. 357. Riksåklagaren och HD 
hade hållit ögonen öppna 
efter ett mål om det nyligen 
narkotikaklassade medlet 
mefedron, för att få tillfälle 
att bedöma farlighetsgraden 
och därmed påföljden.

– När man tittade på underrätternas 
domar, så var det någonting annat 
som stack i ögonen: hur underrätter-
na hade dömt, sa han.

Tingsrätten likställde mefedron 
med amfetamin och kom utifrån 
praxistabeller fram till straffvärdet 
6 år. Hovrätten ansåg att mefedron 
mer liknade ecstasy och kom utifrån 

praxistabellerna fram till 
straffvärdet 14 år.

– Om man har en påföljds-
bestämning som utgår från 
tabellverk, och straffvärdet 
halkar mellan 6 och 14 år – 
då är inte det intressanta om 
mefedron ska likställas med 
amfetamin eller ecstasy.  
Den verkliga frågan är: Är 
det här ett system som man 

kan ha?
HD underströk i sin dom att dom-

stolen inte får se på enbart sort och 
mängd i narkotikamål, utan att det 
alltid finns kringomständigheter som 

”Vi kanske 
inte är fullt 

så rädda 
som man var 

förr för att 
utnyttja den 

normbild
ningsmakt 
som finns.”

Företag och mänsk
liga rättigheter 
– advokatens roll / 
JanMikael Bexhed, 
Théo Jaekel.

Händelserna 
styr rätts- 
bildning 
genom 
prejudikat
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måste beaktas. HD fastställde påfölj-
den till 4 års fängelse. 

Stefan Lindskog tyckte att den 
största utmaningen för HD på senare 
tid har varit att anpassa det inhemska 
rättsläget till vad som följer av den 
internationella normbildningen, som 
Europakonventionen och EU:s rättig-
hetsstadga.

Exempel på utmaningarna med att 
få systemen att gå ihop är ne bis in 
idem-avgörandena om skattebrott och 
skattetillägg för samma sak och Bygg-
nadsmålet (NJA 2015 s. 899) om skade-
stånd för arbetsrättsliga stridsåtgärder 
som strider mot Europakonventionen.

Stefan Lindskog tog upp diskussio-
nen om HD har blivit aktivistisk, och 
medgav att domstolen i någon mening 
är det.

– Framför allt: Vi kanske inte är fullt 

så rädda som man var förr för att ut-
nyttja den normbildningsmakt som 
finns.

Stefan Lindskog påminde också om 
en funktion hos en högsta domstol, 
som inte är framträdande i de nord-
iska länderna men i hög grad i andra 
jurisdiktioner: funktionen som en 
kontrollerande makt. 

– Det är sällan man kommer i det 
läget att man behöver utöva den mak-
ten, men det inträffar, sa Lindskog.

Senast inträffade det när lagstifta-
ren lade till några ord i straffbestäm-
melsen om mord för att man ville ha 
fler livstidsstraff. Lagrådet påpekade 
att orden lika väl kunde läsas så att 
det skulle dömas ut färre livstidsstraff 
än tidigare. 

HD:s majoritet konstaterade att le-
galitetsprincipen med dess klarhets-

krav gäller för straffbestämmelser. 
Om lagens ordalydelse inte betyder 
vad lagstiftaren menar att den bety-
der, duger det på straffrättens område 
inte med stöd bara i förarbetena. HD 
tillämpade inte den strängare straff-
bestämmelsen.

En ny utredning är tillsatt för att 
ändra lagen på det sätt lagstiftaren 
vill, så HD har inte uppnått någonting 
när det gäller straffet för mord på sikt.

– Men jag tycker att betydelsen inte 
ligger på den kanten. Betydelsen lig-
ger däri, att Högsta domstolen visar 
att också lagstiftaren lagstiftar under 
ett regelsystem. Och regelsystemet 
innebär att när man inför nya straff-
bestämmelser, så gäller legalitetsprin-
cipen. Det räcker då inte med att ut-
tala sig blott i ett förarbete, förklarade 
Stefan Lindskog. n

Edition i tvist och 
skiljeförfarande / 
Emilia Lundberg, 
Johan Sidklev.
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Stefan Lindskog 
inledningstalade på 

Advokatdagarnas 
andra dag.

Ta del av ett 
stort antal 
presentationer 
från Advokat
dagarna på 
www.advokat
samfundet.se
(inloggning 
krävs).
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Sakkunnigbevis är en 
nyckelfråga i invecklade

» 

I komplicerade mål är sakkunnigbe-
visning ofta av avgörande bety-
delse. Men bevisningen är svår för 
domare och skiljemän att bedöma 
och svår för ombuden att bemästra. 
Båda parter åberopar ofta sakkunni-
ga, som ger motstridiga utlåtanden.

Advokat Bo G. H. Nilsson och 
Magnus Widebeck, lagman 
vid Nyköpings tingsrätt och 
Sveriges dispaschör*, gav en 
rad praktiska exempel från 
sin verksamhet när de disku-
terade hur domaren skaffar 
bästa möjliga underlag för 
bedömningen och hur om-
budet skaffar sin huvudman 
bästa möjliga bevisläge.

Bo G. H. Nilsson konsta-
terade att sakkunniga är ett 
bevismedel som har blivit 
viktigare med tiden.

– Uppfinningsrikedomen har också 
ökat, särskilt från de engelska by-
råerna, när det gäller att identifiera 
ämnesområden där en sakkunnig kan 
behövas, sa han.

Valet av sakkunnig är en nyckel-
fråga i processen, underströk Magnus 
Widebeck.

Det är väsentligt att förvissa sig om 
att den sakkunnige är lämplig, att av-
tala om sekretess och att förvissa sig 
om att den anlitade gör en konflikt-

kontroll – något som inte är 
självklart för andra yrkes-
grupper än jurister.

Inom mer udda områden 
kan det vara svårt att hitta 
en lämplig sakkunnig. Nils-
son tipsade om att man i 
sista hand kan vända sig till 
International Centre for Ex-
pertise vid ICC i Paris, som 
berömmer sig om att kunna 
hitta experter på allt.

Nilsson menade att alla 
bra utlåtanden börjar med 
en tydlig definition av den 

sakkunniges uppdrag och en beskriv-
ning av underlaget, så att det blir veri-
fierbart och transparent.

– Det som gör utlåtandet överty-
gande är enkelhet och klarhet. Det är 
viktigt att komplicerade sammanhang 

så långt möjligt förklaras på ett enkelt 
sätt. Det är också bra om man kom-
pletterar utlåtandet med illustratio-
ner, grafik och tabeller, sa han.

Det förekommer att parterna ger in 
utlåtanden om gällande rätt från en 
rättsvetenskapsman.

– Jag har läst sådana utlåtanden 
många gånger, men det har inte hänt 
en enda gång att jag har haft någon 
nytta av dem i domstolsprövningen, 
sa Widebeck.

Nilsson förtydligade att utlåtanden 
om gällande rätt har en helt annan be-
tydelse i internationella förfaranden, 
där principen om iura novit curia inte 
kan förväntas upprätthållas.

– De flesta skiljenämnder anser att 
det ankommer på parterna att föra 
bevisning även om innehållet i den 
tillämpliga rätten, sa han.

En fråga är om man ska använda 
konventionella förhör eller ”hot-tub-
bing”, som innebär vittneskonfronta-
tioner mellan de sakkunniga.

Widebeck förklarade att hot-
tubbing går till så, att man tar in de 
 sakkunniga i salen samtidigt och 

”En stor skill
nad mellan 
sakkunniga 
och vittnen 

är att alla 
sakkunniga 

har en grund
läggande 

yrkesheder 
och anstän

dighet.”

Asylrätt – lagänd
ringar och ny argu
mentation avseende 
flyktingstatus / 
Petter Aasheim, 
Fredrik Beijer, Björn 
Berselius.

Marknadsmissbruksförordningen förändrar transaktionsjuridiken
EU:s marknadsmissbruksför-
ordning (EU) nr 596/2014 
gäller sedan den 3 juli 2016. 
Den ersätter tillsammans med 
marknadsmissbruksdirekti-
vet (2014/57/EU) direktivet 
(2003/6/EG) om marknads-
missbruk.

Påföljdsdelen med admini-
strativa sanktioner och straff 
genomförs genom ny svensk lag 
den 1 februari 2017.

Advokat Ola Åhman beskrev 
vid sitt seminarium ingående 
några av de viktiga förändring-

arna för börsbolagens transak-
tioner. Några viktiga nyheter i 
de nya reglerna:

l  Börsbolagen måste tillämpa 
uppskjutet offentliggörande i 
större utsträckning.  

l  Regler om insiderförteck-
ning och transaktionsanmäl-
ningar för personer i ledande 
ställning och deras närstående 
gäller för MTF-handlade bolag.

l  Likställda insiders kan 
handla med varandra utan att 
riskera att bryta mot reglerna.

l  Privat insiderhandel är inte 
längre kriminaliserad, utan 

föremål för administrativa och 
civilrättsliga sanktioner.

l  Att återkalla lagda handels-
ordrar efter att man har fått 
insiderinformation förbjuds.

l  Högre krav ställs på proce-
durer och dokumentation vid 
marknadssonderingar.

l  Att utnyttja ”köp- och 
säljtips” i ond tro kan leda till 
påföljd.

Det tidigare renodlat straff-
rättsliga systemet ersätts av 
både straffrättsliga och admini-
strativa sanktioner. Uppsåtliga 
överträdelser som inte är ringa 

hanteras av åklagare. Stock-
holms tingsrätt och Svea hovrätt 
är exklusiva forum för brottmå-
len. Förseelser och vårdslösa 

Advokat Ola Åhman 
beskrev vid sitt se
minarium ingående 
några av de viktiga 
förändringarna 
för börsbolagens 
transaktioner.

* En dispaschör gör 
haveriutredningar 
efter incidenter till 
sjöss och fungerar 
som skiljedomare 

vid tvister om 
sjöför säkrings 
avtal. Sveriges 

dispaschör förord
nas av regeringen 

enligt sjölagen.
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 förhör dem en efter en i omgångar, 
och att alla får lyssna när de andra 
 förhörs. Det medför att det blir kla-
rare vad som skiljer mellan de sak-
kunniga. 

– Kanske är de i själva verket inte så 
oense! De blir mer nyanserade, och 
de intar inte förenklade extremstånd-
punkter när de ser att där finns andra 
som också begriper. Det visar sig ofta 
att de sakkunniga i själva verket har 
utgått från olika förutsättningar, sa 
Widebeck.

Widebeck trodde att hot-tubbing 
generellt sett gynnar den som har be-

visbördan. En risk med hot-tubbing är 
att självsäkra sakkunniga övertygar de 
mer försiktiga. Det kan bli en utma-
ning för ombudet. 

Enligt Nilsson är förhöret med mot-
partens sakkunnige en av de svårare 
uppgifter processadvokaten ställs in-
för, eftersom den som ska förhöras 
har ett kunskapsövertag. Men det 
finns sätt att komma runt problemet 
vid förhöret.

– Man kan uppehålla sig vid saker 
som inte har direkt med kärnfrågan 
att göra, till exempel exakt vilka kva-
lifikationer den sakkunnige har för att 

uttala sig om det specifika ämnesom-
rådet, sa Nilsson, och fortsatte:

– En stor skillnad mellan sakkun-
niga och vittnen är att alla sakkunniga 
har en grundläggande yrkesheder och 
anständighet.

Det betyder att det finns ett antal 
förhållanden som är till nytta för den 
egna sidans ståndpunkt, som motpar-
tens sakkunnige måste kunna vitsorda.

– Om den som åberopas av motsi-
dan bekräftar ett visst förhållande, 
får det ett helt annat genomslag hos 
rätten eller nämnden än om den egne 
sakkunnige gör det, sa Nilsson. n

överträdelser hanteras av Fi-
nansinspektionen och kan leda 
till varning, förbud, återföring 
eller sanktionsavgift.

De straffrättsliga sanktionerna 
omfattar fängelse, dagsböter 
och företagsbot. För de allvar-
ligare brotten går straffskalan 
upp till två års fängelse, eller 
högst sex år vid grovt brott. 
Ringa gärningar är straffria men 
kan medföra administrativa 
sanktioner.

De administrativa sanktio-
nerna omfattar höga belopp. 
För de allvarligaste överträdel-
serna är sanktionsbeloppet för 
juridiska personer det högsta 
av 15 miljoner euro, 15 procent 
av omsättningen, tre gånger 

vinsten av överträdelsen eller 
de kostnader som har undvikits. 
För fysiska personer är motsva-
rande sanktionsbelopp 5 miljo-
ner euro, tre gånger vinsten av 
överträdelsen eller de kostnader 
som har undvikits.

Viktiga är också de nya reg-
lerna om offentliggörande av 
insiderinformation. 

Bolaget ska så snart som möj-
ligt offentliggöra insiderinforma-
tionen och låta den ligga kvar på 
sin webbplats i fem år. Offentlig-
görandet kan skjutas upp om 
emittenten riskerar att skadas av 

offentliggörandet, förutsatt att 
allmänheten inte vilseleds och 
emittenten kan säkerställa att 
informationen inte läcker ut. I 
samband med offentliggörandet 
ska emittenten informera Fi-
nansinspektionen om uppskju-
tandet och på begäran förklara 
hur villkoren uppfylldes.

– I Sverige har vi inte tilläm-
pat bestämmelserna på samma 
sätt som i andra länder. Före 
den 3 juli hade jag gjort bara 
två, tre uppskjutna offentlig-
göranden. Nu händer det hela 
tiden, sa Ola Åhman. n
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Advokat Bo G. H. 
Nilsson och lagman 
Magnus Widebeck 
gav en rad prak
tiska exempel när de 
diskuterade hur do
maren skaffar bästa 
möjliga underlag för 
bedömningen och 
hur ombudet skaffar 
sin huvudman bästa 
möjliga bevisläge.

mål



30 Advokaten Nr 9 • 2016

Reportage Advokatdagarna

Viktiga nyheter på     penningtvättsområdet

Tudelade åsikter om förslaget till ny sexualbrottslagstiftning

» 

Åsikterna om förslaget till ny 
sexualbrottslagstiftning går 
isär.

I början av oktober i år överläm-
nade Sexualbrottskommittén 
sitt betänkande. I det föreslås 
bland annat att lagstiftningen 
om sexualbrott ska ändras 
från att baseras på medel och 
omständigheter till att i stället 
grundas på om det sexuella 
umgänget har varit frivilligt. Det 
föreslås även att det ska införas 
ett oaktsamhetsansvar för vissa 
sexualbrott. 

Justitierådet Mari Heiden-
borg, som har varit ordförande 
för kommittén, redogjorde vid 
seminariet för kommitténs ställ-
ningstaganden och de skäl som 
ligger bakom förslagen. När det 
gällde den uppmärksammade 
delen i förslaget som handlar 
om frivillighet så sa Mari Hei-
denborg att dagens sexualbrotts-
lagstiftning fungerar ganska bra. 
Ett annat motiv till förslaget är 
enligt henne den normativa ef-
fekten. Frågan om frivillighet är 
inte alls ny i debatten, poängte-
rade hon, utan är redan i dag av 

stor betydelse i lagstiftningen, 
som en omständighet som kan 
utesluta förekomsten av tvång 
eller andra medel. I debatten 
finns det mycket förhoppningar 
om att en lagstiftning som 
bygger på frivillighet skulle 
innebära fler fällande domar. 
Men det tror inte Heidenborg 
blir fallet. Det som är problema-
tiskt i den här typen av mål är 
inte lagstiftningen i första hand 
utan bevissvårigheterna och 
de blir kvar även med den nya 
lagstiftningen.

– De förslag som kan leda till 

en förbättring är snarare de som 
gäller kvaliteten på polisut-
redningarna, sa Heidenborg 
och tillade att förslaget om att 
införa ett oaktsamhetsansvar 
också kan innebära fler fällande 
domar.

advokatsamfundets ordförande 
Bengt Ivarsson, expert i Sexual-
brottskommittén, framförde flera 
invändningar mot förslagen. Han 
har även skrivit ett särskilt ytt-
rande i betänkandet. Ivarsson sa 
att det faktum att han är skiljak-
tig betyder inte att han anser att 

Förslaget till implementering av 
det fjärde penningtvättsdirektivet 
innebär flera nyheter för advo-
katkåren. Två av dessa nyheter är 
införandet av sanktionsavgifter och 
högre krav på klientkännedom.

Johan Sangborn, ställföreträdande 
chefsjurist och chef för internationella 
frågor på Advokatsamfundet, inledde 
med att redogöra för den nuvarande 
penningtvättslagstiftningen och gav 
en bakgrund till det fjärde penning-

tvättsdirektiv, som snart ska vara ge-
nomfört i svensk rätt. Den lagstiftning 
som vi har i dag har varit i kraft sedan 
mars 2009.

– Men det är först under senare år 
som frågor och diskussioner om pen-
ningtvätt och terroristfinansiering 
formligen har exploderat, sa Johan 
Sangborn.

Dels beror det, enligt 
Sangborn, på att det mellan-
statliga organet FATF (Finan-
cial Action Task Force) vid 
sidan av EU-kommissionen 
hela tiden flyttar fram po-
sitionerna. Dels har det så 
kallade kriget mot terrorism 
som startade efter terrorist-
attackerna den 11 september 
2001 och de fortsatta terro-
ristattackerna i världen yt-
terligare accentuerat frågan om hur 
man stryper finansieringen till terror-
organisationer och penningtvätt. Även 
de så kallade Panamadokumenten har 
använts i den här debatten för att skär-
pa lagstiftningen på många olika sätt. 
Detta har medfört en rad förändringar 
under senare år i penningtvättslag-
stiftningen. I maj 2015 beslutade EU 
om ett nytt, fjärde, penningtvättsdi-
rektiv som ska vara genomfört i med-

lemsstaterna senast i juni 2017. Enligt 
Sangborn kommer det dock bli svårt 
för Sverige, liksom flera andra län-
der,  att hinna implementera direkti-
vet inom utsatt tid, eftersom det finns 
många svåra problem när det gäller 
genomförandet av detta direktiv.

2015 års penningtvättsutredning 
lämnade sitt betänkande i 
februari i år, men någon lag-
rådsremiss finns ännu inte 
och väntas sannolikt inte 
förrän tidigast strax före jul.

här är några av förslagen för 
genomförandet av det fjärde 
penningtvättsdirektivet: 

l  En helt omarbetad pen-
ningtvättslagstiftning före-
slås (den nuvarande anses 
svår och komplex att till-

lämpa).
l  Skapande av ett centralt register 

om faktiskt ägande av bolag, bland 
annat som en hjälp vid klientkänne-
domskontroll.

l  Ökade krav på advokatbyråerna 
att ha interna skriftliga riskbedöm-
ningar, och därtill anpassade interna 
rutiner för penningtvättsfrågor. 

l  Regler om kontroller av verklig 
huvudman förtydligas. Banker får 

”Det är först 
under senare 
år som frågor 

och diskus
sioner om 

penningtvätt 
och terrorist
finansiering 

formligen har 
exploderat.”

Karin Faxén Ågrup 
berättade hur det 
nya förslaget till 
implementering av 
det fjärde penning
tvättsdirektivet
kan slå i praktiken 
när det gäller klient
kännedom.
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det är omöjligt att införa den här 
lagstiftningen. Däremot ifrågasät-
ter han lämpligheten. 

Det första man måste fråga 

sig, enligt Ivarsson, är vad syftet 
är med lagändringen. Är det fler 
fällande domar? Det kommer 
den nya lagstiftningen inte att 

innebära, bland annat eftersom 
bevisproblemen kvarstår. En 
normativ effekt? Ja, det är kan-
ske möjligt med en lagändring 
enligt Ivarsson, som dock beto-
nade att ett nej redan i dag är ett 
nej. Han ifrågasatte även om det 
är rätt att använda straffrätten 
för att uppnå en normativ ef-
fekt. Det finns andra och bättre 
vägar att göra det på.

Ivarsson ser en fara i att sam-
tidigt som det införs en regel om 
frivillighet så införs ett oaktsam-
hetsbrott.

– Samtyckesregleringen i 

kombination med införandet av 
ett oaktsamhetsbrott innebär 
två bevislättnader samtidigt för 
åklagaren. Det medför en ökad 
risk för att oskyldiga döms, sa 
Ivarsson som ansåg att det finns 
en risk, fast det sägs i utred-
ningen att det inte ska bli så, att 
det läggs en förklaringsbörda på 
den tilltalade.

Ivarsson menade även att det 
finns även en risk för att när de 
som varit utsatta för sexualbrott 
märker att det inte blir fler 
fällande domar då tappar de 
tilltron till rättsväsendet. n

rätt till ökad insyn beträffande verklig 
huvudman på advokats klientmedels-
konto. 

l  Process- och utredningsundan-
taget bibehålls för advokater.

l  Införande av sanktionsavgifter.

enligt det nya direktivet är det, berät-
tade Johan Sangborn, ofrånkomligt 
att sanktionsavgifter aktualiseras i 
alla medlemsländer vid överträdelser 
av penningtvättslagstiftningen, efter-
som kravet på sådana är tvingande. 
I det svenska betänkandet om hur 
det fjärde direktivet ska genomföras i 
svensk rätt finns ett förslag som säger 
att sanktionsavgifter får utdömas vid 
sidan av sedvanliga disciplinära på-
följder. Disciplinnämnden ska när en 
advokat för överträdelse av PTL till-
delats en erinran eller varning (med 
eller utan straffavgift) enligt försla-
get överlämna till Justitiekanslern att 
avgöra om advokaten dessutom bör 
åläggas att betala en sanktionsavgift 
(lägst 5 000 kr och högst ett belopp 
som motsvarar två gånger den vinst 
som advokaten erhållit till följd av 
överträdelsen, eller om sådant belopp 
inte går att fastställa, ett belopp mot-
svarande högst 1 miljon euro). Dessut-
om föreslås en överklagandemöjlighet 

avseende både beslutet om sanktions-
avgift och den disciplinära påföljden 
till Högsta domstolen.

Johan Sangborn, som var expert i 
utredningen, skrev ett särskilt yttran-
de med flera kritiska synpunkter på 
genomförandeförslagen. Även Advo-
katsamfundet var kritiskt i sitt remiss-
yttrande, inte minst till förslaget om 
sanktionsavgifter.

Trots att nästan inget medlemsland 
ännu hunnit genomföra de omfat-
tande regeländringar som föreskrivs 
i det fjärde penningtvättsdirektivet, 
har EU-kommissionen redan kommit 
med ytterligare förslag som ska kom-
plettera den tidigare lydelsen av det 
fjärde direktivet, bland annat med an-
ledning av Panamadokumenten, kom-
menterade Sangborn. 

karin faxén ågrup, advokat och chefs-
jurist vid Mannheimer Swartling Ad-
vokatbyrå, berättade om hur de nya 
förslagen kan slå i praktiken. Hon 
underströk att det i fråga om klient-
kännedom handlar om nya tydligare 
regler och inrättandet av det centrala 
äganderegistret hos Bolagsverket, som 
i vart fall på sikt kan komma att under-
lätta klientkännedomskontrollen. 

– Men essensen när det gäller frågan 

om klientkännedom är att det nya för-
slaget innehåller små förändringar på 
alla punkter. Det är inte några omväl-
vande förändringar om vad advoka-
ten ska göra när det gäller att ta reda 
på mer om sin klient, sa hon och till-
lade att det i direktivet betonas att ad-
vokater ska inventera och skapa tyd-
ligare rutiner för klientkännedomen. 
Det är mer fokus på egen riskbedöm-
ning som ska uppdateras och som ska 
fyllas med skriftliga rutiner om hur 
man hanterar varje uppdrag. n

Mari Heidenborg och Bengt Ivarsson.

Johan Sangborn 
konstaterade att 
under senare år har 
frågor och diskussio
ner om penningtvätt 
och terroristfinan
siering formligen 
exploderat.
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Advokaters rollkonflikt i 
LVU-mål har länge påtalats. 
Ny forskning visar att de of-
fentliga biträdena på grund 
av målkonflikten ofta sätter 
sin egen uppfattning framför 
barnets vilja.

Advokat UllaBella af Klercker 
har mångårig erfarenhet av att 
biträda barn och unga i sociala 
mål som brottmål. Hon menar 
att advokatens roll i tvångs-
vårdsmål är komplex eftersom 
biträdet enligt lag – allt i enlig-
het med barnkonventionen – i 

egenskap av ställföreträdare är 
ålagd att inför domstol göra en 
bedömning av vad som 
är barnens bästa paral-
lellt med sin lojalitets-
plikt. 

– Det är inte särskilt 
sällan min subjek-
tiva bedömning om 
barnets bästa krockar 
med barnets vilja. I 
praktiken innebär det 
att jag tankar av min 
klient på information som jag 
sedan kanske använder mot 
klienten i mitt yttrande till 

förvaltningsrätten. Jag menar att 
det står i direkt strid mot våra 

yrkesetiska regler då 
vi har en lojalitetsplikt 
mot våra klienter, sa 
UllaBella af Klercker.

Advokatsamfundet 
har också uppmärk-
sammat att det finns en 
inbyggd målkonflikt i 
LVU-målen och att det 
är uppenbart att den 
dubbla lojaliteten kan 

strida mot de grundläggande 
riktlinjerna för advokatuppdra-
get.

UllaBella af Klercker och 
Advokatsamfundet får medhåll 
av Sebastian Wejedal, dokto-
rand i processrätt vid juridiska 
institutionen vid Göteborgs 
universitet. Han har tillsammans 
med forskaren Allison Östlund 
genom att studera domar från 
Förvaltningsrätten i Göteborg 
konsterat att advokater för barn 
i LVU-mål tenderar att ikläda 
sig rollen som barnets ”beskyd-
dare” genom att hävda sin egen 
uppfattning om barnets objek-
tiva intresse framför barnets 
subjektiva vilja.

Medling i vårdnadsmål har många 
fördelar. Men det finns en hel del 
som kan bli bättre.

Enligt föräldrabalken finns möjlighe-
ten att utse medlare i vårdnads-, bo-
ende- och umgängesmål. Det saknas 
i dag en fastställd metod för medling. 
Advokaterna Mia Edwall Insulander 
och Alexandra Lyckman använder sig 
av en metod som kallas konferensmo-
dellen, som kan sättas i kontrast till 
den så kallade Göteborgsmodellen. 
En viktig poäng med konferensmodel-
len, enligt dem, är att båda parterna 
är närvarande samtidigt och med 
medlarnas hjälp och bistånd på ett 
konstruktivt sätt framför inför varan-
dra vad de vill ha sagt och att de lyss-
nar på varandra.

– Det öppnar upp för kommunika-
tion. Parterna lär sig att kommuni-
cera samtidigt som de försöker hitta 
en lösning. När de sitter tillsammans 
ser de varandra som medparter, inte 
motparter. De bråkar inte heller förbi 
varandra, sa Mia Edwall Insulander.

Medlingen går till så att det hålls tre 
strukturerade möten på tre timmar 
per gång under en fyraveckorsperiod, 
dessutom bokas en reservtid. 

Vid det första mötet får parterna ge 
sin historia. Sedan får parterna ta upp 
vilka frågor som de vill ta upp under 

medlingen. Huvudfrågorna i medling 
rör vårdnad, boende och umgänge. 
Men sedan har parterna möjlighet att 
ta upp viktiga praktiska frågor som 
inte är rent juridiska.

Vid det andra mötet undersöks 
vilka lösningar som kan finnas. Sedan 
diskuterar man vilka som är bättre el-
ler sämre. 

– Det är parterna som ska hitta 
 lösningen, inte vi som medlare, till-
lade Mia Edwall Insulander. Vi är 
varken domare eller ombud, utan vi 
hjälper parterna att hitta en bra lös-
ning. Det är parterna som ska ta fram 
vilka  frågor de vill diskutera under 
medlingen.

Vid det avslutande mötet skickar 

Advokatetik – 
intressekonflikten i 
praktisk tillämpning 
/ Lena Frånstedt 
Lofalk, Bo Ahlenius.

dnadsmål öppnar      för kommunikati

Advokaterna Mia 
Edwall Insulander
och Alexandra Lyck
man berättade hur 
medling öppnar upp 
för kommunikation 
mellan parterna.

Wejedal & 
Östlund, Advo
katens roll: Om 
ändamålsenlig 
rollfördelning i 
mål om tvångs
vård av barn, 
Santérus Acade
mic Press: 2016

LÄS MER
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– Offentliga biträden ställer 
sig positiva till tvångsvård i 78,9 
procent av alla LVU-mål medan 
barnen är negativa till tvångvård 
i 76,3 procent, sa Sebastian 
Wejedal.

Studien visar att de offentliga 
biträdena agerar i linje med 
barnets vilja i samtliga fall då 
barnet själv vill bli tvångsvårdat, 
men i sju av tio fall då barnet är 
negativt till tvångsvård agerar 
det offentliga biträdet i strid 
med barnets vilja, genom att 
ändå medge tvångsvården.

– Om barnet motsätter sig 

tvångsvård utan stöd av sitt 
offentliga biträde har det noll 
procents sannolikhet att få dom-
stolens gehör. Om barnet har ett 
biträde som argumenterar för 
honom eller henne ökar dennes 
processodds till 12,5 procent. Det 
är en stor skillnad i barnens pro-
cessodds, sa Sebastian Wejedal.

I lagförslaget Barns och 
ungas rätt till tvångsvård (SOU 
2015:71) kvarstår rollkonflikten, 
men med en precisering om att 
barnets inställning ska redovisas 
för rätten. 

– Syftet med utredningen är 

att rättsväsendet ska bli mer 
barnvänligt och att barnens åsik-
ter ska respekteras. Det är bra, 
men den löser inte vår rollkon-
flikt. Jag skulle helst se att vi inte 
hade dubbla roller. Barnen blir 

inte rättighetsbärare så länge vi 
har dubbla roller. Och jag anser 
inte heller att vi har kompetens 
att göra bedömningen om vad 
som är barnets bästa, sa Ulla-
Bella af Klercker. n

medlarna med ett avtal till parterna 
som de kan stämma av med sina res-
pektive ombud. Därefter brukar man 
skriva en slutlig överenskommelse om 
det som parterna har enats om och 
som kan läggas till grund för en dom.

– Vi brukar också ofta upprätta ett 
särskilt avtal om kommunikation mel-
lan parterna, sa Alexandra Lyckman.

mia edwall insulander och Alexan-
dra Lyckman ser flera fördelar med 
medling och den metod de använder. 
Den innebär en strukturerad process 
som ger konkreta förslag och skapar 
förbättrad kommunikation mellan 
parterna. Dessutom behåller parterna 
makten över utgången, och även icke-
juridiska frågor kan tas upp. Eftersom 

medlingen mynnar ut i ett samarbete 
och samförståndslösningar som båda 
parter kan acceptera så leder det till 
en hållbarhet över tid.

Men det finns en hel del som kan 
förbättras för att medling ska bli mer 
effektiv och gynnsam. Ett stort pro-
blem är att det saknas en enhetlig 
metod.

– Det vore eftersträvansvärt att 
medlare hade en enhetlig metod så 
att man kan förbereda klienten om 
vad en medling innebär, sa Mia Ed-
wall Insulander som ansåg att det är 
problematiskt och anmärkningsvärt 
att det saknas krav på (en fastställd) 
medlarutbildning i dag.

– Vi anser att jurister är väl lämpade 
att medla i vårdnadsmål eftersom det 
är en pågående rättsprocess och vi vet 
hur den fungerar. Vi vet därför hur 
en hållbar lösning som kan läggas till 
grund för en dom kan se ut. Det vore 
bra om fler jurister tog sig an medlar-
uppdrag, sa Mia Edwall Insulander.

Det pågår nu en utredning/utvärde-
ring av 2006 års vårdnadsreform som 
skulle varit klar i slutet av oktober, 
men den är försenad och Mia Edwall 
Insulander hoppas att den kommer 
att ta upp och behandla medling. Hon 
önskar även att frågor om sekretess 
och tystnadsplikt ska få uttryckliga 
bestämmelser. n

Ombyggnad av bo
stadsrätt – rättighe
ter och skyldigheter 
/ Blanka Kruljac 
Rolén.

UllaBella af Klercker och Sebastian Wejedal.

dnadsmål öppnar      för kommunikati

Under två dagar 
genomfördes ett 
fyrtiotal välbesökta 
seminarier.
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Frågan om att månggifte 
aldrig erkänns i Sverige har 
aktualiserats genom invand-
ring från muslimska länder. 
Advokat Ulf Bergquist menar 
att det aldrig ska erkännas i 
Sverige.

Svensk lagstiftning har som 
huvudregel att erkänna ett äk-
tenskap som är giltigt i det land 
där äktenskapet ingicks. Detta 
gäller även om en av makarna 
var under 18 år när äktenskapet 
ingicks, om ingen av makarna 

då var svensk medborgare eller 
hade hemvist i Sverige. Ett äk-
tenskap som ingås under tvång 
erkänns dock aldrig i Sverige. 

Migrationsverket har vid en 
översiktlig studie identifierat 
132 personer under 18 år, som 
invandrat åren 2013–2015, som 
uppgivit att de är gifta. Av de 
identifierade fallen rör 129 
flickor och tre pojkar. 

Barnombudsmannen krävde i 
somras en ändrad lagstiftning så 
att barnäktenskap aldrig erkänns 
i Sverige. Advokat Ulf Bergquist 

menade under ett seminarium 
att en sådan lagstiftning inte är 
helt oproblematisk. Han har 
tillsammans med juristen Anna 
Fayad fått i uppdrag av förlaget 
Wolters Kluwers att skriva en 
lagkommentar om internationell 
äktenskapsrätt, inklusive barn-
äktenskap och månggifte.

Bergquist och Fayad anser 
att man redan med nuvarande 
lagstiftning borde kunna vägra 
att erkänna ett äktenskap mel-
lan en flicka under 18 år och en 
betydligt äldre man.

– Om lagstiftningen ska 
förbjuda alla äktenskap där 
en av makarna var under 18 år 
uppstår dock ett antal svårbe-
dömda situationer. Vad ska gälla 

Flera advokater är kritiska till för-
slaget i betänkandet rörande färre 
häktningar om att låta att åklagare 
förordna offentliga försvarare 
utanför kontorstid.

Sverige har återkommande 
kritiserats för sina långa 
häktningstider. 2014 fick 
Sverige bland annat kritik 
av såväl FN:s som Europa-
rådets tortyrkommitté för 
långa häktningstider och 
användning av restriktioner. 
FN efterlyste också då tids-
gränser. 

Regeringens särskilda ut-
redare Inger Söderholm, 
lagman i Attunda tingsrätt, 
redogjorde för betänkandet 
Färre i häkte och minskad isolering 
som ska få effekten att de allra längsta 
häktningstiderna kortas, generellt fär-
re restriktioner och minskad isolering 
eftersom samsittning ökar.

– Vi föreslår bland annat en längsta 
tid för häktning på sex månader före 
det att åtal väcks. Det gör vi för att 
dels komma åt de allra längsta häkt-
ningstiderna, dels markera att häkt-
ning är en väldigt ingripande åtgärd 
som ska betraktas och behandlas som 
en sådan. Undantag kan göras om det 
finns synnerliga skäl vid allvarlig och 

svårutredd brottslighet, sa Inger Sö-
derholm.

Utredningen lämnar i övrigt bland 
annat följande förslag:

l Inrätta två nya alternativ till häkt-
ning: hemarrest och områdesarrest. 

l Domstolarnas restrik-
tionsprövning ska bli mer 
omfattande. Domstolarna 
ska inte bara bestämma om 
åklagaren ska få tillstånd att 
meddela restriktioner utan 
även vilken eller vilka sor-
ters restriktioner som till-
ståndet i så fall omfattar.

l Varje häktad ska ha rätt 
till minst två timmars vis-
telse med annan varje dag, 
eller minst fyra timmar om 
den häktade är under 18 år.

l Åklagare ska interimistiskt kunna 
förordna offentlig försvarare utanför 
kontorstid.

inger söderholm förklarade att ut-
redningen har haft ett särskilt fokus 
på häktade under 18 år, som ungefär 
är 140 till antalet varje år. Utredningen 
föreslår att om den häktade är under 
18 år ska häktningstiden begränsas till 
tre månader innan åtal väcks jämfört 
med sex månader för vuxna. 

– Vi föreslår också att när barn häk-
tas så ska de inte förvaras på häkte 

utan i stället på hem som SiS, Statens 
institutionsstyrelse, ansvarar för. Vi 
tänker oss att det finns ett antal sär-
skilda hem med särskilda häktesplat-
ser där man helt och hållet tar bort 
isoleringen. På dessa hem finns det 
särskild kompetens för att ta hand om 
barn, och det finns lärare och möjlig-
het till skolgång, sa Inger Söderholm.

Riksåklagare Anders Perklev för-
klarade att Riksåklagaren i sitt kom-
mande remissyttrande troligen kom-
mer att ställa sig bakom utredningens 
förslag.

– Jag tycker att förslagen i betän-
kandet är väldigt bra och tydliga och 
ger ett klart uttryck för den principen 
som vi bör ha, att häktning och res-
triktioner inte ska användas mer än 
nödvändigt. Jag utgår från att det här 
kan bli lagstiftning, sa han.

Han berättade om de nya riktlinjer 
för åklagare som Åklagarmyndigheten 
presenterade i början av 2015 med 
syftet att minska häktningstider och 
restriktioner.

– Det har under dess första år inne-
burit en minskning av beslut om res-
triktioner från 70 procent av häkt-
ningarna till 65 procent. För att kunna 
åstadkomma stora förändringar kring 
häktningstider och restriktioner tror 
jag att det behövs mer genomgripan-
de ändringar av processrätten. Såda-

”Jag ser inte 
förslaget med 
interimistiska 
förordnanden 

som en slut
giltig lösning, 

men  kan 
godta det tills 
vi har någon
ting bättre på 

plats.”

Den goda processen 
/ Niklas Wågnert, 
Elin Blank, Tobias 
Fälth.

Advokat Ulf Bergquist 
berättade att frågan om 
månggifte har aktualiserats 
genom invandring från 
muslimska länder.
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om det handlar om ett dispens-
äktenskap, som tillämpas i 
exempelvis Norge, om en 17-årig 
flicka och en 18-årig pojke där 
flickan är gravid? Ett annat svår-

bedömt fall är om det rör ett tio 
år gammalt irakiskt äktenskap 
som ingicks när makarna var 16 
respektive 18 år? Det är svåra 
avgränsningar, men vi menar att 
det vid en lagändring skulle be-
höva finnas en ventil för sådana 
här fall, sa Ulf Bergquist.

Han betonade att icke-er-
kännande av ett äktenskap kan 
innebära ingripande konsekven-
ser för bland annat faderskaps-
presumtion, bodelning och 
arvsrätt. 

Ulf Bergquist förklarade 

att han och Anna Fayad i sin 
lagkommentar som utkommer 
hösten 2017 även kommer att 
skriva om månggifte. Frågan har 
aktualiserats genom invandring 
från muslimska länder. Saudi-
arabien, Yemen, Förenade 
arabemiraten, Somalia, Sudan 
är exempel på länder som prak-
tiserar månggifte.

– Enligt sharialagar får män 
gifta sig med upp till fyra fruar, 
men samma lag gäller inte för 
kvinnor. Det är alltså olika be-
handling av kvinnor och män.  

Vi anser att månggifte strider  
mot ordre public, grundläg-
gande svensk rättsordning, 
 eftersom ingen här får miss-
gynnas på grund av sitt kön. 
Därför bör enligt vår mening 
det andra (tredje och fjärde) 
äktenskapet inte erkännas i Sve-
rige. Men vi är medvetna om att 
detta kan innebära betungande 
konsekvenser för hustru num-
mer två (tre och fyra) i form av 
att hon eller de inte får arvsrätt 
och rätt till bodelning, sa Ulf 
Bergquist. n

na övervägs av en nu pågående utred-
ning. Inger Söderholms betänkande 
är dock ett viktigt steg på vägen för att 
hantera frågan, sa Anders Perklev.

Advokat Tomas Nilsson förklarade 
att han välkomnade utredningen och 
dess förslag för att minska häktningar 
och isoleringar.

– Det är onekligen så att det har fö-
rekommit en långvarig och skarp kri-
tik mot våra häktningstider. Och en 
hel del tidigare lagstiftare – regeringar 
av olika färg – borde skämmas för att 

det inte har hänt någonting på mycket 
lång tid, sa Tomas Nilsson.

Han uttryckte också kritik mot ett 
antal av betänkandets förslag. Bland 
annat att man – trots direktiven till ut-
redningen – inte tagit ställning till de 
särskilda behov som kan tänkas finnas 
för ungdomar i ålderskategorin 18–21 
år, utan menar att de ska betraktas 
som vuxna.

– Det där vill jag ifrågasätta eftersom 
det redan i dag finns en särställning 
för denna kategori: Det krävs bland 

annat särskilda skäl för fängelse, och 
de kan få lindrigare straff än vad som 
är föreskrivit. Min önskan är att vid 
häktning även placera dessa ungdo-
mar i särskilda ungdomshem. Åtmins-
tone skulle jag vilja att häktningstiden 
begränsas till tre månader innan åtal 
väcks även för denna ålderskategori, 
sa han.

Tomas Nilsson är kritisk till försla-
get om att åklagare interimistiskt ska 
förordna offentlig försvarare åt en 
misstänkt utanför kontorstid, på kväl-
lar och helger. Flera advokater i audi-
toriet menade att det vore principiellt 
felaktigt att låta åklagare förordna of-
fentlig försvarare åt en misstänkt.

Riksåklagaren delade Nilssons upp-
fattning och menade att det på sikt 
behövs att domstolarna på ett eller 
annat sätt gör sig tillgängliga även på 
helger och kvällar.

– Det finns en viss ignorans från 
domstolarnas sida i denna fråga så till 
vida att de inte möter det ökade be-
hovet av beslut under icke-konstorstid 
som nu har vuxit fram i och med Eu-
ropakonventionen och de krav som 
finns på att en försvarare ska närvara 
redan vid första förhöret. Jag ser inte 
förslaget med interimistiska förord-
nanden som en slutgiltig lösning, men  
kan godta det tills vi har någonting 
bättre på plats, sa Perklev. n

Direkt och indirekt 
förlust vid före
tagsöverlåtelser / 
Johnny Herre, Axel 
Calissendorff.

Inger Söderholm, Anders Perklev och Tomas Nilsson diskuterade häktningstider.
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It-bevis ger utmaningar att hantera i processen 
Hantering av it-bevis i domstol 
erbjuder särskilda problem. Bevis-
reglerna är föråldrade, och svensk 
forskning om domarnas förmåga 
att värdera bevisen saknas.

Jur. dr Jonas Ekfeldt lade fram sin dok-
torsavhandling Om informationstek-
niskt bevis i april i år. I den behand-
lar han it-bevis med fokus på svenska 
processuella förfaranden.

Vid sitt seminarium förklarade 
Jonas Ekfeldt att det genom digital 
elektronisk utrustning, i kombina-
tion med programvaror och mänsklig 
interaktion, skapas bevisning som är 
mycket svår att hantera utifrån rättsli-
ga utgångspunkter, vilket bland annat 
avser bevisvärdering.

Rättsliga aktörer ställs inför kun-
skapsmässiga utmaningar när det 
gäller it-bevis. Ombuden har svårt att 
angripa och ifrågasätta bevisningen. 
Motsatsvis är problemet: Hur fram-
håller man tillförlitligheten hos it-be-
visning som man själv har skapat eller 
anskaffat?

Jonas Ekfeldt presenterade övergri-
pande sin bevishanteringsmodell som 
både omfattar förslag till en praktiskt 
användbar systematisering av felkäl-
lor som hör till it-bevis och en allmän 

systematisering av bevisrättsliga frå-
gor.

– Bevishanteringsmodellen kan för-
hoppningsvis vara ett hjälpmedel för 
juristen, sa Jonas Ekfeldt.

Han presenterade även en särskild 
modell för värdering av it-
forensiska undersökningar, 
det vill säga sådana som ut-
förs med det övergripande 
syftet att ge information om 
logiskt och fysiskt innehåll 
i lagringsmedier och funk-
tionalitet. Jonas Ekfeldt be-
skrev några typsituationer 
som föranleder sådana un-
dersökningar. De görs inom 
både offentlig och privat sek-
tor. Det kan handla om att 
bevisa såväl förekomsten av 
en datafil som frånvaron av 
den, eller om vilka operationer som 
har gjorts med elektronisk utrustning.

It-forensisk verksamhet kräver inte 
auktorisation eller legitimation. I stäl-
let finns standarder, vägledningar och 
metodbeskrivningar för bästa praxis. 
Även om it-forensisk verksamhet inte 
är särreglerad, berörs den av annan 
reglering. Exempelvis bör man avtala 
om tystnadsplikt med undersökare 
man anlitar. Jonas Ekfeldt påminde 

också om det advokatetiska kostnads-
ansvaret enligt punkten 7.10.1 i de väg-
ledande reglerna om god advokatsed:

– Om ni anlitar en sakkunnig för att 
verkställa en utredning och inte vill 
ansvara själva för arvodet ska ni göra 

detta klart för klienten in-
nan uppdraget påbörjas. 

Det finns också person-
uppgiftshanteringsaspekter 
på undersökningarna.

– Om man tömmer lag-
ringsmedier hanterar man 
ofta personuppgifter. Som 
ombud kan man då själv få 
ett delat personuppgiftsan-
svar, sa Jonas Ekfeldt.

Upphovsrättsregler kan 
också aktualiseras, om man 
hanterar utskrifter av skyd-
dat material.

– I ett hovrättsavgörande ansågs en 
skärmdump som åberopades av en 
kommun utgöra upphovsrättsintrång 
redan genom att kommunen skrev ut 
den på papper enbart i syfte att åbe-
ropa den i domstol, förklarade Jonas 
Ekfeldt.

Även straffrättsligt ansvar kan aktu-
aliseras, exempelvis för dataintrång, 
vilket framför allt gäller de anlitade 
undersökarna. n

”Om man 
tömmer lag
ringsmedier 

hanterar man 
ofta person

uppgifter. 
Som ombud 
kan man då 
själv få ett 

delat person
uppgift s
ansvar.”

Barnkonventionen 
inkorporerad i 
svensk rätt / Ignacio 
Vita, Karin Åhman.

Kommersiella ska
destånd / Jessika 
van der Sluijs.

Jonas Ekfeldt me
nade att de rättsliga 
aktörerna ställs inför 

kunskapsmässiga 
utmaningar när det 

gäller itbevis.
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Myanmar drabbas årligen av översvämningar, jordskred, cykloner och torka. 
Mödradödligheten är hög och tillgången till mödravård är begränsad.
Vi arbetar med bland annat mödra- och barnhälsovård genom volontärer 
som besöker familjer och utbildar människor i lokal beredskap.

Tack för att du stödjer Röda Korset – tillsammans gör vi skillnad!
BG 900-8004

Läs mer om vårt arbete i Myanmar här: www.redcross.se/vart-arbete/m/myanmar/
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» Lena Frånstedt 
Lofalk är sedan 
2008 ordförande i 
Advokatsamfundets
disciplinnämnd.
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Att mottagaren av Advokatsam-
fundets pris 2016 överhuvud-
taget blev advokat är en ren 

tillfällighet. För när advokat Lena 
Frånstedt Lofalk satt ting i Nacka 
tingsrätt i mitten av 1980-talet var hon 
inställd på domarbanan.

– Jag har aldrig haft någon fast plan 
för min karriär, utan jag har gripit till-
fällena då de dykt upp. Karriären har 
fått ta den riktning som möjligheterna 
erbjudit. Så när jag blev erbjuden jobb 
vid advokatbyrån Cederquist då jag 
satt ting tackade jag ja. Det verkade 
intressant med advokatyrket, säger 
Lena Frånstedt Lofalk.

Hon anställdes 1985 som den an-
dra kvinna någonsin på den affärsju-
ridiska advokatbyrån. Kerstin Calis-
sendorff, numera justitieråd i Högsta 
domstolen, var den första. Lena Från-
stedt Lofalk blev advokat 1989 och av 
en tillfällighet några år senare spe-
cialiserad på immaterialrätt. Hon var 
ombud för en klient inom ett helt an-
nat område. När klienten senare be-
slöt sig för att starta ett produktions-
bolag inom film och tv ville han att 
Lena skulle bli bolagets advokat. 

– Jag tackade för erbjudandet, men 
var tveksam eftersom jag inte kunde 
någonting om vare sig immaterialrätt 
eller filmproduktion. Hans svar blev: 
”Då får du väl lära dig det.” Och på 
den vägen är det, säger Lena Från-
stedt Lofalk och fortsätter:

– Immaterialrätt är ett väldigt spän-
nande område. Särskilt på grund av 
internet och digitaliseringen har det 
blivit ett område där det händer saker 
hela tiden. I och med den tekniska ut-
vecklingen måste lagstiftningen hänga 
med, vilket i sin tur ställer stora krav 
på de som är verksamma inom områ-
det att hålla sig uppdaterade.

Efter flera år som delägare i Ceder-
quist blev Lena Frånstedt Lofalk 2009 
tillfrågad om hon tillsammans med 
ett antal andra advokater ville med-
grunda en ny helt affärsjuridisk byrå, 
Kanter Advokatbyrå.

– Jag grep tillfället. Om man är på en 
befintlig stor byrå har man ofta gan-
ska små möjligheter att påverka men 
här handlade det om att vara med och 
bygga upp någonting nytt från grun-
den. I det läget ges möjlighet att ta 
tillvara de erfarenheter man gjort ge-
nom åren, både de bra och de mindre 
bra, säger hon.

lena frånstedt lofalk har även skil-
jemannauppdrag där advokater och 
andra utser henne att agera skiljedo-
mare i olika typer av affärstvister. Och 
hon är sedan 2008 ordförande i Advo-
katsamfundets disciplinnämnd.

– Jag har alltid varit engagerad i 
Advokatsamfundet. Jag undervisar i 
advokatetik och satt tidigare i huvud-
styrelsen i flera år. Det engagemanget 
ger en extra dimension till advokatyr-

ket och insikten att vi advokater har 
en betydelsefull roll i rättssamhället, 
vi är inte bara vanliga konsulter inom 
juridik. Och det har också gjort att jag 
fått träffa kolleger från hela landet och 
inom olika rättsområden. Det ger vi-
dare perspektiv och massvis med nya 
spännande kontaker.

Sedan Lena Frånstedt Lofalk till-
trädde som ordförande i Advokat-
samfundets disciplinnämnd 2008 
har nämnden beslutat att utesluta tio 
ledamöter – varav sex av dem har ute-
slutits hittills i år.

– Några av dessa uteslutningar kan 
härledas till Advokatsamfundets mer 
proaktiva tillsyn av hur advokaterna 
sköter sin egen verksamhet och klien-
ters ekonomi. Det är mycket bra för 
dessa allvarliga ärenden skulle kanske 
inte ha uppmärksammats annars, sä-
ger hon.

lena frånstedt lofalk förklarar att 
hon är väldigt hedrad att ha tilldelats 
Advokatsamfundets pris 2016. Priset 
utdelades i år för femte gången – och 
för första gången till en kvinna. 

– Det har hänt mycket inom både 
advokatyrket och näringslivet sedan 
jag började på advokatbyrå 1985. Un-
der flera år i början träffade jag ald-
rig kvinnor som ställföreträdare för 
klienter, eftersom klienterna normalt 
representerades av högre befatt-
ningshavare och de var inte kvinnor. 
Och då var det också ovanligt med 
kvinnor som motpartsombud. Det 
är fort farande oftast män jag möter, 
men kvinnorna bli fler och fler. Det 
är mycket positivt. Blandningen gör 
 advokatyrket roligare, säger Lena 
Frånstedt Lofalk. n

Lena Frånstedt Lofalk 
prisades för sina insatser

» 

”Jag har 
aldrig haft 
någon fast 

plan för min 
karriär, utan 
jag har gripit 
tillfällena då 
de dykt upp. 

Karriären har 
fått ta den 

riktning som 
möjligheterna 

erbjudit.”

Advokatsamfundets pris 2016 för framstående insatser inom juridiken tilldela-
des advokat Lena Frånstedt Lofalk, som menar att det mesta i hennes karriär 
har med tillfälligheter att göra.

TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: CARL JOHAN ERIKSON
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I början av 2003 blev frilansjour-
nalisten Per Brinkemo uppringd 
av den för honom okända riks-

dagsledamoten Hillevi Engström, 
senare svensk biståndsminister. Hon 
gav honom ett nyhetstips. Engström 
berättade om en 13-årig svensksoma-
lisk pojke som två år tidigare hade bli-
vit tillbakaskickad till Somalia av sina 
föräldrar. Skälet skulle vara att han i 
sina föräldrars ögon hade blivit för 
försvenskad.

– Min första reaktion var att jag be-
tvivlade att det kunde vara så. Det lät 
galet att någon skickade tillbaka sitt 
barn till det land man en gång flytt 
från. Men sedan förstod jag att det här 

var mycket större än den här pojken, 
säger Per Brinkemo.

Han letade reda på Ahmed Hassan 
Ali, som hade tagit sig till grannlandet 
Etiopiens huvudstad Addis Abeba, 
där närmaste svenska ambassad låg. 
Men eftersom pojken saknade pass 
fick hade han på ambassaden fått be-
skedet att han inte kunde resa hem 
till Sverige så länge inte minst en av 
föräldrarna skrev under passansökan. 

Först efter att Per Brinkemo hade 
skrivit om fallet i Svenska Dagbladet 
fick svensksomaliska Ahmed resa hem 
till Sverige. Per Brinkemo skrev sedan 
boken Dumpad om det och liknande 
fall. På den vägen var det – enkelt för-

klarat – som han sedan lämnade jour-
nalistiken för att i stället bli projektle-
dare för Somalilands förening i Malmö.

– Jag blev så tagen av det här och 
hade svårt att motivera mig som jour-
nalist. Jag var färdig med att skildra. 
Jag arbetade för föreningen i nästan 
fem år, under vilka jag lärde mig vad 
det innebär att komma från ett klan-
samhälle utan myndighetserfarenhet 
till Sverige, en av världens starkaste 
stater där de asylsökande möter myn-
digheterna överallt, säger Per Brinke-
mo och fortsätter:

– Initialt är det en jättekrock kultu-
rellt då de inte är vana med stat och 
tilltro till myndigheter. När man växer 
upp i ett klansamhälle, där staten inte 
finns eller är illegitim, blir blodsban-
den ens skydd och identitet. Klanen 
fyller samma funktion som staten. 
Den skapar skydd och identitet, men 
bygger på blodsband. 

Han skrev utifrån sina erfarenheter 

» 

Kulturkrock 
mellan
klansamhällen
och rättsstat
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I stort sett alla som söker asyl i Sverige kommer från klansamhällen. Ett fak-
tum och en kulturkrock som svenska myndigheter har ytterst dålig kunskap 
om, menar författaren och föreläsaren Per Brinkemo.

TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: CARL JOHAN ERIKSON
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av klankultur och integrationen bo-
ken Mellan klan och stat, vilket han 
under Advokatdagarna 2016  höll ett 
seminarium om. Han understryker att 
klansamhällen inte är  unikt för Soma-
lia, utan att det är den vanligaste sam-
hällsformen i hela världen. I Jemen, 
Afghanistan, Libyen, Sudan är klan 
som organisationsform av samhället 
högst påtaglig. Även i Centralasien, 
Mellanöstern, Afrika, Albanien och 
södra Italien lever klanväsendet.

– Vi är så marinerade i stat att vi har 
svårt att se de samhällssystem som rå-
der i omvärlden. Vi tror att vi är helt 
normala, men vi är extrema i en inter-
nationell kontext. Vi möter de män-
niskor som kommer hit som om de 
var svenskar med svenska erfarenhe-
ter. Men så är det inte. I stort sett alla 
asylsökande i Sverige kommer från 
länder där klaner spelar en mer eller 
mindre avgörande roll och präglar de-
ras värderingar och syn på världen.

Det lever i dag i Sverige flera hund-
ratusen människor med rötter i klan-
samhällen. Per Brinkemo menar att 
Sverige under lång tid varit dåliga på 
att guida dessa människor in i vårt sätt 
att leva.

– Det har varit tabu att tala om klan-
samhällen. Integration har bara hand-
lat om att komma i arbete. Ja, det är 
viktigt, men det finns saker bortom 
det också. Förstår man det förstår 
man också mycket annat som sker, 
både i omvärlden och här i Sverige.  

per brinkemo arbetar i dag på länssty-
relsen i Östergötland där han arbetar i 
Nationella kompetensteamet mot he-
dersrelaterat våld och förtryck. Han 
menar att klan som organisations-
form är den struktur ur vilken heders-
kulturen är sprungen, oavsett om det 
handlar om kristendom, islam eller 
hinduism. 

– Klansamhällen har en komplice-

rad relation till lagen. Eftersom de inte 
litar på lagstiftaren litar de heller inte 
på lagen. Lagen har ingen legitimitet i 
de länderna som en stor del av de som 
söker asyl i Sverige härstammar från, 
så då hänger de kvar vid sedvanerät-
ter. Man blandar inte in rättssamhäl-
let, utan löser konfliker och oförrätter 
själv, säger Per Brinkemo och fortsät-
ter: 

– Det är exempelvis det vi ser i Bi-
skopsgården i Göteborg där unga män 
hämnas på varandra. Det kommer 
från att blodshämnd är ett grundläg-
gande mänskligt sätt att hantera kon-
flikter på då man inte fått upprättelse 
eller lyckats komma överens. Det är 
viktigt att rättssamhället känner till de 
här strukturerna för att kunna förstå 
vad som händer i Biskopsgården, för 
att förstå varför det finns svårigheter 
att få folk att vittna och känna tillit till 
polisen och se strukturerna bakom 
hedersvåld. n » 

”Klansamhäl
len har en 

komplicerad 
relation till 
 lagen. Efter
som de inte 
litar på lag

stiftaren litar 
de heller inte 

på lagen.”
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Enligt Per Brinkemo 
har lagen har ingen 
legitimitet i de län
der som en stor del 

av de som söker asyl 
i Sverige härstam

mar från, därför 
hänger de kvar vid 

sedvanerätten. 
Man blandar inte in 

rättssamhället, utan 
löser konflikter och 

oförrätter själv.
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Claes Zettermarck och Biörn Riese.

Bengt 
Ivarsson 
och Magnus 
Elving.

Vlora Tamtè, Jasmina Resulovic, Vivienne Dahlstrand, Frida Svensson, Kristina Wenzelberg, Sait Umdi och Anna Lööv 
Schöning.

Andréa Rosengren, 
Diana Zetterberg Rogers 
och Louise Lilliebjelke.

Återigen hade Advokatdagarna 
ett nytt deltagarrekord och del-

tagarna var mycket nöjda. 
Advokatdagarnas första seminarie-
dag avslutades med en bankett och 

uppträdande av artisten Orup.

FOTO: JOHAN PERSSON

Claes Håkan Wikefeldt, Stefan Lindskog och Annika                              Byström.

Thomas Rolén, Anne Ramberg och Thomas Bull.
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Hanna Larsson och Sture Larsson.Elisabet Fura och Karin Åhman.

Örjan Teleman och Anja Åström.

Henrik Appelqvist, Ulrika Forsberg, Fredrik Haräng och Johanna Lindholm.

Andréa Rosengren, 
Diana Zetterberg Rogers 
och Louise Lilliebjelke.

Claes Håkan Wikefeldt, Stefan Lindskog och Annika                              Byström.
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Pressetiska principer för namngivning        av brottslingar

i november 2010 kallar polisen i Malmö till presskonferens. 
En 38-årig man är häktad på sannolika skäl misstänkt för 
ett mord och fem mordförsök. Polisens informationschef 
uppmanar medierna att inte säga att den misstänkte serie-
skytten heter Peter Mangs. När namn och bild slås upp på 
förstasidor och löpsedlar sjunker så klart bevisvärdet för 
framtida vittneskonfrontationer.

Expressen publicerade ändå. Tidningen hävdade att all-
mänintresset var uppenbart att få veta vem som misstänks 
vara den nye ”laserman” som under lång tid spridit skräck 
i Malmö. 

Fem år senare, i november 2015, är polisens attityd 
en annan. Då höjer Säkerhetspolisen nivån för terrorhot 
i Sverige. Och det är sannolikt någon inom polisen som 
förser just Expressen med namn och bild på en efterlyst 
22-årig asylsökande bosatt i Boliden. Man låter förstå att 
publicering av bilden kan hjälpa polisen att hitta och gripa 
den misstänkte terroristen.

I stort sett alla medier i Sverige publicerar namn och 
bild på den misstänkte. Och både pressen och polisen får 
stå med skammen när misstankarna visar sig vara fel. 

Ingen av dessa två namnpubliceringar fälls av Pressens 
opinionsnämnd. 

I pressetiken finns ingen regel om att man ska ta hänsyn 
till att polisen vill göra sina utredningar i fred som i fallet 
med Peter Mangs. 

De ansvariga utgivarna försvarade utpekandet av 
22-åringen i Boliden med att publiceringen var rätt när 
den skedde, eftersom de inte hade något skäl att tvivla på 
polisens uppgifter. Förrän det var för sent. 

Principerna för publicering av namn på brottslingar kan 
vara svåra att begripa sig på, och är troligen den utgivar-
fråga som diskuteras oftast på svenska redaktioner. 

Uppe till höger på uppslaget är ett försök att förklara 
hur medierna tänker. TT tog för några år sedan fram ett 
diagram som visar hur människor med makt får tåla mer. 
Och hur brottets art påverkar. 

De flesta brottslingar namnges aldrig i pressen. Fylle-
bråket som slutar med att någon knivdödar någon annan 
hemma i bostaden bedöms sällan ha allmänintresse.

När jag försökt förklara denna princip för människor 
som bor i USA, skakar de bara på huvudet. Där betraktas 

det som en del av straffet att bli uthängd offentligt. All-
mänheten anses också ha rätt att få veta vilka mördare och 
pedofiler som bor i ens kvarter. Så är det också på andra 
håll i världen.

Svenska medier har en unikt återhållsam policy vad 
gäller att publicera namn på brottslingar. Det gäller även 
publicering av alltför detaljerade uppgifter. Jag minns en 
polisnotis jag skrev på mitt första vikariat som reporter, 
som började: 

Bjuråkersbo greps för rattfylla på flakmoped – på sin 
60-årsdag.

Dagen därpå gav chefen mig en lektion i konsten att 
anonymisera. Jag hade lika gärna skrivit ut namnet. Alla i 
byn förstod ju direkt vem det var.

namn publiceras när det föreligger allmänintresse. Vilket 
inte betyder att man ska publicera bara därför att allmän-
heten kan vara intresserad. I slutändan är det Pressom-
budsmannen och Pressens Opinionsnämnd som bedö-
mer om publicitetsskadan anses större än allmänhetens 
intresse av att få veta – och om tidningen ska klandras.

Och där sänks ribban ju högre upp på samhällsstegen 
man kommer.

Statsministern hamnar på löpsedlarna redan när han 
ertappas med att snatta lösgodis i affären. Samma gäller 
ministern som åker fast för rattfylla. Misstänks justitiemi-
nistern för något brott blir det fullt utpekande redan på 
gripandenivån. Det gäller i princip också övriga statsråd, 
partiledare och andra högt uppsatta politiker. Liksom riks-
åklagaren, rikspolischefen och några till i rättsapparatens 
topp. Säkert också några av de mest kända advokaterna. 

Politiker, domare, höga myndighetschefer, företagsle-
dare. Makthavare namnges i princip alltid om det gäller 
ett brott begånget i tjänsten, särskilt om de verkar inom 
offentlig sektor. Har brottet begåtts i den privata sfären 
blir bedömningen svårare. Är det relevant att politikern är 
dömd för misshandel? Köpt sex? Snattat i affären? Relevan-
sen ökar om hen är aktiv i rättsfrågor, har skrivit motioner 
om prostitution och vill ha nolltolerans mot småbrott. 

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson brukar förklara 
principen för namgivning med att allmänintresset ökar 
när det gäller personer som bygger samhället. Men också 

GÄSTKRÖNIKÖR
BJÖRN HÄGER
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för de personer som river det. Därför namnges tidigt den 
som misstänks ha mördat statsministern. Massmördare 
och brutala våldsmän kan också räknas hit. Särskilt om 
offren är skötsamma samhällsmedborgare. Därför har 
Anders Eklund, Mattias Flink och Niklas Lindgren blivit 
kända namn för allmänheten. Misstänkta terrorister kan 
heller inte räkna med någon större hänsyn i medierna. 

Intresset för att hänga ut vissa brottslingar påverkas av 
tidsandan. På sjuttiotalet var det knarkhandlare, på åttio-
talet skalbolagsplundrare och nolltaxerare, på nittiotalet 
mc-klubbar och nazister. 

På senare år har framför allt Expressen flyttat fram po-
sitionerna vad gäller att avslöja och publicera identiteten 
på människor som sprider rasistiskt hat på nätet. Press-
sens opinionsnämnd har friat Expressens publicering av 
personer som ägnat sig åt sådant utan att ha framträdande 
samhällspositioner. 

Däremot har Pressens opinionsnämnd tydligt marke-
rat åt ett annat håll. Kändisar, som inte är makthavare, 
har rätt till en skyddad sfär. Expressen fälldes för att ha 
publicerat en film där en känd skådespelare ses ta kokain 
i sällskap med kriminella. För nämnden var det ointres-
sant om detta var sant eller inte. Inte heller spelade det 
roll att skådespelaren agerat hårdför polis i många filmer. 
Opinionsnämnden tyckte inte att det hade allmänintresse 
och fällde publiceringen. 

oftast väntar medierna med att publicera namn tills 
domen har fallit. Men finns det stort allmänintresse väljer 
många redaktioner att publicera i samband med att åtal 
väcks och förundersökningen blir offentlig.

I extrema fall väljer vissa tidningar att publicera ännu 
tidigare. Som Expressen gjorde i fallet med Peter Mangs. 
När Mijailo Mijailović häktades misstänkt för mordet på 
utrikesminister Anna Lindh namngavs han av Dagens Ny-
heter och Norrbottens-Kuriren. Tidningarna hävdade att 
allmänintresset gick före kravet på att skydda den enskilde 
från publicitetsskada. Och publiceringarna friades av 
opinionsnämnden.

Ett självklart beslut, kan tyckas. Att saken över huvud 
taget prövats i pressetiska instanser visar hur speciellt det 
svenska systemet är. Var annars i världen skulle press-

sen inte berätta vem som häktats för mordet på landets 
utrikesminister?

Och försiktigheten med att namnge misstänkta brotts-
lingar har en baksida. Vi kallar dem 32-åringen, ter-
rorsvensken eller nöjesprofilen, och öser sedan på med 
detaljer – som vi inte skulle ha publicerat om namnet 
stått där från början. Sedan kan läsarna googla fram vem 
nöjesprofilen, 32-åringen eller Mona Sahlins livvakt är, och 
lägga sitt eget pussel.

Eller så publiceras namnet när domen fallit. Ihop med 
detaljer som sammantaget skadar onödigt mycket.

Inget talar för att tidningar hänger ut mer i dag än tidi-
gare. Tvärtom. 

För hundra år sedan var polisnotiserna en kloak av 
förklenande omdömen. Mördare och offer kunde förses 
med epitet som ”försupet fattighjon” och namnges utan 
pardon, gärna med direkt utpekande av vem som troligen 
var skyldig.

Svenska publicister såg problem med detta och skapade 
därför det självsanerande pressetiska system som i år 
fyller 100 år. Principerna har starkt stöd hos allmänheten. 
Och så länge systemet fungerar som det ska bör det hålla 
politikerna borta från att stifta lagar som inskränker den 
tryckfrihet som i år fyller 250 år.

Så är i alla fall tanken.

Björn Häger
Journalist, Publicistklubbens ordförande

Pressetiska principer för namngivning        av brottslingar

”Principerna för publicering av namn på brottslingar 
kan vara svåra att begripa sig på, och är troligen den 
utgivarfråga som diskuteras oftast på svenska 
redaktioner.”
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Ej namn

Ej namn

Bestialiskt brott

Yrkesrelaterat brott

Brott i privata sfären

Medelsvensson Okänd person, 
men viktigt jobb, 
t.ex. ledare för 
mellanstort företag
Myndighetsutövare

Aktiv politiker
Chefer
rättsväsende
Storföretagsledare
Maktställning
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Ej namn
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Jämställdhet 
i sikte

Juristnätverket Hilda grundades för 10 år sedan med 
syftet att göra något åt problemet att få kvinnliga jurister 

blev chefer på myndigheter eller delägare på advokatbyrå. 
I dag går det att konstatera att jämställdheten har kommit 

långt även om målet inte är nått på alla områden.
Hilda och de två mentorskapsprogrammen Ruben och 

Sofia har påverkat kvinnliga jurister positivt i deras yrkes-
karriärer. Det visar två av varandra oberoende studier.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON, KAMILLA KVARNTORP, JOHAN PERSSON 

FOTO: ISTOCKPHOTO M. FL.
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et är i år 10 år sedan nätverket Hilda 
bildades på initiativ av Advokatsam-
fundets generalsekreterare Anne Ram-

berg. Syftet med nätverket är att stödja 
kvinnliga jurister i deras professionella 

utveckling och därmed bidra till att antalet 
kvinnor inom advokatkåren, rättsväsendet 

och förvaltningen ökar. I nätverket ingår i dag ett 
fyrtiotal framstående kvinnliga jurister, så kallade stor-
hildor.

– Många i min generation har inte 
haft några kvinnliga förebilder. För 
oss har det betytt väldigt mycket att 
umgås i kretsen storhildor och ta 
del av varandras erfarenheter. Man 
blir på så sätt stärkt och känner sig 
tryggare i de egna utmaningarna, 
säger Maarit Jänterä-Jareborg, pro-
fessor i internationell privaträtt och 
internationell processrätt vid Upp-
sala universitet, som har varit med i 
nätverket i åtta år.

Maarit Jänterä-Jareborg och 
Christina Ramberg, professor i juri-
dik vid Stockholms universitet och 
även hon medlem i Hilda-nätverket, 
erbjöd sig att med hjälp av medar-
betare och studenter undersöka 
vilken effekt Hildas mentorskaps-
program Ruben och Sofia har haft. 
Ruben är ett mentorskap i grupp 
medan Sofia är ett individuellt 
mentorskapsprogram. (Läs mer på 
sidan 59.) Totalt har omkring 300 jurister deltagit i pro-
grammen.

– Det föreföll naturligt att se programmen som ett pro-
jekt om jämställdhet och kvinnors möjligheter att göra 
karriär inom juristyrken. Det var därför naturligt att åta 
sig att utvärdera hur mentorskapsprogrammen har bi-
dragit till adepternas karriärsutveckling och vilja att vara 
chef, säger Maarit Jänterä-Jareborg.

VIKTIG FUNKTION

Den ena undersökningen om nätverket Hildas mentor-
skapsprogram är en enkätstudie som har gjorts av forsk-
ningsassistenten jur. kand. Melissa Agaeva Ghefouri un-
der Maarit Jänterä-Jareborgs handledning. Den viktigaste 
slutsatsen av studien är att mentorsprogrammen fyller en 
viktig funktion för adepterna.

– Med något undantag anser i princip alla adepter att 
programmen har påverkat dem indirekt på ett positivt 

sätt. Programmen har stärkt dem i 
deras yrkesroll och gett dem verk-
tyg för att ta steget mot en chefspo-
sition. Mötena med mentorerna har 
gett adepterna det självförtroende 
som behövs. Huvuddelen av adep-
terna lyfter fram att det har varit be-
tydelsefullt för dem både att träffa 
jurister som är i ledande positioner 
och att byta erfarenheter med an-
dra unga jurister som är i samma si-
tuation som de själva, säger Melissa 
Agaeva Ghefouri.

”Min mentor var väldigt proffsig 
och vänlig. Hon gav mig en kick att 
våga även om hon var något av en 
superkvinna. Jag fick ökad insikt om 
vad chefsrollen på en ledande posi-
tion innebär. Min egen motivation 
för högre ledarskap ökade”, kom-
menterade en adept som deltog i 
enkätundersökningen om mentor-
skapsprogrammet Sofia.

Klara Lundh, som genom ett 
 antal djupintervjuer har utvärderat Hildas mentorskaps-
program inom ramen för sitt examensarbete på jurist-
programmet vid Stockholms universitet, har också kom-
mit fram till att mentorskapsprogrammen har påverkat 
kvinnors vilja att bli chefer och delägare på ett positivt 
sätt.

”Jag tycker att programmet påverkade mig positivt, 
speciellt den kvinnliga mentorn. Hon var väldigt positiv 

”Många i min 
generation har inte 

haft några kvinnliga 
förebilder. För oss 

har det betytt väldigt 
mycket att umgås i 
kretsen storhildor 

och ta del av varan-
dras erfarenheter. 
Man blir på så sätt 

stärkt och känner sig 
tryggare i de egna 

utmaningarna.”
Maarit Jänterä-Jareborg

Maarit JänteräJareborg.

l Ruben är ett mentorskap i grupp som sedan 
2011 anordnas av Hildanätverket i Sveriges ad
vokatsamfunds regi. Det övergripande målet är 
att genom diskussioner och utbyte av tankar och 
erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att 
vilja bli chefer eller delägare. Mentorskapspro
grammet vänder sig till både kvinnliga och man
liga jurister verksamma vid advokatbyrå, inom 
rättsväsendet och förvaltningen. Under hösten 
och våren anordnas regelbundna träffar vid minst 
fem tillfällen. Adepterna har under programmets 

gång även kontakt i mindre så kallade reflektions
grupper. Som mentorer fungerar en medlem i 
nätverket Hilda och en manlig advokat eller jurist 
från rättsväsendet eller förvaltningen.

l Sofia är ett individuellt mentorskapsprogram 
för kvinnliga jurister verksamma vid advokatbyrå 
och inom rättsväsendet eller förvaltningen. Syftet 
med programmet är att ge adepterna ökad insikt 
om vad chefsrollen innebär inom olika delar av 
advokatkåren, rättsväsendet och förvaltningen. 

Målet med programmet är att öka motivationen 
för de medverkande att vilja bli chefer. Adepterna 
i Sofia ska ha kommit längre yrkesmässigt än de 
som deltar i mentorprogrammet Ruben. Som 
huvudregel söker de chefstjänster, är aktuella 
för delägarskap på advokatbyrå eller har nyligen 
blivit delägare eller tillträtt en chefstjänst eller 
befordrad tjänst. Samtliga mentorer i mentor
skapsprogrammet Sofia är medlemmar i nätver
ket Hilda. Programtiden sträcker sig normalt från 
september till maj.

MENTORSKAPSPROGRAMMEN 
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och hade jobbat med väldigt många olika saker. Hon in-
spirerade mig verkligen”, kommenterade en av Ruben-
adepterna mentorskapsprogrammet i djupintervjuun-
dersökningen.

KVINNLIGA FÖREBILDER

En slutsats i Klara Lundhs djupintervjuundersökning är 
vikten av kvinnliga förebilder. 

– Det är viktigt att få stöd och uppmuntran av dem som 
nått en chefsposition, att ha någon att se upp till, som 
kan föregå med gott exempel och visa att man inte behö-
ver vara en supermänniska för att vara chef. Mentorerna 
visar till exempel att det går att kombinera familjeliv och 
karriär. Resan att vara chef eller delägare avdramatiseras, 
säger Klara Lundh.

Även Maarit Jänterä-Jareborg betonar vikten av kvinn-
liga förebilder för att fler kvinnliga jurister ska välja chefs-
befattningar.

– Om ingen uppmuntrar dig och ser att du har en stor 
potential har kanske samhället gått miste om många 
chefsbegåvningar. Men jag hoppas att alla som har anlag 
kan komma vidare framöver och få chans att överväga 
möjligheten att bli chef eller delägare, säger Maarit Jän-
terä-Jareborg, som själv har varit mentor i Sofia-program-
met vid ett tillfälle.

– Det kändes viktigt att kunna öppna min värld för en 
ung kvinna och förmedla en bild av vad det har inneburit 
och innebär att vara chef. Jag ville också öppna mitt kon-
taktnätverk för henne.

INDIREKT EFFEKT

Utifrån enkätstudien går det inte att mäta vilket resultat 
nätverket Hilda har haft, om det har påverkat fler kvinn-
liga jurister att bli chefer och delägare. 

– Resultatet är lite tvetydigt. Svaren i enkäten bekräftar 
inte att nätverket generellt har haft en direkt effekt vad » 

Fokus Hilda 10 årFokus Hilda 10 år

I enstaka fall har 
programmen haft en 
direkt inverkan, det vill 
säga lett till att en adept 
har bytt yrke till följd 
av medverkan i ett av 
mentorskapsprogram
men, visar enkätunder
sökningen.
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gäller antalet kvinnliga chefer och delägare. Men indirekt 
bekräftar svaren nätverkets effekt. Genom att träffa kvin-
nor och även män som har lyckats får deltagarna ett bre-
dare perspektiv av vad chefskapet innebär. På det sättet 
blir programmen en positiv faktor som gör att fler känner 
motivation att bli chef.  Att umgås med andra som funde-
rar på eller som har gått vidare i karriären stärker en i det 
här valet, säger Maarit Jänterä-Jareborg.

I enstaka fall har programmen haft en direkt inverkan, 
det vill säga lett till att en adept har bytt yrke till följd av 
medverkan i ett av mentorskaps-
programmen, visar enkätunder-
sökningen. Djupintervjustudien 
visar också att mentorskapspro-
grammen i ett fåtal fall direkt har 
påverkat adepternas karriärut-
veckling.

En kvinnlig jurist på en stor 
affärsjuridisk byrå som deltog i 
studien berättade till exempel att 
mentorsprogrammet hade varit 
helt avgörande för hennes beslut 
att bli delägare.

– När hon var med i program-
met stod hon vid ett vägskäl och 
visste inte om hon skulle satsa 
på delägarskap eller något helt 
annat. För dem som står vid ett vägval är det tydligt att 
mentorskapsprogrammen har varit avgörande för deras 
beslut, antingen att bli delägare eller att byta arbetsplats. 
De har kommit till insikt om sin egen situation och vad de 
vill göra, säger Klara Lundh.

De båda studierna visar att mentorskapsprogrammen 
kompletterar varandra på ett bra sätt. Fler adepter från 
Sofia-programmet än från Ruben-programmet har i dag 
nått en chefsposition, men det ser Klara Lundh som na-
turligt då deltagarna i Sofia-programmet som regel är 
närmare en chefsposition från start.

BREDARE UPPLÄGG

Deltagarna i mentorsprogrammen är i stort sett nöjda 
med upplägget, men i de båda studierna har vissa förslag 
till förändringar förts fram.  När det gäller Sofia-program-
met förslås ett bredare upplägg där mentorn och adep-

ten inte är så beroende av att personkemi uppstår dem 
emellan.

Maarit Jänterä-Jareborg berättar att hon valde att träffa 
sin adept tillsammans med en annan mentor och hennes 
adept.

– Jag fann den mötesformen väldigt givande. Man in-
spirerar varandra och det blir inte ensidigt eller någon 
låsning. Två mentorer kan se behoven från ett bredare 
perspektiv än en mentor. Sofia-programmets idé har varit 
att matcha en adept och mentor som har olika bakgrund. 

Det kan göra att man inte når 
fram när det gäller adeptens be-
hov. Då är det bra med ett möte 
med en mentor som har en bak-
grund som mer liknar adeptens, 
säger Maarit Jänterä-Jareborg.

I enkätundersökningen fram-
kom även att Ruben, mentor-
skapet i grupp, kan bli för oper-
sonligt, samtidigt som flera av 
adepterna i det individuella 
mentorskapet Sofia efterlyste 
möten med fler erfarna jurister 
än den egna mentorn.

– Programmen skulle nog kun-
na inspireras av varandra. Ett 
litet inslag av Sofia i Ruben och 

ett inslag av Ruben i Sofia tror jag vore en lösning, säger 
Maarit Jänterä-Jareborg.

Flera av respondenterna i enkätstudien tyckte också 
att Hilda-nätverket inte syns tillräckligt mycket i det of-
fentliga rummet.

– Nätverket skulle kunna synas mer i medierna och 
storhildorna skulle kunna ställa upp i debatter för att nå 
ut till fler, framför allt för att fler människor ska få upp 
ögonen för nätverket och det arbete som görs. Ju fler som 
engagerar sig i nätverket desto lättare är det att nå må-
let med fler kvinnliga chefer och delägare, säger Melissa 
Agaeva Ghefouri.

Ett annat förslag är att möten mellan adepter och men-
torer kompletteras med föreläsningar och studiebesök. 

DISKUSSIONSUNDERLAG

Ytterligare ett förslag till förändring som kom fram i de 

”Nätverk som Hilda 
bidrar till att antalet 

kvinnor på chefs- 
positioner ökar. 

Hilda kommer att vara 
ett betydelsefullt 
nätverk så länge 

kvinnor och män 
inte är jämställda.”

Melissa Agaeva Ghefouri

”Hilda, gör ni skillnad? En utvärdering av Hildas 
mentorskapsprogram”. 
En studie av Klara Lundh inom ramen för hen
nes examensarbete på juristprogrammet vid 
Stockholms universitet. Studien bygger på 14 
djupintervjuer med deltagare från Hildas mentor
skapsprogram Sofia och Ruben.

”Nätverket Hilda. En redovisning av en enkät-
studie, genomförd under sommaren 2016.” 
En studie av jur. kand. Melissa Agaeva Ghefouri un 
der medverkan av professor Maarit JänteräJare
borg, Uppsala universitet. 340 enkäter skickades 
per epost till deltagarna i Hildanätverket samt till 
adepter och mentorer i mentorskapsprogrammen 

Ruben och Sofia. Totalt besvarades enkäten av 
66 personer. De som svarade är primärt personer 
som relativt nyligen deltagit i verksamheten. Den 
ganska låga svarsfrekvensen kan också förklaras 
med att studien genomfördes under sommarledig
heten och eventuellt även med att möjligheten att 
vara anonym inte betonades starkare.

STUDIERNA OM MENTORSPROGRAMMEN RUBEN OCH HILDA

Melissa Agaeva  
Ghefouri.

Klara Lundh.
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båda studierna är att det skulle kunna finns förberedda 
diskussionsunderlag, färdiga ämnen som mentor och 
adepter kan diskutera ifall det inte kommer upp något 
ämne naturligt vid träffarna.

Enligt Klara Lundhs studie skulle deltagarna i Sofia-
programmet också vilja ha möjlighet att påverka vem de 
får som mentor.

– För att adepterna ska få största möjliga utbyte av pro-
grammet skulle man till exempel kunna överväga att låta 
dem välja om de vill ha en mentor från den offentliga el-
ler privata sektorn, säger Klara Lundh.

Den främsta utmaningen för nätverket Hilda och men-
torskapsprogrammen är, enligt de båda studierna, att ta 
till sig av de synpunkter och förslag till förändringar som 
har lyfts fram av deltagarna i mentorskapsprogrammen.

– För att locka till sig både fler adepter och fler mento-
rer är det viktigt att våga prova nya metoder. Det är vik-
tigt att nätverket ständigt utvecklas och anpassas till de 
aktuella behov som finns, säger Melissa Agaeva Ghefouri.

En annan utmaning för nätverket som kom fram i en-
kätundersökningen är vad som händer den dag Advokat-
samfundet får en ny generalsekreterare.

– Anne Ramberg har en framträdande roll i nätverket. 
Det finns farhågor om vad som händer den dag hon slu-
tar och en ny generalsekreterare utses. Andra mentorer 
måste kanske engagera sig mer. Huvuddelen av ansvaret 
borde kanske inte ligga på en person, då blir nätverket 
skört, säger Melissa Agaeva Ghefouri.

Majoriteten av dem som intervjuats i de båda studierna 
har sammanfattningsvis mycket positiva erfarenheter av 
nätverket Hilda och dess mentorskapsprogram. Samtliga 
personer som vi har intervjuat ser också positivt på fram-
tiden för nätverket och anser att det kommer att fylla en 
viktig funktion även framöver. 

– Nätverk som Hilda bidrar till att antalet kvinnor på 
chefspositioner ökar. Hilda kommer att vara ett betydel-
sefullt nätverk så länge kvinnor och män inte är jämställ-
da, säger Melissa Agaeva Ghefouri. n
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Fler kvinnor 
har tagit ledar-
rollen under 
10 år med Hilda 
– vänd!
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KVINNLIGA LEDAMÖTER I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 2000–2016 (%)

Fokus Hilda 10 år

Andelen kvinnliga chefer har ökat kraftigt 
inom juristyrkena under 10 år med nätver-
ket Hilda.

 När juristnätverket Hilda grundades för 10 år sedan, 
var det med syftet att göra något åt problemet att 
det är få kvinnliga jurister som blir chefer på myn-

digheter eller delägare på advokatbyrå.
Hur har andelen kvinnor i ledande positioner utveck-

lats under de 10 åren som Hilda har varit verksamt? En 
jämförelse visar att stora förändringar pågår.

Sedan Hilda grundades har kvinnorna – och de kvinn-
liga cheferna – blivit märkbart fler inom alla sektorer som 
ingår i Hildas målgruppsområde. På vissa områden har 
ökningen varit mycket hastig.

Men skillnaderna är fortfarande stora mellan de olika 
branscherna och yrkesgrupperna, vare sig det gäller ab-
soluta tal, andelen kvinnor eller hastigheten i förändring-
arna.

Den yrkesgrupp där kvinnorna är relativt flest är åkla-
garna. Inom Åklagarmyndigheten är nu 60 procent av 
åklagarna kvinnor, medan andelen kvinnor av Sveriges 
advokater är 31 procent.

När det gäller utvecklingen det senaste decenniet står 
ökningen av andelen kvinnliga domstolschefer i särklass: 
Andelen har ökat med 242 procent mellan 2006 och 
2015, till 41 procent kvinnliga chefer.

Även andelen kvinnliga delägare och innehavare på 
advokatbyråerna har ökat starkt. År 2006 var 14 procent 
av byråernas delägare och innehavare kvinnor. I dag är 
de 23 procent – det innebär en ökning med 63 procent. 
Ännu mer har andelen ökat, om man ser bara till delä-
garna: Där har andelen kvinnor ökat med 75 procent se-
dan 2006.

När Hilda startade 2006 var 20 procent av advokaterna 
kvinnor. År 2016 har andelen kvinnliga advokater stigit 
till 31 procent – en ökning med 55 procent på 10 år.

År 2006 var de kvinnliga delägarna på advokatbyrå-
erna 12 procent. Nu är andelen kvinnliga delägare 21 pro-
cent. Andelen kvinnor bland delägarna har ökat i avse-
värt snabbare takt än andelen bland Advokatsamfundets 
ledamöter i allmänhet och motsvarar alltså en ökning 
med 75 procent.

När Hilda grundades hade de kvinnliga biträdande ju-
risterna just för första gången blivit fler än de manliga: 
51 procent av de biträdande juristerna var kvinnor 2006. 
Kvinnorna har varit i majoritet bland de biträdande juris-
terna alltsedan dess, och 2016 har andelen kvinnor ökat 
till 56 procent.

Även inom myndigheterna, där andelen kvinnor inom 
många yrken var högre än i advokatkåren redan när Hil-
da började arbeta, har det skett en markant utveckling. 
Andelen kvinnliga chefer i staten har ökat de senaste 10 
åren, och nu är 39 procent av alla chefer inom staten 
kvinnor. År 2006 var andelen 30 procent. 

Av de ordinarie domarna 2006 var 28 procent kvinnor. 
År 2015 hade andelen kvinnor av de ordinarie domarna 
ökat till 51 procent. Det innebär en ökning med 82 pro-
cent. Av domstolscheferna var andelen kvinnor 12 pro-
cent 2006. År 2015 hade andelen blivit mer än tre gånger 
högre: 41 procent.

Fler kvinnor har tagit ledar-
rollen under 10 år med Hilda

» 

40

30

20

10

0

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

2000
14 %

2016
31 %



Advokaten Nr 9 • 2016 53

Fokus Hilda 10 år

Av åklagarna var 48 procent kvinnor 2006. Andelen 
kvinnor bland cheferna var 34 procent. År 2015 hade an-
delen kvinnor av åklagarna ökat till 60 procent, och an-
delen bland kammarchefer och vice kammarchefer hade 
ökat till 41 procent.

Andelen kvinnor i ledningsfunktion inom 
polisen 2006 var 16 procent. År 2015 hade 
andelen ökat till 27 procent. Andelen kvinn-
liga poliser 2006 var 20 procent. Den ökade 
till 31 procent 2015.

På juristprogrammen vid de svenska uni-
versiteten är de kvinnliga studenterna se-
dan många år fler än de manliga. Enligt nya 
siffror från universitetskanslerämbetet var 
58 procent av studenterna kvinnor läsåret 
2014/2015. Andelen kvinnliga juriststudenter 
beräknas öka till 62 procent år 2035.

Advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg kommenterar utvecklingen:

– Detta är verkligen glädjande siffror. Det 
visar att Hildas arbete varit meningsfullt. Det 
har adresserat de missförhållanden som förelåg när vi 
startade Hilda. Åklagarna är bäst i klassen. Men utveck-
lingen har varit mycket stark på alla områden inom rätts-
väsendet, förvaltningen och på advokatbyråerna.

– Skillnaderna mellan offentlig förvaltning och ad-
vokatbyråer är inte konstig. Advokatbyråer, särskilt de 

stora affärsjuridiska byråerna, driver näringsverksamhet 
på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det innefattar 
ett risktagande att vara delägare på en sådan byrå och 
det innefattar också ett tidvis mycket högt uppskruvat 

arbetstempo. Många unga kvinnor lämnar 
advokatyrket när de fått barn. De går huvud-
sakligen till företag och blir bolagsjurister. 
Som bolagsjurist får man också räkna med 
att arbeta hårt. Men i likhet med rättsväsen-
det och förvaltningen är det inte förenat med 
risktagande och i allmänhet mer normala 
arbetstider. Många är de kvinnor i dag som 
blir chefsjurister, domstolschefer eller chefer 
inom åklagarväsendet. Andelen kvinnliga 
delägare är också lägre än till exempel bland 
domstolschefer eller på åklagarsidan. 

– Det intressanta är dock inte hur stor andel 
av kvinnorna som är delägare. Den relevanta 
siffran är hur stor andel av de nya delägarna 
som är kvinnor. Det anger riktningen. Och då 
kan man konstatera att utvecklingen verkli-

gen är positiv. Andelen nya kvinnliga delägare överstiger 
den totala andelen kvinnor i kåren, säger Anne Ramberg.

Under perioden 2011–2015 var kvinnorna 32 procent av 
alla dem som blev nya delägare på advokatbyråerna. Hela 
36 procent av de nya delägarna under 2015, 60 av 167 
personer, var kvinnor. n » 

Hilda är, har 
varit och 
kommer att 
vara viktigt 
– vänd!
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2006
18 januari Hilda grundas
Hösten Mentorprogrammet 
Sofia startar.
l Lunchklubbarna Hildary 
startar.

2007
23 april Första Rakelkon
ferensen: ”Kvinna ¬ jurist. 
Våga vilja vara chef”

2008
9 april Andra Rakelkonfe
rensen: ”Kvinna och jurist: 
Att vara chef”
Oktober Hildas webbplats 
”Ragna” lanseras.

2009
l Mer än 1 500 kvinnliga 
jurister deltar i Hildary
sammankomsterna.
31 mars Tredje Rakelkonfe
rensen: ”Kvinna och jurist: 
Att vara chef”

2010
20 april Fjärde Rakelkon
ferensen: ”Trygghet – våga 
– förändring”
l Nätverket Ruben initieras.
l Riksrevisionen uppmärk
sammar Hilda i sin gransk
ning av domstolsväsendet.

2011
5 april Femte Rakelkonfe
rensen: ”Att vara kvinna och 
chef – spännande, stimule
rande, utvecklande”
l Gruppmentorskappro
grammet Ruben startar.

2012
27 mars Sjätte Rakelkonfe
rensen: ”Kvinnligt ledarskap 
– entusiasm, prestation och 
attraktion”

2013
19 mars Sjunde Rakel
konferensen: ”Att verka 
som kvinna och chef – kom
petens, engagemang och 
utveckling”

2014
8 april Åttonde Rakel
konferensen

2015
24 mars Nionde Rakel
konferensen

2016
21 april Tionde Rakel
konferensen
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Fokus Hilda 10 år

Fyra profiler inom nätverket Hilda berättar 
hur jämställdheten utvecklats inom deras 
arbetsområden under de senaste 10 åren 
– och hur Hilda påverkat den utvecklingen 
positivt. 

 Justitiekanslern Anna Skarhed har varit engagerad i 
Hilda sedan det grundades 2006 och menar att nät-
verket bidragit till att det i dag är betydligt fler kvinnor 

    på ledande positioner inom domstolsvärlden än för 10 
år sedan.

– Jag tror att den viktigaste förändringen är att det i dag 
finns en större medvetenhet hos alla om vikten av att det 
är kompetens och inte kön som ska avgöra vid chefstill-
sättningar. Jag hoppas också att de unga kvinnor som i dag 
väljer att bli jurister kan ha fler förebilder i oss äldre som 
gör att de vågar satsa på ledar- och chefskap, säger hon.

Charlotte von Essen, lagman vid Förvaltningsrätten i 
Uppsala, menar också att Hilda bidragit till att jämställd-

heten går åt rätt håll. Hon är sedan 2012 engagerad i 
Hilda, har varit mentor åt tre adepter i mentorprogram-
met Sofia och var dessförinnan själv adept i mentorpro-
gramet.

– Jag tror att Hilda kan bidra till att stärka unga kvin-
nor att vilja och våga ta sig an chefsuppdrag. Många blir 
säkert chefer ändå, men vissa är tveksamma eller är in-
tresserade men får inte ihop det i den situation de just 
då befinner sig.  De samtal som förs inom eller i anslut-
ning till mentorsprogrammen ger möjlighet att vända och 
vrida på dessa frågeställningar, säger hon.

Vice riksåklagare Kerstin Skarp är medlem i Hilda se-
dan 2009 och var redan dessförinnan mentor i mentors-
programmet Sofia.

– Jag upplever att det finns ett stort behov av att ha en 
kvinnlig mentor och att Hilda därmed betytt mycket för 
dem som är eller har varit adepter inom mentorspro-
grammet Sofia. Flera som jag har talat med menar att det 
haft en positiv betydelse för dem. Flera av dem har se-
nare blivit chefer, säger Kerstin Skarp.

Claes Langenius, advokat och under flera år managing 
partner på advokatbyrån Hammarskiöld & Co, är sedan 

Hilda är, har varit och     kommer att vara viktigt

» 

Samtliga är överens om att nätverket Hilda har en viktig uppgift för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet även framöver.

Fokus Hilda 10 år

» Anna Skarhed. Kerstin Skarp.
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Fokus Hilda 10 år

Hilda är, har varit och     kommer att vara viktigt
starten engagerad i Ruben och i dag mentor åt en grupp 
unga advokater och jurister på domstolar och myndighe-
ter, som vill bli chefer och delägare.

– Det är väldigt givande och inspirerande att få dela 
med sig av sina erfarenheter kring chefskap till dem som 
kommer att bli framtidens ledare inom rättsväsendet. Att 
diskutera utmaningar och svårigheter med att leda kvali-
ficerade människor med stora krav på sig själva och orga-
nisationen är intressant. Det får mig att stanna upp och 
sätta ord på mitt eget ledarskap, säger han.

Charlotte von Essen menar också att hennes engage-
mang i Hilda har betytt mycket för hennes egen utveck-
ling.

– Jag tillträdde en chefstjänst under den tid när jag var 
adept i Sofia. Att under denna period ha en mentor med 
lång chefserfarenhet var särskilt värdefullt. Under senare 
år har jag själv varit mentor och genom detta fått kunskap 
och inblick i andra verksamheter. Mentorskapet har inne-
burit givande diskussioner och också fått mig att tänka till 
och reflektera över ledarskapsfrågor på ett sätt som man 
sällan gör, säger hon.

Även Kerstin Skarp och Anna Skarhed menar att deras 

engagemang i Hilda varit positivt för deras egen profes-
sionella och personliga utveckling.

– Jag har mer än tidigare vågat känna att jag vill och kan 
vara en förebild för unga jurister, säger Anna Skarhed.

Samtliga är överens om att nätverket Hilda har en vik-
tig uppgift för att stödja kvinnor i deras professionella 
utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet även 
framöver. 

– Det är viktigt att vi inte känner att vi har kommit en 
bit på vägen bara för att utvecklingen har varit god. Vi 
måste visa uthållighet. Nätverket är minst lika viktigt när 
det känns negativt som då det känns positivt, säger Ker-
stin Skarp.

Claes Langenius tycker att Advokatsamfundet i än 
större utsträckning bör diskutera begreppet jämställdhet 
i vidare termer.

– Det handlar inte bara om kön utan också om människ-
or från olika kulturer, mångfald. Sverige är ett mångkul-
turellt land och då måste också rättssamhället spegla det. 
Advokatbyråer ska drivas som moderna företag och det 
kräver ett inkluderande ledarskap där samhällets mång-
fald tillvaratas, säger han. n » 

Samtliga är överens om att nätverket Hilda har en viktig uppgift för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet även framöver.

Jämställdhet 
och mångfald 
skapar fram-
gång – vänd!

Fokus Hilda 10 år

Claes 
Langenius.

Charlotte 
von Essen.
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Jämställdhet och mångfald är faktorer som 
skapar framgång för Sveriges två största 
advokatbyråer eftersom de leder till ökad 
innovation och stärkt lönsamhet. 

 Både Advokatfirman Vinge och Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå, MSA, har under lång tid arbetat 
medvetet och engagerat med jämställdhetsfrågor 

för att öka antalet kvinnor bland medarbe-
tare och delägare. Men trots insatserna är 
varken Maria-Pia Hope, managing partner 
på Vinge, eller Jan Dernestam, managing 
partner på MSA, nöjda med utfallet.

Både Hope och Dernestam menar att det 
finns olika delförklaringar till att byråerna 
inte nått så långt som de strävat efter. Det 
handlar bland mycket annat om att klara 
de kritiska småbarnsåren som för många 
infaller mellan 28 och 32 år och som i 
ökande utsträckning är en utmaning för 
båda könen. Men också om olika attityder. 
Unga kvinnor som återvänder till advokat-
yrket efter föräldraledigheten kan ibland 
mötas av kritik från andra kvinnor.

Maria-Pia Hope tar även upp de egna förväntningarna. 
Hope berättar att forskning visar att kvinnor är mindre 
benägna att säga att de skulle vilja bli partner. Dessutom 
har kvinnor uppfattningen att det krävs väldigt mycket 
mer än vad männen tycker att det krävs. 

– Vi kan från tid till annan se att det är så i våra led. 
Det är därför viktigt att ha bra en intern dialog, säger 
Hope och tillägger att ett arbete på en affärsjuridisk byrå 
stundtals innebär arbetstoppar men också har väldigt 
många positiva inslag. Som mer senior advokat finns det 
bland annat en bra flexibilitet jämfört med till exempel 

hur domare ofta har det. Det finns också möjlighet till en 
mycket lång och över tid varierad karriär med möjlighet 
till såväl personlig som professionell utveckling långt upp 
i åldrarna. 

Både Hope och Dernestam anser att trots att deras by-
råer gjort mycket för att stärka jämställdheten finns mer 
att göra. På Vinge har man tittat på möjligheterna att göra 
karriär med olika innehåll och hastighet. Redan 2008 
infördes en ”counsel-roll” som nu är väletablerad. Man 
ville skapa ett alternativ till att man antingen är biträ-

dande jurist eller delägare, och rollen kan 
ha olika innehåll och slutmål beroende på 
verksamhetsområde och individ. Att vara 
counsel kan ibland vara ett försteg till del-
ägarskap. 

– Att erbjuda olika roller ger oss större 
flexibilitet att möta såväl individens öns-
kemål som byråns behov. Counslarna är 
mycket uppskattade och vi ser mer och 
mer att vi rekryterar nya delägare ur just 
den gruppen, säger Maria-Pia Hope. 

Jan Dernestam konstaterar att flexibla 
arbetstider och en positiv syn på föräld-
raledighet är rena ”hygienfaktorer” i dag. 
Andra insatser som man gör på MSA är att 
toppa upp till åttio procent av lönen under 

tio månader av föräldraledigheten. 
– Men vi har ibland diskuterat att dra ner antalet må-

nader med syftet att få tillbaka våra kvinnliga jurister 
tidigare. Inte för att vi ser det negativt att man tar ut för-
äldraledighet men för att deras män i andra änden ska ta 
ansvar, säger han, och tillägger att en annan idé som man 
har men som inte har genomförts är att om byråns kvinn-
liga jurister har sina respektive hemma så skulle byrån 
toppa lönen för den föräldern. 

– Syftet är att uppmuntra kvinnans man att stanna hem-
ma så att vi får tillbaka vår arbetskraft tidigare. För det är 

Andelen kvinnliga studenter vid 
juristprogrammen vid svenska 
universitet är fler än manliga sedan 
flera år. Enligt nya siffror från Uni
versitetskanslersämbetet (UKÄ) 
har andelen kvinnor varit närmare 
6 av 10 de senaste tio åren. Läs

året 2014/2015 var 58 procent av 
juriststudenterna vid svenska uni
versitet kvinnor. Det bedöms trots 
allt vara en jämn könsfördelning då 
det  ligger inom intervallet 40–60 
procent.

Fler kvinnor än män tar också exa

men från juristlinjen. 82 procent av 
kvinnorna tar ut sin examen medan 
bara 63 procent av männen gör 
det. Det gör juristlinjen till ett av de 
utbildningsprogram där skillnaden 
mellan könen är störst.

UKÄ beräknar att andelen kvinn

liga juriststudenter vid svenska 
universitet under de kommande 20 
åren kommer att öka och att det 
inte längre kommer att vara en jämn 
könsfördelning vid juristprogram
men. 2035 beräknas andelen kvinn
liga juriststudenter vara 62 procent.

FLER KVINNOR ÄN MÄN VID JURISTLINJEN – OCH ÄNNU FLER ATT VÄNTA

MariaPia Hope.

Jämställdhet och mångfald      skapar framgång

Fokus Hilda 10 år

» 
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just i den där åldern som det är känsligt och det är lätt att 
man tappar medarbetare, säger Dernestam. 

Pia Anderberg, senior vice president på Axel Johnson 
AB, har lång erfarenhet av arbete för ökad jämställdhet 
och mångfald. Hennes bild är klar och tydlig. Mångfald är 
en framgångsfaktor. Det finns två dimensioner på frågan, 
enligt henne. Den ena är för att det är rätt. Den andra till 
varför mångfald är en framgångsfaktor är att bolag med 
mångfald blir bättre bolag. Forskning visar med stor tyd-
lighet, enligt henne, att mångfald gör företag mer innova-
tiva, lönsamma, till bättre leverantörer och 
mer lockande för talanger.

– Unga vill jobba här där det finns repre-
sentanter för olika bakgrund och erfaren-
heter. Det signalerar innovation, framåt-
drift och nyfikenhet, säger Pia Anderberg.

Både Maria-Pia Hope och Jan Dernestam 
instämmer och alla tre anser att frågor som 
rör jämställdhet och mångfald ska ses som 
en ägar- och vd-fråga snarare än en HR-
fråga. Skälet är just att dessa frågor är in-
timt förknippade med affärsutveckling och 
lönsamhet.

På Vinge drivs sedan tretton år ett ambi-
tiöst mångfaldsprojekt. Maria-Pia berättar 
att det samtidigt har varit en utmaning att 
hitta unga jurister som har en annan bakgrund än svensk. 

– Team med mångfald leder till bättre lönsamhet. 
 Glädjande nog märker vi att våra klienter hjälper oss ge-
nom att allt oftare efterfråga team med mångfald. Det har 
varit mycket kvinnofokus på advokatbyråerna, men det 
generella mångfaldsperspektivet är också intressant. Vi 
är ett land där många har rötter utanför landet men det 
representeras inte inom rättsväsendet, säger Maria-Pia 
Hope. 

En skillnad mellan Vinge och MSA är att Vinge år 2015 
satte ett uttryckligt mål att inom en femårsperiod ska 50 
procent av alla nyinvalda delägare på advokatbyrån vara 
kvinnor.

– Vi funderade länge på om vi skulle sätta ett mål och 
hur vi skulle förhålla oss till ett sådant. Vi tyckte att var 
viktigt att bli konkret. Vi har självklart ambitionen att nå 
hela vägen, men nog så viktigt var att få igång en fokuse-
rad intern diskussion – och det har vi fått. Det har blivit 
mycket tydligt internt att det här är prioriterat och sam-
talet om hur vi ska nå i mål är bra, säger Maria-Pia Hope. 

Till skillnad från Vinge har inte MSA satt något uttryck-
ligt mål. 

– Vi vill förstås ha en könsfördelning bland delägarna 
som återspeglar samhället i stort, så vårt mål är självklart 
att ha en 50/50-procentsfördelning. Vi har dock inte satt 
något explicit mål för hur snabbt vi ska nå denna siffra, 
men samtidigt har vi sagt att om vi sätter ett mål då måste 
vi kunna leverera, säger Jan Dernestam och tillägger:

– Samtidigt kan man argumentera för att om man sät-
ter en tidpunkt då målet ska vara uppnått så får man en 

bättre piska i ryggen för att få igång det. 
Det är möjligt att vi kommer att sätta ett 
sådant mål, om inte annat än för att sätta 
mer press på oss själva. Under de senaste 
fem–sex åren så är dock glädjande nog fyr-
tio procent av de nya delägarna kvinnor. 

Pia Anderberg anser att om man tror på 
att mångfald och jämställdhet är bra för 
lönsamhet och innovation så är det själv-
klart att sätta konkreta mål som vilket an-
nat affärsmål som helst.

När Pia Anderberg blickar framåt 
 konstaterar hon att de allra bästa unga 
kvinnorna och männen har en fram-
tid med många valmöjligheter. Hon be- 
skriver det som att det kommer att råda ett 

krig om talang. 
Maria Pia Hope bekräftar hennes bild.
– Det är ett krig om talanger. Vi har sett statistik, när det 

gäller jobb för unga jurister, som visar att antalet arbets-
platser som man söker sig till har fördubblats de senaste 
fem åren. Det är många fler som vill ha nyutbildade ju-
rister eftersom de har en bra grundutbildning. Lägg till 
det att det är en ny generation som har lite andra krav 
på arbetslivet. Vi får oerhört konkreta frågor om vad vi 
faktiskt gör på mångfaldsområdet från dem som kommer 
från universiteten. Då gäller det att ha trovärdiga svar. 

Jan Dernestam säger att MSA egentligen inte har pro-
blem med att hitta talanger. I Sverige tar drygt ettusen 
personer juristexamen varje år. MSA får in mellan fyra-
hundra och femhundra ansökningar varje år och cirka 
femtio jurister anställs årligen av byrån. 

– Av dem är sextio procent kvinnor och fyrtio procent 
män eftersom kvinnorna har mycket bättre betyg, är mer 
ambitiösa på juristlinjen och det är fler kvinnor som slut-
för sin utbildning, säger han. n

Så lades 
grunden 
till Hilda 
– vänd!

Pia Anderberg.

Jämställdhet och mångfald      skapar framgång

Fokus Hilda 10 år
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Varför blir så få kvinnliga jurister chefer eller 
delägare? År 2006 kallade Anne Ramberg 
till ett möte för att diskutera den frågan. 

 Juristnätverket Hilda grundades på initiativ av Advo-
katsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg vid 
ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 

     2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn, 
Hilda, som betyder ”stridsmö”.

Ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister inom 
advokatkåren och rättsväsendet hade bjudits in för att 
diskutera orsaken till att så få kvinnor blir chefer eller 
delägare, trots att kvinnorna är i majoritet på juristutbild-
ningarna och får de högsta betygen.

Mötesdeltagarna konstaterade att mer än hälften av 
dem som anställs vid advokatbyråer och vid rättsväsen-
dets olika myndigheter är kvinnor. Men många kvinnliga 
advokater lämnar yrket och söker sig till annan verksam-
het, och trots att hälften av de biträdande juristerna är 
kvinnor blir få av dem delägare. Inom domstolsväsen-
det och polisen är situationen likartad, med mycket få 
kvinnor på chefstjänsterna. I åklagarväsendet fanns fler 

kvinnliga chefer, men inte på de högsta tjänsterna. Mot 
den bakgrunden ansåg mötesdeltagarna 2006 att det var 
angeläget att vidta åtgärder för att stötta kvinnor till att nå 
ledande positioner.

Resultatet av diskussionerna blev nätverket Hilda.
Hilda består av ett fyrtiotal kvinnor från olika delar  
av rättsväsendet och advokatkåren och har till syfte att 
stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom 
advokatkåren och rättsväsendet. Målet med Hilda är att 
skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respek-
tive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och 
delägare.

 HILDAS PROJEKT

HILDARY

Hildary är en lunchklubb där kvinnliga jurister från ad-
vokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen kan mötas, 
inspireras och utbyta erfarenheter med varandra. Möten 
med föredrag hålls ungefär en gång i månaden i Stock-
holm. Hildary-möten hålls också regelbundet i Göteborg 
och Malmö, och har dessutom hållits i Jönköping, Umeå, 
Örebro och Blekinge. Som mest har Hildaryluncherna 
haft över 1 500 deltagare under ett år. 

Så lades grunden

Bild från Rakelkonferensen 2014, då 230 
kvinnliga jurister samlades på Grand Hôtel 

för att inspireras av intressanta föredrag.
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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.

A D V O K A T S Y S T E M

MENTORPROGRAMMET SOFIA

Sofia är ett individuellt mentorprogram för kvinnliga ju-
rister som startade 2006. Det har till syfte att ge delta-
garna ökad insikt om vad chefsrollen innebär inom olika 
delar av advokatkåren och rättsväsendet/förvaltningen. 
Målet med programmet är att öka motivationen för de 
medverkande att vilja bli chefer. Just nu pågår den elfte 
omgången av Sofia.

Som huvudregel är de som nomineras till Sofia på väg 
att söka en chefstjänst eller är aktuella för delägarskap på 
advokatbyrå, eller har nyligen blivit delägare eller tillträtt 
en chefstjänst eller befordrad tjänst.

NÄTVERKET RUBEN

Nätverket Ruben initierades 2010. Det omfattar män i le-
dande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som 
vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget att bli 
chefer eller delägare.

MENTORPROGRAMMET RUBEN

Mentorprogrammet Ruben är ett mentorskap i grupp 
som genomförs av Hilda-nätverket sedan 2011 i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Målet är att genom diskus-
sioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp 
uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare. n

Enkät: Vad 
har mentor- 
programmet 
Sofia betytt 
för dig?
Vänd!

till Hilda

RAKEL

Den första Rakelkonferensen hölls den 23 
april 2007. Rakel har genomförts varje vår 
sedan dess. Rakel är en årlig konferens 
med föreläsningar och seminarier om 
kvinnligt ledarskap. Rakel har till syfte att 
inspirera kvinnor i rättsväsendet, advo-
katkåren och förvaltningen att våga prova 
chefsrollen. Rakel samlar omkring 300 
deltagare varje år.

Fokus Hilda 10 år
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Gör din beställning på
wolterskluwer.se/lagboken 

Var först med Sveriges Rikes Lag 2017 
– både som bok och app.

Förboka ditt ex av
Sveriges Rikes Lag
redan idag.

VAD HAR MENTORPROGRAMMET SOFIA BETYTT FÖR DIG?

Linda Jönsjö, advokat, 
Malmö, adept 2016/2017
– Genom att bli antagen 
som adept har jag fått möj
lighet att träffa kvinnliga 
förebilder, som jag annars 
inte hade träffat. Det har 
varit mycket värdefullt att 
diskutera min framtida 
karriär med en kvinna som 
stått inför motsvarande typ 
av frågor och möjligheter 
som jag själv gör just nu. 
AllBrights rapport ”Kvinnor 
arbetar, män gör karriär” 
visar att advokatbyråerna 
har en bit kvar vad gäller 
jämställdhetsarbete.

Sophia Spala, advo-
kat, Stockholm, adept 
2015/2016
– Jag har arbetat i närmare 
tolv år på samma arbets
plats och även om jag haft 
kvinnliga förebilder att se 
upp till i min yrkeskarriär 
har mina närmaste chefer 
alltid varit män. Jag tycker 
att min mentor har gett 
mig ett mycket värdefullt 
stöd, såväl i övergripande 
funderingar som i konkreta 
frågor om hantering av 
specifika situationer där 
jag känt en osäkerhet i mitt 
ledarskap.

Clarissa Fröberg, advo-
kat, Stockholm, adept 
2013/2014
– Det har inneburit ett 
rejält lyft i min karriär och 
min professionella utveck
ling. Tidpunkten då jag fick 
erbjudandet att vara med i 
mentorsprogrammet – året 
innan jag blev delägare på 
MAQS Advokatbyrå – var 
för mig i det närmaste per
fekt. Jag fick genom Hilda 
en väldigt klok och profes
sionell mentor som gav mig 
många nya infallsvinklar 
från sitt yrkesliv och sin 
verksamhet.

Sofie Strempel, advo-
kat, Göteborg, adept 
2016/2017
– Som senior advokat och 
kvinna vill jag ta del av den 
erfarenhet som utomstå
ende kvinnor i ledande po
sitioner har och på så sätt 
själv utvecklas ytterligare 
i min roll som chef eller 
framtida delägare. För mig 
är det otroligt givande att 
ha en utomstående mentor 
som jag kan bolla med och 
som har en förståelse för 
de utmaningar, frågor och 
kval som detta yrke ibland 
innebär.

Jenny Kvarnholt, ämnes-
råd, Stockholm, adept 
2016/2017
– Tajmingen för erbjudan
det om att bli Sofiaadept 
hade inte kunnat vara 
bättre. Jag har under hös
ten haft en ny roll på min 
arbetsplats och har därför 
särskilt uppskattat att 
kunna prata om stort som 
smått med någon som är 
på neutral mark och kan 
komma med erfarenhet, 
klokhet och visdom sådär 
lite utifrån.
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Anna Ekvall lyckas kombinera 
rollerna som advokat och nybliven 
mamma. Hon brinner för båda och 
ser många fördelar med att kombi-
nera rollerna.

Anna gillar verkligen sitt arbete som 
advokat på Juristhuset. Hon är specia-
liserad på barnrätt. I mars fick hon sitt 
första barn, dottern Annabelle, men 
redan i oktober var hon tillbaka på 
jobbet igen.

Hur länge var du mammaledig?
– Jag jobbade fram till onsdagen och 

födde Annabelle på måndagen veckan 
därpå. Sedan var jag mammaledig cir-
ka sex månader. Tanken var ju att jag 
skulle börja jobba igen så fort det gick 
och så blev det. Nu är min fästman 
Rickard pappaledig fram till i vart fall 
nästa sommar. Om jag får bestämma 
ännu längre, säger Anna.

Vad är det bästa med att blanda yrkes- 
och föräldraliv?

Det bästa av två världar
MÅNADENS ADVOKAT Anna Ekvall   

– Nu får jag det bästa av två världar. 
Föräldralivet är helt nytt för mig och 
det känns stort. Det är fantastiskt hur 
mycket tid jag får tillsammans med 
min dotter trots att jag jobbar. Sen 
behöver jag verkligen jobba för att må 
bra. Så min förhoppning är att vi kan 
fortsätta som vi gör. Föräldraskapet 
har också gett mig egen erfarenhet 
som jag har nytta av i mitt jobb när jag 
arbetar med barn.

Varför har du valt att återgå till jobbet 
så snart?

– För det första för att jag gillar mitt 
jobb så mycket. Det är min stora pas-
sion i livet. Sen är det här enda sättet 
i den här branschen om man ska kun-
na bibehålla sina yrkeskontakter och 
fortsätta att ta in uppdrag.

Hur har din arbetsgivare hjälpt dig när 
du fick barn?

– De var fantastiska på jobbet och allt 
har gått enligt min plan. Vi jobbar själ-
va med våra ärenden och jag har fått 

hjälp av en kollega som har tagit mina 
ärenden när jag var borta. Med hjälp 
av bra kolleger, en god administration 
och min regelbundna kontakt med ad-
vokatbyrån så har det funkat bra.

Vilka reaktioner har du fått från om-
givningen?

– Det är stor skillnad på förvänt-
ningarna på kvinnor och män när vi 
får barn. Jag får ofta frågan om jag inte 
vill vara hemma mer, men advokatrol-
len är som en livsstil för mig. Jag vill 
verkligen jobba. Jag hjälper ju män-
niskor, många unga och barn. Det ger 
stor tillfredsställelse.

Vad tycker du är svårast med att jobba 
under småbarnsåren?

– Det kan kännas lite jobbigt ibland 
när jag måste lämna Annabelle för att 
jobba. Men det fungerar ändå så bra 
att jag känner att varken Annabelle el-
ler jobbet blir lidande.

Hur löser du det rent praktiskt när du 
måste ta hand om Annabelle?

– Jag kan jobba mycket hemifrån 
med min inriktning och lägga upp 
möten och uppdrag utifrån vad som 
passar mig. Det är mycket tack vare 
Rickard som är flexibel och att vi har 
arbetat fram ett upplägg som passar 
oss. 

Har ni någon annan hjälp hemma?
– Nej, än så länge gör vi allt själva, 

men vi funderar på att ta hjälp fram-
över. Det blir mer och mer vanligt, 
upplever jag. 

När ska Annabelle börja på dagis?
– Min förhoppning är att Rickard 

kan vara hemma nästa höst. Jag vill 
vänta så länge det går med dagis, men 
vi siktar på att låta Annabelle börja i 
vart fall deltid hos dagmamma årsskif-
tet 2017/2018, inte minst för att hon 
ska få lekkamrater.

Har du några råd till kvinnliga kolleger 
som vill jobba när de har småbarn?

– A och O är att man ska ha jobbet 
som en livsstil om man ska lyckas. 
Sen krävs god planering, både med 
familjen och arbetsplatsen, så att man 
känner sig trygg med att det fungerar. 
Det är också en förutsättning att ha en 
partner som ställer upp.

 Mats Cato

”Det är stor 
skillnad på 
förvänt
ningarna 
på kvinnor 
och män när 
vi får barn. 
Jag får ofta 
frågan om jag 
inte vill vara 
hemma mer, 
men advokat
rollen är som 
en livsstil 
för mig.”

”Det är stor skillnad 
på förväntningarna 
på kvinnor och män 
när vi får barn”, 
säger advokaten 
Anna Ekvall som 
började jobba sex 
månader efter att 
hennes första barn 
föddes.
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Ramavtal med Berns Hotel
Advokatsamfundet har ingått avtal med Berns Hotel om förmånligt rabatterade priser på hotellboende.

Läs om de rabatterade rumspriserna och övriga villkor på Advokatsamfundets hemsida (endast för 
advokater och biträdande jurister – kräver inloggning).

Forskning om framtida 
kriminalitet prisas
Richard E. Tremblay får Stock
holmspriset i kriminologi 2017. 
Kanadensaren är professor i 
vid University of Montreal och 
University College Dublin. Han 
tilldelas priset för sin forskning 
kring identifiering av framtida 
kriminalitet där han visat att 
kulmen för våldsamt beteende är 
vid tre års ålder och att det går 
att minska andelen manliga kri
minella med insatser tidigt i livet. 
Stockholmspriset i kriminologi är 
ett internationellt pris som instif
tats av Justitiedepartementet och 
Torsten Söderbergs Stiftelse.

Advokat Kristofer Stahre höll en 
öppen föreläsning för allmän
heten hos Advokatsamfundet 
den 16 november. Rubriken för 
föreläsningen var ”Terrorlagstift
ningen – ska matlagning till en 
terrorist vara straffbart?”.

Kristofer Stahre beskrev 
innehållet i den nuvarande lag
stiftningen mot terroristbrott 
– finansieringslagen, terrorist
brottslagen och rekryterings
lagen, som har tillkommit efter 
den ökade uppmärksamheten 

för terroristbrott under 2000ta
lets första decennium.

Han berättade också om för
slagen till ny lagstiftning mot 
”terrorresor” som har lagts fram i 
utredningen Straffrättsliga åtgär
der mot deltagande i en väpnad 
konflikt till stöd för en terrorist
organisation (SOU 2016:40), och 
beskrev de problem med lagför
slagen som har lett till remisskri
tik både från organisationer som 
Advokatsamfundet och från 
myndigheter som Säpo och FRA.

Krister Petersson blir ny förundersökningsledare för Palmegruppen
Palmegruppen kommer den 
1 februari 2017 att få en ny för
undersökningsledare då Krister 
Petersson efterträder Kerstin 
Skarp.

– Jag känner mig hedrad och 

tar med stor arbetslust mig an 
uppdraget. Det är ett intressant 
och viktigt arbete, säger Krister 
Petersson.

Krister Petersson har en lång 
bakgrund som åklagare och har 

bland annat utrett mordet på 
Anna Lindh. 

Sedan 2006 arbetar han på 
Internationella åklagarkam
maren i Stockholm, där han är 
chefsåklagare.

Advokatsamfundet erbju-
der ny ID-stöldförsäkring
Advokatsamfundet erbjuder en 
ny IDstöldförsäkring: ID Stöld
försäkring Komplett. ID Stöldför
säkring Komplett är framtagen 
tillsammans med UC AB och är 
en av marknadens mest heltäck
ande IDstöldförsäkringar. Utö
ver hjälp och assistans får man 
även ett preventivt skydd som 
kan förebygga bedrägeri till följd 
av IDstöld samt ersättning för 
kvarstående skuld.

Försäkringen kan tecknas av 
alla som har tillgång till Advo
katsamfundets inloggningssida. 
Försäkringen kan också tecknas 
av anställda och anhöriga till 
dem. Försäkringen ger skydd för 
den försäkrade som privatper
son, och varje försäkrad tecknar 
en egen försäkring.

ID Stöldförsäkring 
Komplett:
l Förebygger bedrägerier till 
följd av IDstöld genom att 
sms eller mejl sänds inom 24 
timmar vid aktivitet kring den 
försäkrades personnummer 
som till exempel adressänd
ring eller att kreditupplysning 
tas genom UC. Genom säker 
inloggning på UC:s hemsida 
får försäkrad besked om 
dessa förändringar.
l Hjälp och assistans vid 
misstanke om IDstöld 24 
timmar/dygn, 7 dagar i 
veckan. Sakkunnig assistans 
för att få hjälp att till exempel 
avvisa krav, avskriva skulder 
eller återställa kreditstatus. 
Faktisk kostnad ersätts.
l Ersätter ekonomisk förlust 
upp till 100 000 kr till följd 
av IDstöld i det fall skuld 
kvarstår efter assistans ovan. 
Ingen självrisk som du behö
ver ta hänsyn till när du behö
ver hjälp.

Försäkringen kan endast tecknas 
via internet.

Teckna ID Stöldförsäkring 
Komplett via Advokatsamfun
dets webbplats.

Vid frågor om försäkringen 
kontakta Willis AB. Telefon: 
08463 89 48. Epost: idstold
forsakring@willis.com.

Advokat Kristofer Stahre är inriktad på uppdrag som offentlig försvarare och måls
ägandebiträde i brottmål.

Ska det vara straffbart att 
laga mat till terrorister? Zuzan Ismail 

får utmärkelse
Handelshögskolan vid Göte
borgs universitet har utsett Zu
zan Ismail, biträdande jurist vid 
Setterwalls Advokatbyrå, till en 
av två Årets unga alumner 2016. 
Hon tog juristexamen 2014 och 
har sedan studietiden engagerat 
sig för utsatta kvinnor genom 
organisationen Terrafem Göte
borg och medverkade i arbetet 
med att starta en rättspraktik 
vid juridiska institutionen. Hon 
gästföreläser i dag med jämna 
mellanrum för studenter vid uni
versitetet.

Zuzan Ismail.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon 08459 03 20
Epost biblioteket@advokatsamfundet.se

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2016 om inte annat anges.
Adolfsson, Kjell: Handelsrätt : juri

dik som analytiskt och strate
giskt verktyg / Kjell Adolfsson, 
Johanna Norberg (Liber. 319 s.) 

Aktiemarknadsnämndens uttalanden 
juni 2016 (Far Akademi. 1662 s.)

Almgren, Karin: Skatteprocessen / 
Karin Almgren, Börje Leidham
mar (3. uppl. Wolters Kluwer. 
254 s. Skattebiblioteket)

Andersson, Magnus: Handbok för 
ekonomiska föreningar / Mag
nus Andersson, Yngve Karlsson  
(Wolters Kluwer. 275 s.) 

Arrhed, Lars: Offentlig upphandling 
av komplexa ittjänster (Wolters 
Kluwer. 486 s.)

Axell, Sofia: Hatbrott 2015 : statis
tik över polisanmälningar med 
identifierade hatbrottsmotiv 
och självrapporterad utsatthet 

för hatbrott / Sofia Axell, Sara 
Westerberg (Brottsförebyg
gande rådet. 155 s. BRÅ rapport 
; 2016:15) 

Bruncevic, Merima: Modern imma
terialrätt / Merima Bruncevic & 
Jannice Käll (Liber. 302 s.)

Elfström, Jan: Fel i fastighet / Jan 
Elfström, Lars Erik Ashton (4. 
utg. Svensk byggtjänst. 422 s.)

Festskrift till Björn Westberg / 
redaktörer: Eleonor Kristof
fersson, Stefan Olsson, Pernilla 
Rendahl. Iustus. 235 s.) 

Friman, Håkan: Överlämnande 
enligt en europeisk eller nordisk 
arresteringsorder : en kommen
tar  Håkan Friman, Ulf Wallent
heim och Joakim Zetterstedt 
(Wolters Kluwer. 539 s. Gula 
biblioteket)

Fröberg, Ulf H.: Den medicinska 
rättens grunder : en lärobok om 
rättigheter och skyldigheter i 

den lagstiftning som gäller vård
givare och yrkesutövare inom 
hälso och sjukvård och tand
vård (Institutet för medicinsk 
rätt, IMR. 212 s.)

Hedelin, Jenny: HQgate : den 
okända dramatiken bakom Sve
riges mest uppmärksammade 
bankkrasch / Jenny Hedelin, 
Christen AgerHanssen (Ekerlid. 
415 s.)

Hellstadius, Åsa: Immaterialrätt 
och marknadsrätt : ur praktiskt 
perspektiv (Wolters Kluwer, 
2016. 139 s.) 

Hupli, Tuomas: Laglighetsgarantier 
i civilprocessen (Helsingfors : 
Juridiska fakulteten, Helsingfors 
universitet, 2015. 176 s. Forum 
iuris)

Iseskog, Tommy: Personaljuridik 
(29. uppl. Wolters Kluwer.  
1050 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalstolkning : 

tolkning av avtal och andra 
rättshandlingar på förmögen
hetsrättens område (7. uppl. 
Iusté. 333 s.)

Lundstedt, Lydia: Territoriality in 
intellectual property law : a 
comparative study of the inter
pretation and operation of the 
territoriality principle in the re
solution of transborder intellec
tual property infringement dis
putes … in the European Union 
and United States  (Department 
of Law, Stockholm University. 
585 s. Diss. Stockholm : Stock
holms universitet, 2016)

LÄSTIPS

Titel: Brottsoffer: rättsliga 
perspektiv
Författare: Görel Granström, 
Ruth Mannelqvist
Förlag: Studentlitteratur
Antologi som behandlar rätts
liga perspektiv på brottsoffer

frågor. Författarna diskuterar olika aspekter 
på brottsoffers utsatthet och rättigheter. Det 
handlar exempelvis om hur rättsprocessen 
ser ut, brottsoffergrupper med särskilda be
hov som barn eller offer för människohandel 
och vilka typer av ekonomisk ersättning som 
den som drabbats av brott kan ha rätt till.

Titel: Skydd av mänskliga fri 
och rättigheter inom OAS
Författare: Maja K. Eriksson, 
Maria Sjöholm  
Förlag: Iustus
Organisationen för de ameri
kanska staterna, OAS, grun
dades efter andra världskriget 

med huvudsakligt syfte att arbeta för fred 
och förebygga konflikter mellan länderna. I 
dag är arbetet för demokrati och mänskliga 
fri och rättigheter viktiga inslag. Boken ger 
en presentation av uppkomsten och utveck
lingen av det interamerikanska MRsystemet. 
Den amerikanska OASstadgan och rättig
hetskonventionen behandlas liksom de olika 
MRorganens funktioner och befogenheter, 
särskilt kommissionen och domstolen.  Detta 
är fjärde upplagan av boken.

NYA AVHANDLINGAR

Regelverket kring kommunal redovisning – 
första avhandlingen i juridik vid Karlstads 
universitet.  
I september disputerade PerOla Wiklander 
med sin avhandling Kommunal redovisning 
– en rättsvetenskaplig studie, den första mer 
omfattande studien om det kommunala re
dovisningsområdet ur ett rättsligt perspektiv. 
Sveriges kommuner och landsting har sedan 
1998, då den kommunala redovisningslagen 
trädde i kraft, varit skyldiga att redovisa 
utfallet av sin verksamhet. Det kommunala 
redovisningsområdet har gått från att vara 
i stort sett oreglerat, till en reglering som 
utvecklats i väsentlig grad. Men dagens 
reglering är komplicerad och ger upphov till 
flera frågeställningar, bland annat frågan 
om vilken rättslig ställning som kan tillskri
vas olika typer av normer inom området, 
däribland Rådet för kommunal redovisning 
och dess rekommendationer. I avhandlingen 
analyseras och utvärderas regleringen i sin 
helhet, särskilt i ljuset av att redovisningen 
ska upprättas i enlighet med den rättsliga 
standarden god redovisningssed.

Europeisk lagstiftning kring genetiska 
självtester.  
Studien undersöker europeisk lagstiftning 
kring genetisk testning som marknadsförs 
direkt till konsumenter, så kallad ”direct
toconsumer genetic testing” (genetiska 
sjävtester). I avhandlingen undersöker förfat
taren kompetensområdet för Europarådet 

och EU i frågor som berör genetisk testning 
samt hur detta påverkar enskilda stater som 
samtidigt är bundna till båda rättsordning
arna. Författaren menar att den delade, och 
delvis överlappande, regleringen mellan 
Europarådet och EU skapar utmaningar vid 
tolkning av rättskällor och riskerar att under
minera rättssäkerheten. Santa Slokenberga 
disputerade i medicinsk rätt den 9 november 
vid Uppsala universitet med European Legal 
Perspectives on HealthRelated Directto
Consumer Genetic Testing.

RÄTTSFALLSÖVERSIKT 
I FÖRSÄKRINGSRÄTT

Svensk Juristtidning publi 
cerar sedan många år rätts 
fallsöversikter i olika ämnen. 
Den första översikten inom 
försäkringsrätten som publi 
cerades 1939 av Phillips Hult har åtföljts av 
flera andra, varav de senaste är samman
ställda av Jan Hellner. En ny rättsfallsöversikt 
som omfattar åren 1981–2015 publicerades 
nyligen av Marcus Radetzki. Detta arbete har 
nu kompletterats med en bok med de i över
sikten refererade rättsfallen i fulltext. 
Rättsfallssamling i försäkringsrätt 1981–2015  
– i samarbete med SvJT, Wolters Kluwer.

LÄS MER

Alla nyheter hittar du på  
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 
juridiska-biblioteket
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BAKGRUND

X och Y hade en entreprenad-
tvist med ett bolag. Parterna 
ingick ett muntligt förliknings-
avtal som sedan blev skriftligt 
på A:s rekommendation.  
Det tog formen av en hand-
skriven text på baksidan av en 
offert och undertecknades av 
parterna.

ANMÄLAN

I anmälan, som kom in till 
 Advokatsamfundet den 27 au-
gusti 2015, har framförts  
flera anmärkningar mot A  
avseende det sätt på vilket  
han medverkade för att tvisten 
skulle lösas.

Som stöd för anmälan har X 
och Y anfört bl.a. följande. A 
måste ha förstått att samtliga 
närvarande vid förlikningsmötet 
såg honom som advokat och 
fäste stor tillit till hans yrkesroll 
och kompetens. I efterhand stod 
det dock klart att A företrädde 
bolagets intressen. A intog vid 
mötet en ledande roll och var 
tydlig med att mötet skulle 
avslutas med underskrifter på 
ett förlikningsavtal. Stämningen 
under mötet var hätsk men X li-
tade på A:s goda vilja, omdöme 
och kompetens. A pressade X 
att skriva under den handskriv-
na texten på en kladdlapp, allt 
inför utsikten att denne skulle få 
kontrollera innehållet i ett rik-
tigt tilläggsavtal kallat appendix 
med samtliga punkter där hela 
förlikningen skulle regleras. 

X fick ingen möjlighet att 
överväga vad texten på kladd-
lappen innebar. Han fick näm-
ligen inte något utrymme för 
konsultation, eftertanke eller att 
inhämta upplysning från vare 
sig sin hustru eller annan jurist. 

A medverkade till upprättan-
det av en skriftlig handling, vars 
innehåll var oklart och ensidigt 
till X:s nackdel. De kände sig 
vilseledda av A.

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande daterat den 
15 september 2015 anfört bl.a. 
följande.

Ingen av entreprenadtvistens 
parter företräddes av honom 
som ombud. Han var mycket 
tydlig med att han inte åtog sig 
något som helst uppdrag utan 
i stället skulle förhålla sig strikt 
opartisk till båda parter i syfte 
att undvika en eventuell intres-
sekonflikt.

Företrädare för bolaget berät-
tade för honom i juni 2015 att X 
och Y inte längre ville betala för 
utfört arbete och material avse-
ende makarnas fastighet. Han 
gjorde klart att han inte kunde 
företräda bolaget som ombud 
gentemot makarna. Han rekom-
menderade att parterna borde 
försöka komma överens. Sedan 
fick han höra av företrädare för 
bolaget att parterna träffat en 
förlikning, som företrädarna var 
missnöjda med. 

Två dagar efter detta besked 
blev han ombedd att närvara 
vid ett byggmöte där parterna 
skulle träffas för att bekräfta 
vad de tidigare hade överens-
kommit, allt i syfte att undvika 
framtida missförstånd eller 
komplikationer. Återstående 
frågor för att kunna slutföra 
entreprenaden skulle också klar-
göras. Hans roll var att utgöra 
ett juridiskt bollplank och ett 
stöd för båda parter. Det fanns 
inga risker med att närvara vid 
mötet, då det inte förelåg någon 
tvist mellan parterna; de hade 
ju redan kommit överens två 
dagar tidigare.

Byggmötet var lugnt och 
atmosfären god. Parterna var 
överens om att de hade nått en 
förlikning och efter diskussion 
rörande återstående frågor att 
komma överens om, vilket de 
också gjorde, förklarade han att 
det vore lämpligt att parterna 
skriftligen bekräftade det munt-

Hogia Advokat- & Juristsystem
Hakenäs | 444 28 Stenungsund

0303-667 80 | advokat@hogia.se
hogia.se/advokat

– hjälper företag utvecklas

Med Hogia Konkursanalys
kontrollerar Du snabbare, 
enklare och dokumenterat
konkursboets redovisning!

8Advokat har med hänsyn till sin relation till båda parter i en 
tvist varit förhindrad att delta i ett möte. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016
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liga avtal som de ingått. Efter 
ytterligare diskussion skrev X 
och två företrädare för bolaget 
för hand på baksidan av offerten 
själva förlikningsavtalet och 
undertecknade det. 

Han åtog sig aldrig att upp-
rätta något appendix, vad nu ett 
sådant skulle kunna tänkas inne-
hålla. Han hade emellertid åtagit 
sig att renskriva förlikningsavta-
let. Eftersom det visade sig att 
detta inte skulle låta sig göras 
utan att ytterligare krav skulle 
ställas, vidtog han inga ytterliga-
re åtgärder och förklarade detta 
för båda parter. 

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Prövningsavdelning inom  
Sveriges advokatsamfunds  
disciplinnämnd beslutade  
den 18 februari 2016 att  
bordlägga ärendet och A före-
lades att inkomma med uppgift 
om vem som anlitade honom 
och vem som betalade hans 
arvode.

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande daterat den 22 
februari 2016 anfört i huvudsak 
följande.

Inte någon av de tvistande 
parterna har anlitat honom, 
dvs. varken X och Y eller han-
delsbolaget. Bolagsmännen i 
handelsbolaget – ZI och ZII – har 
heller inte anlitat honom. Ingen 
av de berörda har betalat något 
arvode till honom. Ingen annan 
har betalat något arvode i denna 
sak. Det finns inget ärende 
upplagt hos advokatbyrån eller 
hos någon av hans kollegor med 
vilka han har kontorsgemen-
skap.

Hans engagemang i denna 
sak är helt och hållet av privat 
natur och skilt från advokatby-
råns verksamhet. Han har privat 
anlitat handelsbolaget för att 
utföra vissa byggåtgärder i sin 
privata bostad (bl.a. badrum-
met). Hans hustru är nära vän 
med V (W:s hustru och tillika X:s 
svägerska). Härutöver känner 
han W privat. W och V:s barn 
har vidare umgåtts med honom 
och hans hustrus barn. Han har 

alltså personliga kontakter med 
båda parter.

Han deltog på byggmötet 
den 7 juni 2015 enbart som 
privatperson och inte som 
advokat eller ombud för någon 
av parterna. Det var ZI som 
strax innan byggmötet frågade 
honom om han kunde närvara 
vid mötet. Han gjorde detta 
efter kontorstid på väg hem från 
arbetet. Syftet var att vara ett 
oberoende och juridiskt boll-
plank för båda parter för det fall 
det behövdes. Som nämnts hade 
parterna redan kommit överens 
och fråga var hur renoveringen 
kunde slutföras i bästa samför-
stånd. 

Med hänsyn till hans objektiva 
roll bad samtliga närvarande 
att han skulle renskriva det 
handskrivna förlikningsavtalet 
parterna upprättade på plats i 
samband med byggmötet. Det 
var inte på tal att han skulle få 
något arvode för detta. Det för-
utsattes att han skulle göra detta 
utan ersättning. Det fanns (eller 
finns) inte någon klient som 
kunde/kan betala ett arvode. 
Hans tanke var att låta hans 
sekreterare renskriva förlik-
ningsavtalet och översända det 
till parterna för underskrift utan 
ytterligare åtgärd från hans sida. 
Något advokatarbete var inte 
nödvändigt eller ens behövligt. 

Mot denna bakgrund gör han 
gällande att anmälarna X och 
Y inte är saklegitimerade och 
hemställer att ansökan avvisas.

Ytterligare skriftväxling har 
förevarit i ärendet. 

NÄMNDENS BEDÖMNING 

OCH BESLUT

Nämnden konstaterar inled-
ningsvis att det biträde som A 
lämnat faller inom ramen för 
vad som är att betrakta som ad-
vokatverksamhet. Med hänsyn 
till A:s relation till båda parter i 
tvisten har han varit förhindrad 
att delta i mötet. Genom att 
ändå göra det har han åsidosatt 
sina plikter som advokat. 

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. n
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DEN 11 NOVEMBER 2016          

Ersin Aziman, Advokatfirman Alt
hin HB, Stockholm

Sanna Bergenheim, Advokatbyrån 
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REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/1200 Betänkandet En 

hållbar, transparent och konkur
renskraftig fondmarknad (SOU 
2016:45)

R-2016/1312 Betänkandet Hur 
står det till med den personliga 
integriteten? (SOU 2016:41)

R-2016/1313 Betänkandet En utö
kad beslutanderätt för Konkur
rensverket (SOU 2016:49)

R-2016/1314 Betänkandet Ett 
starkt straffrättsligt skydd 
mot köp av sexuell tjänst och 
utnyttjande av barn genom köp 
av sexuell handling m.m. (SOU 
2016:42)

R-2016/1316 Betänkandet 
Arbetsklausuler och sociala 
hänsyn i offentlig upphandling 
(SOU 2016:15)

R-2016/1319 Betänkandet Rätten 
till en personförsäkring – ett 
stärkt konsumentskydd (SOU 
2016:37)

R-2016/1477 Kompletterande re
missvar EUkommissionens för
slag till asylprocedurförordning

R-2016/1829 Promemorian Jämn 
könsfördelning i bolagsstyrelser 
(Ds 2016:32)

R-2016/1881 Departementspro
memorian Åldersbedömning 
tidigare i asylprocessen (Ds 
2016:37)

R-2016/2055 Promemorian Tids
begränsad vapenamnesti 2018

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 
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● Aktuella frågor rörande företagsrekonstruktion – Ett kommande EU-direktiv, 
 Nordiskbaltiska insolvensnätverkets slutrekommendationer och Entreprenör - 
skaps utredningens förslag (SOU 2016:72) analyseras och debatteras. 

●	 Ny insolvensrättslig rättspraxis – En handfull av de rättsfall från HD, HFD  
och MÖD som tillkommit sedan 2015 års forum skärskådas och diskuteras.

●	 Domstolens roll och kompetens i insolvensförfaranden – Högre krav på domstolar och 
domare i rekonstruktions- och insolvens ärenden reses allt oftare. Bör dessa ärenden 
koncentreras till ett be gränsat antal  domstolar med särskild kompetens och erfarenhet?

Storkonferensen Insolvensrättsligt Forum arrangeras  
nu åter i Uppsala med följande ämnen: 

Middag på Uppsala slott den 9 februari

För anmälan och fullständigt program hänvisas till Forumets hemsida:

www.insolvens2017.se 
Anmälan kan utan extra avgift ske fram till den 10 januari 2017

För Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum

 Mikael Möller Johan Falkman

Insolvensrättsligt 
Forum 2017
9 och 10 februari 2017, Uppsala
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På väg mot ökad 
jämställdhet 
i år är det tio år sedan juristnät-
verket Hilda startade. Samma år 
hölls det riksdagsval i Sverige. 
Moderatledaren Fredrik Rein-
feldt kunde utropa sig själv och 
Allians för Sverige som vinnare. 
I valet fick Sverigedemokraterna 
162 463 avlagda röster, 2,93 pro-
cent, vid sitt sjätte riksdagsval. 
I december hängdes Iraks förre 
diktator Saddam Hussein i ett 
fängelse i Bagdad.

På tio år har Sverige och värl-
den förändrats påtagligt. Inte 
till det bättre på alla områden 
hävdar somliga. Fast ett område 
där det går att se framsteg är hur 
jämställdheten inom juristyrke-
na har ökat. Andelen kvinnliga 
chefer har ökat kraftigt inom 
dessa yrken under de gångna 
tio åren. Åklagarna har lyckats 
bäst. Fast utvecklingen har varit 
mycket stark på alla områden 
inom rättsväsendet, förvaltning-
en och på advokatbyråerna. För 
advokatkåren har det gått lite 
trögare än för åklagarna av olika 
skäl. Fast även i advokatleden 
har det skett tydliga förändring-
ar. En särskilt intressant trend 
är att andelen nya kvinnliga del-
ägare i dag överstiger den totala 
andelen kvinnor i kåren.

Frågan är vad som händer om 
tio år: kommer det att behöva 
bildas ett nätverk för att främja 
männens förutsättningar för att 
ta sig fram?

Tom Knutson
Chefredaktör
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TWITTRAT 1

Anne Ramberg riktade kritik, i Dagens Nyheter den 24 november, mot regeringen 
för att inte ha tagit vara på remissyttrandena kring den stramare migrationspolitik 
som regeringen presenterade för ett år sedan. DN talade med tio av remissinstan
serna. Knappt någon hade ändrat uppfattning.

Sveriges 100 
mäktigaste 2016
I Fokus lista 
över de 
mäktigaste 
i Sverige 
finns Ste
fan Lind
skog, HD:s 
ordförande och tidigare 
Advokatsamfundets ord
förande, på plats 89. Fokus 
skrev bland annat: ”Under 
året har Högsta domstolen 
oförtrutet fortsatt sin akti
vistiska linje – en linje som 
Stefan Lindskog under flera 
år starkt har bidragit till.”

Anne Ramberg är åter på 
listan, på plats 98. Tidning
en skrev: ”Att tänka utan 
politiska skygglappar gör 
man inte ostraffat i Sverige. 
Högern skyr henne för hen
nes försvar av asylrätten 
och internationella åtagan
den. Vänstern för TTIP och 
kungakopplingarna.”
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Sedan Sveriges Rikes Lag kom ut första gången år 1861 har den varit det själv-
klara valet för landets ledande jurister. 2017 års upplaga befäster positionen och 
fi nns nu att förboka hos din återförsäljare eller på wolterskluwer.se/lagboken. 
Vid leverans får du även tillgång till Sveriges Rikes Lag som app som även upp-
dateras i augusti. Innehållet är precis detsamma som i den fysiska boken och 
du kan markera viktiga avsnitt, göra anteckningar och understrykningar. 
Precis som du är van vid.

Tung viktaren
i det svenska
rätts systemet
sedan 1861.

Förboka idag, 
så får du ditt ex

först av alla!


