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Ledare Generalsekreteraren

Det kommer ett liv efter den 15 juni

som generalsekreterare är det inte självklart att uttala 
sig i den infekterade striden om ordförandeposten i 
Sveriges advokatsamfund. Mot bakgrund av de sakfel som 
sprids och de missuppfattningar som råder, har jag funnit 
det motiverat att redovisa de regler och och den praxis 
som styr val av ordförande och vice ordförande i Advo
katsamfundet, samt även redogöra för valberedningens 
arbete i allmänhet och detta år i synnerhet.

När det gäller organisationens styrning kan inlednings
vis anmärkas att Advokatsamfundet är reglerat i rätte
gångsbalken. Samfundets uppgifter och organisation är 
närmare reglerat i stadgarna. Härtill finns en detaljerad 
arbetsordning för styrelsen och instruktion för generalse
kreteraren, antagna för några år sedan.

Ordförande och vice ordförande, liksom övriga ledamö
ter i styrelsen och disciplinnämnden, väljs av fullmäktige. 
Fullmäktige består för närvarande av sextiofyra leda
möter. Dessa väljs på avdelningarnas årsmöten. Antalet 
ledamöter som varje avdelning är representerad med i 
fullmäktige bestäms i förhållande till det totala antalet 
advokater. Fullmäktige sammanträder en gång årligen, i 
juni månad.

Valberedningens förslag, jämte övriga handlingar foga
de till kallelsen, distribueras i cirkulär från generalsekre
teraren, i god tid före fullmäktigemötet, till såväl fullmäk
tigeledamöterna som samfundets samtliga medlemmar. 
Valberedningen eller formerna för dess arbetssätt är inte 
reglerade i stadgarna, utan den arbetar enligt en sedan 
lång tid tillämpad och hittills väl fungerande praxis.

Valberedningen består av sju ledamöter, en från varje 
avdelning i samfundet. I likhet med fullmäktiges ledamö
ter väljs även dessa ledamöter på avdelningarnas årsmö
ten.

Stockholmsavdelningens representant i valberedningen 
är ordförande. De senaste åren har denna position inne
hafts av Advokatsamfundets tidigare ordförande. Utöver 
denne finns för närvarande även två tidigare vice ordfö
rande i huvudstyrelsen, liksom två tidigare styrelseleda

möter, samt ytterligare två ledamöter. Valberedningens 
ledamöter är således väl förtrogna med Advokatsamfun
dets verksamhet och styrelsearbetet. Generalsekreteraren 
närvarar vid valberedningens möten, dock utan rösträtt, 
och skriver protokoll över vad som beslutas vid samman
trädet. En ordning som bland annat överensstämmer med 
FAR:s.

Det ankommer på valberedningen att, utöver att föreslå 
de för uppdragen mest lämpade personerna, också föreslå 
en styrelsesammansättning som så långt möjligt tillgodo
ser önskemålet om representativitet ur olika perspektiv, 
som jämställdhet, geografisk fördelning, verksamhetsin
riktning, byråstorlek med mera. Valberedningen har un
der de 17 år jag medverkat arbetat enligt samma principer.

Valberedningen kallas under december månad, det vill 
säga sex månader före det att fullmäktige ska hållas, till 
sammanträde i mitten av januari. Inför mötet får valbered
ningens ledamöter information om vilka mandattider som 
gäller och vilka av ordföranden och vice ordföranden, 
samt övriga styrelseledamöter, som kan respektive inte 
kan omväljas samt om någon avsägelse föreligger. Detta 
står självfallet i allmänhet klart tidigare. Vidare informeras 
valberedningen om det saknas någon särskild kunskap i 
styrelsen, om det finns behov av förstärkning av någon 
inriktning, om det finns särskilda jämställdhetshänsyn att 
beakta eller om representationen från viss byråstorlek bör 
förändras.

När en styrelseledamot lämnar styrelsen ankommer det 
i första hand på den ledamot i valberedningen, som kom
mer från samma avdelning som den som lämnar styrel
sen, att ta ett särskilt ansvar för att för övriga ledamöter i 
valberedningen presentera förslag på lämpliga kandidater 
från just den avdelningen. Det kan handla om flera alter
nativa förslag för att en representativ sammansättning 
ska kunna åstadkommas. Vissa år kan flera ledamöter 
från olika avdelningar komma att ersättas. Det ska vara en 
ändamålsenlig mix. Detta år ska till exempel, bortsett från 
ordförande och viceordförandeposterna, en representant 
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från Södra avdelningen lämna styrelsen, liksom två leda
möter från Stockholm. Därför hade representanterna från 
dessa avdelningar ett särskilt ansvar i dessa hänseenden. 
Vidare har ordföranden ett särskilt ansvar för helheten 
och för beredningen av ordförande och viceordföran
deposterna. Årets valberedningsarbete har, i likhet med 
tidigare år, skett enligt dessa principer.

i år skulle såväl ny ordförande som vice ordförande 
föreslås. Enligt vedertagen praxis kunde inte nuvarande 
ordförande omväljas då han redan suttit två perioder, det 
vill säga totalt fyra år, på posten som ordförande. En ord
ning som har gällt sedan 1967. Vice ordförande hade suttit 
två år och kunde omväljas. Valberedningens ordförande 
hade dock mottagit meddelande från nuvarande vice ord
förande att han stod till förfogande, som ordförande. Det 
kan i sammanhanget anmärkas att det inte är regel att vice 
ordföranden blir ordförande. Flera är de vice ordförande 
som inte blivit ordförande. Det är också på det viset att 
ordförandefrågan normalt inte berörs vid förfrågan om 
någon står till förfogande som vice ordförande. Däremot 
har det förekommit att den tillfrågade ger uttryck för att 
vederbörande accepterar att bli vice ordförande, men inte 
är säker på om han vill bli ordförande. Det har också före
kommit att ordföranden tidigare inte varit vice ordförande 
eller ens varit ledamot av styrelsen.

Valberedningens ordförande mottog i god tid med
delande från styrelsen, såväl genom generalsekreteraren 
som genom avgående ordförande, att man såg det som 
angeläget att såväl öka andelen kvinnor i styrelsen som att 
föryngra den. Dessa omständigheter blev också föremål 
för valberedningens överväganden.

En enig valberedning fann efter diskussion att den 
lämpligaste kandidaten till ordförandeposten var af
färsadvokaten Lena Frånstedt Lofalk, som sedan flera år 
är ordförande i disciplinnämnden. Utöver en lång rad 
omfattande och centrala uppdrag inom samfundet, har 
hon även varit ledamot och vice ordförande i styrelsen. 
Hon har under 15 år varit instrumental vid utbildningen 
i advokatetik, såväl inom ramen för advokatexamen 
som genom efterutbildning till ledamöter. Hon var även 
ledamot av etikkommittén som omarbetade våra etiska 
regler för några år sedan. Hon har lång erfarenhet som 
delägare på en stor affärsjuridisk byrå och som ansvarig 
delägare på nystartad byrå. Hon har varit aktiv när det 
gäller jämställdhetsarbetet och bidragit som mentor och 
som föreläsare. Hon är därtill känd för sin stora integri
tet, samarbetsvilja och allmänna klokskap. Den allmänna 
meningen inom valberedningen var i själva verket att 
förslaget var lysande och mycket väl kunde motiveras.

När enighet uppnåtts ifråga om ordförandeposten skulle 
valberedningen också föreslå en vice ordförande. Valbe
redningen fann, i enlighet med den praxis som på goda 
grunder har utvecklats, det angeläget att det i presidiet 
finns representanter med erfarenhet från såväl affärsju
ridik som humanjuridik. Till vice ordförande föreslogs 
därför en väl ansedd brottmålsadvokat och respekterad 
och ambitiös styrelseledamot sedan fyra år, Tobias Fälth.

Ordföranden ställde uttryckligen frågan om han kunde 
anteckna förslagen som enhälliga. Protokollet från val

beredningens möte och enhälliga beslut distribuerades 
därefter till valberedningens ledamöter. Någon invändning 
mot protokollet har inte framförts.

I enlighet med den transparens som med rätta efterfrå
gas av ledamöterna informeras ledamöterna och biträdan
de jurister dagligen om relevanta nyheter av intresse för 
advokatkåren och rättssamhället i stort. Därför informera
des även om valberedningens förslag.

Någon tid därefter ombads jag av Dagens juridik att 
kommentera att sex advokater skrivit ett upprop som 
skulle publiceras följande dag. Brevskrivarna föreslog 
två namnkunniga och skickliga motkandidater, nämligen 
nuvarande vice ordföranden och en annan nuvarande sty
relseledamot som står i tur att avgå efter sju år i styrelsen, 
båda affärsjurister. Avgående ordförande gav sitt uttryck
liga stöd till förmån för dessa.

Representanter för brevskrivarna har tillsammans med 
ordföranden uppträtt på avdelningsmötena och argumen
terat för sina kandidater. Man synes vara av uppfattningen 
att de fullmäktigerepresentanter som väljs på avdelnings
mötena närmast är elektorer efter amerikansk förebild 
och därmed bundna av avdelningens uttalade preferenser. 
Detta är dock i grunden fel. Fullmäktigeledamöterna 
har efter eget omdöme och efter beaktande av vad som 
framförts vid fullmäktige, som representerar hela samfun
det, att rösta med samfundets bästa för ögonen. Att som 
skett på några avdelningar med stöd av fullmakter efter 
handuppräckning försöka binda fullmäktigeledamöterna 
är inte förenligt med stadgarnas grundvalar.

det finns goda skäl till varför det finns valberedningar. 
Och, varför val av ordförande, vice ordförande och övriga 
styrelseledamöter ska ske på fullmäktigemötet och inte på 
avdelningsmöten. Skälen är främst integritetshänsyn till 
de kandidater som är föremål för valberedningens lämp
lighetsöverväganden och för att förhindra kupper.

Systemet med en valberedning har också gammal hävd. 
Ett huvudsyfte med denna ordning är att utreda lämpliga 
kandidater och att undvika uppslitande och olyckliga 
strider i frågor om personval. Så har, under den tid jag 
kan överblicka, ordningen alltid varit i Advokatsamfundet. 
Starka skäl talar för att man respekterar denna modell. 
Samfundets fullmäktigeledamöter har i den nu upp
komna situationen anledning att, i samfundets långsiktiga 
intresse, noga överväga om de ska stå fast vid den gängse 
ordningen och respektera valberedningens arbete. Det 
kommer ett liv efter den 15 juni.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Ordförandeposten het       fråga på årsmötena
Flera av Advokatsamfundets 
avdelningar har diskuterat 
valet av ny ordförande flitigt 
under årsmötena. Stockholms-
avdelningen samt Södra och 
Östra avdelningarna gick till 
omröstning om opinionsytt-
randen som medskick till sina 
fullmäktigeledamöter.

Frågan om det kommande valet 
av ny ordförande i Advokat
samfundet har diskuterats 
flitigt på flera av avdelningarnas 
årsmöten. Till Stockholmsav
delningens möte den 23 mars 
kom ett stort antal advokater 
och biträdande jurister. Cirka 
300 deltagare noterades varav 
ett stort antal advokater hade 
med sig fullmakter från andra 
ledamöter. I samband med att 
dagordningen skulle fastställas 
föreslog Björn Tude att Stock
holmsavdelningens årsmöte 
skulle avge en opinionsyttring 
till avdelningens ledamöter vid 
samfundets fullmäktigemöte i 
juni.

Tomas Nilsson invände och 
framhöll att det inte var alldeles 
oproblematiskt att göra en sådan 
justering av dagordningen. Av 
Stockholmsavdelningens cirka 
2 900 ledamöter fanns cirka 300 
på mötet. Nilsson konstaterade 
att åtgärden som föreslogs inte 
hade gått ut i kallelsen.

– De medlemmar av Stock
holmsavdelningen som har tagit 
emot kallelsen har inte kunnat 
räkna med att det skulle företas 
någon typ av omröstning. Jag 
tycker att det är problematiskt 
att göra på det där sättet, sa 
Nilsson och menade att om det 

varit känt i kallelsen så skulle 
förmodligen ännu fler ha kom
mit till mötet.

mötet beslöt att en opinionsytt
ring skulle göras.

Innan omröstningen infor
merade Lena Frånstedt Lofalk, 
valberedningens förslag till ny 
ordförande, om sina ambitioner.

–  Jag är affärsjurist i grunden. 
För min del ser jag det som vik
tigt att presidiet inte bara består 
av affärsjurister. Det betyder 
mycket att Tobias Fälth som 
är humanjurist är föreslagen 
som vice ordförande. Vi måste 
förvalta det stora förtroende 
och den respekt som Advokat
samfundet numer åtnjuter. Det 
gagnar alla advokaters yrkes
intressen och framförallt våra 
klienter, sa hon.

claes zettermarck, Advokatsam
fundets ordförande 2011–2013, 
uttryckte stöd för valberedning

ens förslag till ordförande och 
vice ordförande.

– En stor del av de jurister 
som numera arbetar på de af
färsjuridiska byråerna liksom på 
brottmålsbyråerna är kvinnor. 
Jag tror det vore värdefullt om 
det blev en kvinna som blev 
ordförande för samfundet för 
andra gången på mer än 125 år, 
sa Claes Zettermarck som även 
underströk att det är väldigt 
viktigt att presidiet består av två 
kompetenser, inte enbart två 
humanjurister eller två affärs
jurister, av två skäl. Det första 
är det interna arbetet: Även 
om styrelsen i övrigt har den 
kompetensen som inte finns i 
presidiet, så är det likväl viktigt 
att båda kompetenserna finns i 
presidiet. Det andra är förank
ringen i kåren. Zettermarck 
betonade även vikten av respekt 
för att samfundet har en viss 
process för att ta fram förslag:

– Som det sades på en stämma 

Göteborgsadvokat 
blir nytt justitieråd
Regeringen utsåg den 23 mars 
Helena Rosén Andersson, Ulrik 
von Essen och Kristina Svahn 
Starrsjö till nya justitieråd i 
Högsta förvaltningsdomstolen. 
Helena Rosén Andersson är ad-
vokat sedan 2007 och arbetar i 
dag med särskild inriktning mot 
offentlig upphandling vid Advo-
katfirman Lindahl i Göteborg. Ul-
rik von Essen arbetar i dag som 
professor i offentlig rätt på juri-
diska fakulteten vid Stockholms 
universitet och Kristina Svahn 
Starrsjö arbetar sedan 2013 som 
generaldirektör för Datainspek-
tionen och är medlem i juristnät-
verket Hilda.

Justitieråd föreslås få 
tjänstgöra korsvis 
Regeringen lämnar i en lag-
rådsremiss förslag om att ge 
justitieråd möjlighet att tjänst-
göra korsvis i de båda högsta 
domstolarna. Förslagen syftar 
till att underlätta för domstolar 
att samverka med varandra och 
medföra större flexibilitet och 
kan bidra till effektivare hand-
läggning.

Även möjligheten att delegera 
beredningsåtgärder i hovrätt, 
tingsrätt, kammarrätt, förvalt-
ningsrätt och hyres- och ar-
rendenämnd föreslås utvidgas. 
Förslaget syftar bland annat till 
att förbättra migrationsdomsto-
larnas förutsättningar att hålla 
handläggningstiderna på en 
rimlig nivå, även när antalet mål 
ökar kraftigt.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2017.

Helena Rosén Andersson är advokat 
sedan 2007.

Lena Frånstedt Lofalk, ordförande i disciplinnämnden sedan 2008, vice ordförande i 
huvudstyrelsen 2004–2006 och ledamot av huvudstyrelsen 1998–2004.

Sex tidigare ledamöter av samfun-
dets styrelse går emot Advokat-
samfundets valberednings förslag 
att välja Lena Frånstedt Lofalk till 
ordförande och Tobias Fälth till vice 
ordförande. I stället föreslår sextet-
ten att nuvarande vice ordföranden 
i styrelsen, Christer Danielsson, ska 
väljas till ny ordförande och att Eva-

Maj Mühlenbock ska väljas till vice 
ordförande.

Christer Danielsson och Eva-Maj 
Mühlenbock menar att de inte kom-
mer att presentera någon detaljerad 
programförklaring innan Advokat-
samfundets ordinarie fullmäktige-
möte 2017. I ett uttalande beskriver 
de sina tankar:

”Det första vi tänker göra är i stäl-
let att lyssna på vad ledamöterna vill 
att samfundet ska bidra med för att 
stärka oss i vår yrkesroll.”

Danielsson och Mühlenbock 
 kommer att inleda en eventuell 
mandatperiod med att bjuda in till 
möten runt om i landet för att skapa 
sig en bild över hur samfundet kan 

UTTALANDE FRÅN DANIELSSON OCH MÜHLENBOCK
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där jag var ordförande: Institu
tion före person. Det betyder 
tycker jag att det förslag som 
valberedningen har tagit fram 
ska ha försteg om det inte finns 
avgörande skäl däremot.

motförslaget med christer 
Danielsson som ordförande och 
EvaMaj Mühlenbock som vice 
ordförande (se nedan) presente
rades av advokat Ghita Hadding
Wiberg, en av de sex advokater 
som har inkommit med försla
get. Hon framhöll vikten av kon
tinuitet och att nuvarande vice 
ordförande väljs till ordförande.

– Det som är viktigt och som 
ligger på styrelsens bord är att 
fortsätta moderniserandet av 
styrelsearbetet som man har 
påbörjat med mer fokus på stra
tegiska och principiellt viktiga 
frågor, däribland organisations
styrning och ansvarsfördelning 
mellan styrelse och andra verk
ställande organ. Det som också 

är kommande och viktigt för 
styrelsearbetet är att planera för 
och förbereda för succession på 
posten som generalsekreterare, 
sa Ghita HaddingWiberg.

Nuvarande ordförande i 
Advokatsamfundet, Bengt Ivars
son, uttryckte innan voteringen 
stöd för Christer Danielsson och 
EvaMaj Mühlenbock (läs mer på 
sidan 40).

Stockholmsavdelningens 
årsmöte beslutade efter votering 
om ett opinionsyttrande till stöd 
för Christer Danielsson som ord
förande och EvaMaj Mühlen
bock som vice ordförande.

Liknande opinionsyttran
den till stöd för det så kallade 
motförslaget röstades även fram 
vid Södra avdelningens årsmöte 
den 15 mars och vid Östra avdel
ningens årsmöte den 30 mars. 
Västra avdelningen, Mellersta 
avdelningen, Norra avdelningen 
samt Utlandsavdelningen 
höll inte omröstning rörande 

opinionsyttrande som medskick 
till avdelningens ledamöter vid 
Advokatsamfundets fullmäktige
möte i juni. 

tomas nilsson, ordförande i val
beredningen, fick under Stock
holmsavdelningens årsmöte 
utstå skarp kritik av Malcolm 
Wiberg för valberedningens 
arbete och process för kandidat 
till ny ordförande. Nilsson repli
kerade bland annat:

– Jag tror inte att dina frågor 
är uttryck för något akademiskt 
eller altruistiskt intresse för 
valberedningsprinciper. Du är 
missnöjd med förslaget, det är 
det som det handlar om.

Tomas Nilsson beskrev 
valberedningens arbete. Han 
berättade att styrelsen i god 
tid meddelat att den gärna 
såg bättre representation för 
kvinnor samt yngre ledamöter 
i styrelsen. Valberedningen ska 
föreslå den som ur alla aspekter 
är den bäst lämpade advokaten 
till ordförandeposten. Nilsson sa 
att han även blickat tillbaka och 
att styrelsen under samfundets 
130åriga historia endast vid 
ett tillfälle letts av en kvinna, 
Elisabet Fura. Mot den bakgrun
den var det, enligt honom, lätt 
att komma fram till att Lena 
Frånstedt Lofalk var den bäst 
lämpade kandidaten till ordfö
randeposten.

I samband med val av Stock
holmsavdelningens representant 
i valberedningen inför Advokat
samfundets fullmäktigemöte 
2018 begärde Mattias Göransson 
sluten omröstning och i stället 
för Nilsson utsågs Martin Wallin.

Nyheter
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Ordförandeposten het       fråga på årsmötena
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Konsumenttvistnämnden 
redovisar sin praxis
Advokatsam-
fundets konsu-
menttvistnämnd 
har publicerat 
ett häfte på 
webben med 
en redovisning 
av nämndens 
verksamhet under 2016.

Häftet innehåller statistik 
för verksamheten under året. I 
häftet finns också redogörelser 
för ett urval ärenden från kon-
sumenttvistnämndens praxis 
hittills med korta referat av av-
görandena.

Läs mer på Konsumenttvist-
nämndens hemsida på Advokat-
samfundets webbplats.

Flera tingsrätter kan 
bli betydligt effektivare
Resultaten i en ny granskning av 
Riksrevisionen visar att flera av 
landets tingsrätter kan bli betyd-
ligt effektivare. Granskningen ty-
der också på att produktiviteten 
vid tingsrätterna överlag sjunkit 
de senaste åren.

Granskningen bygger på om-
fattande jämförelser mellan de 
svenska tingsrätterna och tyder 
på att det – trots ett antal omor-
ganisationer och förändrade ar-
betssätt de senaste åren – finns 
kvarvarande effektivitetsproblem 
hos flera svenska tingsrätter.

Den genomsnittliga förbätt-
ringspotentialen ligger på knappt 
14 procent för den studerade 
tidsperioden. I några fall är tings-
rätterna fullt effektiva, i andra fall 
har de tydligt en långsiktig teknisk 
ineffektivitet. Enligt rapporten 
kan en förklaring till ineffektivitet 
vara tingsrätternas storlek och 
att ineffektiviteten kan minskas 
genom sammanslagningar.

Riksrevisionen rekommenderar 
Domstolsverket att kartlägga de 
faktorer som påverkar möjlighe-
terna till produktivitetsökningar. 
Samtidigt finns stora skillnader 
i uppmätt effektivitet mellan de 
olika domstolarna. Det tyder 
på att generella insatser för att 
öka tingsrätternas effektivitet 
sannolikt inte är rätt väg att gå, 
utan att det i stället behövs mer 
selektiva åtgärder.                                                     

Christer Danielsson, vice ordförande i huvudstyrelsen sedan 2015.

Konsumenttvist- 
nämndens 

verksamhet
2016

sveriges advokatsamfund
2017

bidra till att stärka ledamöternas 
yrkesroll.

”Vår ambition är också att fort-
sätta den vitalisering av styrelse-
arbetet som påbörjats under det 
senaste året och som syftar till att 
styrelsen ska ägna mer tid och kraft 
åt de utmaningar advokatkåren står 
inför.”

Advokaterna Lars Kongstad och 
Karl Woschnagg föreslår i en mo-
tion till Advokatsamfundets ordina-
rie fullmäktigemöte 2017 att mötet 
ska tillsätta en arbetsgrupp med 
uppdrag att ta fram riktlinjer för 
beredande av val av ledamöter i Ad-
vokatsamfundets styrelse respek-
tive disciplinnämnd. Kongstad och 

Woschnagg skriver att syftet med 
uppdraget är ”att ta fram ett förslag 
till riktlinjer som ger en transparent 
och tydlig urvalsprocess med ökad 
möjlighet för ledamöter som önskar 
engagera sig i styrelsen eller disci-
plinnämnd att delta i processen”.  
Advokatsamfundets ordinarie full-
mäktigemöte 2017 hålls den 15 juni.

MOTION OM ARBETSGRUPP FÖR RIKTLINJER
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Ny form av särskild 
handräckning
Regeringens föreslår att en ny 
form av särskild handräckning 
införs, kallad för avlägsnande, 
som ska tillämpas vid ett otillåtet 
besittningstagande.

Lagändringarna syftar till att 
göra det enklare för en mark-
ägare att få tillbaka sin mark eller 
byggnad där personer bosatt sig 
utan tillstånd. Under vissa förut-
sättningar ska det vara möjligt 
att ansöka om avlägsnande utan 
att behöva lämna uppgifter om 
vilka de svarande är. Avlägsnan-
det ska även kunna genomföras 
mot personer som har tillkommit 
efter att ansökan lämnades in.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2017.

”Uppklarningsprocenten 
så låg att lagar övergetts”
Advokaterna Jan E. Frydman och 
Thomas Ekenberg skriver till-
sammans med Per Tryding, vice 
vd Sydsvenska Industri- och han-
delskammaren, i ett debattinlägg 
i Svenska Dagbladet den 8 mars 
att polisens uppklarningspro-
cent för ett antal brott är så låg i 
Sverige att rättssäkerheten kan 
komma att hotas.

De skriver bland annat: ”När 
människor upplever att polisen 
inte upprätthåller demokratiskt 
beslutade lagar rör vi oss mot en 
farlig gräns för rättssamhället. 
Risken är stor att alltmer rädda 
och frustrerade medborgare tar 
lagen i egna händer eller lockas 
till snabba lösningar utan att bry 
sig om grundläggande krav på 
rättssäkerhet.”

Jan E. Frydman, en av debattskriben-
terna, var månadens advokat i förra 
numret av Advokaten.
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Advokatsamfundet kritiserar 
Migrationsverkets nya rutiner 
för medicinska åldersbedöm-
ningar.

Under mars uppmärksammade 
flera advokater Advokatsam
fundet på Migrationsverkets 
nya rutiner för medicinska 
åldersbedömningar. Efter att 
Advokatsamfundet tagit del av 
den information, som finns på 
myndighetens hemsida i samma 
fråga, konstaterade samfundet 
att de rutiner som numera till
lämpas av myndigheten enligt 
Advokatsamfundet står i strid 
med både Migrationsverkets 
rättsliga ställningstagande (SR 
35/2015) och det migrations
rättsliga regelverket. Detta 
framgår av det brev som gene
ralsekreteraren Anne Ramberg 
skickade till tillförordnade gene
raldirektören Mikael Ribbenvik 
den 21 mars.

Enligt grundläggande för
valtningsrättsliga principer har 
Migrationsverket en utrednings
plikt och en objektivitetsplikt. 
Dessa principer utgör viktiga 
grundvalar i tillgodoseendet av 
rättssäkerhet för de asylsökan
de. De rutiner som nu tillämpas 
uppfyller enligt Advokatsam
fundets mening inte dessa krav. 
Anne Ramberg skrev bland 
annat i brevet:

”Det åligger Migrationsverket 
att så tidigt som möjligt i proces
sen informera den enskilde 
om möjligheten att genomgå 
en läkarundersökning i de fall 
Migrationsverket bedömer att 
personen inte genom muntlig el
ler skriftlig bedömning har gjort 
sin underårighet sannolik.

enligt den information som 
Advokatsamfundet tagit del av 
ger handläggarna på Migrations
verket vanligtvis inte någon som 
helst indikation på hur man ser 
på frågan om den enskilde har 
gjort sin underårighet san
nolik. Istället blir den sökande 
och den gode mannen, sent i 
processen, tillfrågade huruvida 
samtycke finns att genomgå en 
medicinsk åldersbedömning. En 
mycket kort svarsfrist om maxi
malt fem arbetsdagar ges att 

inkomma med sådant samtycke. 
Vidare informeras den enskilde 
och den gode mannen om att 
om den enskilde inte samtycker, 
eller svarar, inom denna tid 
kommer åldern att skrivas upp. 
Det offentliga biträdet involve
ras inte i denna fråga av Migra
tionsverket. Tillvägagångssättet 
kan inte beskrivas som någon
ting annat än ren utpressning. 
Detta är anmärkningsvärt och 
av flera skäl givetvis fullständigt 
oacceptabelt.”

Advokatsamfundet har allt
jämt en dialog med Migrations
verket i såväl denna fråga som 
andra frågor som berör dem 
som är verksamma inom det 
migrationsrättsliga området.

läs advokatsamfundets skri
velse i dess helhet på Advokat
samfundets webbplats.

Migrationsverket kritiseras för nya rutiner 
för medicinska åldersbedömningar

Advokat får PT om helgersättning för förhör
Praxis behövs om tillämpning 
av ”helgtaxan” på tidsspillan.

En advokat förordnades en 
lördag till offentlig försvarare 
för en 17åring som var miss
tänkt i ett mordmål. Förhör med 
de misstänkta, där försvararna 
deltog, hölls bland annat under 
lördagen och söndagen. Sedan 
förundersökningen mot vissa av 
de misstänkta hade lagts ned, 
begärde försvararna ersättning 

för arbete och tidsspillan enligt 
Domstolsverkets ”helgtaxa”.

Tingsrätten bestämde 
ersättningen för arbete enligt 
helgtaxan. Men när det gällde 
ersättningen för tidsspillan 
konstaterade tingsrätten att 
det inte finns någon grund i 
rättegångsbalken för att frångå 
Domstolsverkets föreskrifter för 
ersättning.

Hovrätten instämde i tingsrät
tens avgörande och noterade i 

sitt beslut att ersättningsfrågan 
är av prejudikatintresse.

gävleadvokaten överklagade till 
Högsta domstolen och anförde 
att vägledning behövs i frågan 
om vad begreppet ”arbetstid” 
innebär när ersättning bestäms 
och om ersättningsnivåns 
storlek. HD beslöt den 20 mars 
att bevilja prövningstillstånd i 
ersättningsfrågan.

HD:s mål nr Ö 3395-16

De rutiner som numera tillämpas av Migrationsverket står, enligt Advokatsamfundet, 
i strid med både Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och det migrations-
rättsliga regelverket.
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Sekretess ger 
ombud rätt till 
ersättning för 
administrativa 
åtgärder
Kammarrätten i Göteborg ger 
ombudet rätt till den yrkade 
ersättningen för administra-
tiva åtgärder.

En advokat i Uddevalla förord
nandes i höstas som offentligt 
biträde i ett LVUmål och begär
de i december 2016 ersättning 
för 11,5 timmars arbete enligt 
gällande timkostnadsnorm.

Förvaltningsrätten i Göteborg 
ansåg dock att en del av arbetet 
var rutinbetonade administrati
va åtgärder som kunnat utföras 
av administrativ personal, ex
empelvis att boka möten och ta 
emot handlingar. Ombudet fick 
därför ersättning motsvarande 
9,7 timmars arbete.

Advokaten överklagade beslu
tet och menade att de handling
ar som mottagits var sekretess
belagda samt att huvudmannen 
suttit på behandlingshem varför 
det var nödvändigt att advoka
ten själv gjorde arbetet. Kam
marrätten menar att samtliga 
åtgärder var nödvändiga och 
ger ombudet rätt till den yrkade 
ersättningen.

Kammarrätten i Göteborg 
skriver: ”Samtliga de åtgärder 
som nu är aktuella är sådana 
som varit nödvändiga för att 
utföra uppdraget som offentligt 
biträde och ta till vara huvud
mannens rätt.”

Mål nr 6879-16

Kammarrätten i Göteborg delar advo-
katens uppfattning att sekretess ger 
rätt till ersättning för administrativa 
åtgärder. 

Anne Ramberg och advokat 
Mattias Schömer bemöter 
en DI-artikel som pekar ut 
advokatkåren som vinnare på 
3:12-förslaget.

Advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg och ad
vokat Mattias Schömer, partner 
på Advokatfirman Vinge, menar 
att en artikel med rubriken ”Ad
vokater och revisorer vinnare 
på förslaget” om förslaget till 
nya 3:12regler i Dagens Industri 
den 9 mars innehåller ett antal 
oriktiga påståenden.

I en skrivelse på Advokatsam
fundets hemsida skriver Ram
berg och Schömer att förslaget 
att ta bort kapitalandelskravet 
om 4 procent och i stället er
sätta detta med ett neutralt och 
individuellt löneunderlag har 
tillstyrkts av Advokatsamfundet, 
trots att förslaget innebär en 
generell skattehöjning.

Anne Ramberg och Mattias 
Schömer menar att Advokatsam
fundet redan vid införandet av 

kapitalandelskravet var starkt 
kritiskt mot detta och förutsåg 
negativa tröskeleffekter för 
företag med fler än 25 likaä
gande aktieägare: ”Utredningens 
förslag att ta bort nu gällande 
kapitalandelskrav och i stället er
sätta detta med ett neutralt och 
individuellt löneunderlag som 
ger en likabehandling oavsett an
tal aktieägare är därför önskvärt. 
Det är således inte korrekt som 
Skatteverkets rättsliga expert 
påstår att advokater är vinnare 
på förslaget, om man från Skat
teverkets sida inte menar att 
neutrala system gynnar företag 
som tidigare missgynnats.”

ramberg och schömer menar 
även att det förekommer fler 
allvarliga felaktigheter i artikeln. 
Bland annat att systemet med 
individuellt löneunderlag gör att 
skatterna för företagarna sänks, 
när de i själva verket höjs på tre 
sätt: 

l Skattesatsen för de låg
beskattade inkomsterna höjs, 

vilket per definition leder till 
högre skatt.

l Det utdelningsutrymme 
som kan tas ut som lågbeskattad 
inkomst sänks. Detta leder till 
att en större del av aktieutdel
ningarna beskattas med högsta 
marginalskatt.

l För att komma i åtnjutande 
av regelverket krävs att företa
garna tar ut en högre lön, vilket 
leder till högre inkomstskatter.

Anne Ramberg och advokat 
Mattias Schömer menar även att 
det beklagligt att Skatteverkets 
rättsliga expert på 3:12frågor 
i artikeln anser att rådgivare 
inom juridiken blir vinnare ge
nom att fler företag kan komma 
att behöva råd om de nya 
reglerna. Ramberg och Schömer 
skriver: ”Det finns inga vinnare 
på komplexa regelsystem. Detta 
är en erfarenhet som delas av 
många. Advokatsamfundet har i 
flera omgångar påpekat det ne
gativa med detta, nu senast i sitt 
remissyttrande över utredning
ens förslag.”

Replik: ”Det finns inga vinnare 
på komplexa regelsystem”

Anne Ramberg och advokat Mattias Schömer anser att det inte är korrekt som Skatteverkets rättsliga expert påstår att advokater 
är vinnare på förslaget, om man från Skatteverkets sida inte menar att neutrala system gynnar företag som tidigare missgynnats.
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JO: Olämpligt att tings-
notarie fick avgöra mål
Justitieombudsmannen Lars 
Lindström kritiserar i ett beslut 
Södertörns tingsrätt för att de 
2015 tillät en tingsnotarie avgöra 
tre brottmål som rörde situa-
tioner där 34 kap. brottsbalken 
tillämpas.

JO anser att en tillämpning 
av 34 kap. BrB ofta kräver en 
särskild erfarenhet hos domaren 
och att det därför är olämpligt 
att brottmål som rör situationer 
som regleras i 34 kap. BrB av-
görs av tingsnotarier.

Allt färre döms till 
fängelsepåföljder
Antalet fängelsepåföljder under 
2015 är de lägst uppmätta under 
hela 2000-talet. 2003–2005 
fattades cirka 15 000 lagfö-
ringsbeslut avseende fängelse, 
men 2015 var motsvarande 
siffra 10 700 beslut avseende 
fängelse. 

Det är några av resultaten i 
rapporten Brottsutvecklingen i 
Sverige, från Brottsförebyggande 
rådet, Brå. Enligt rapporten in-
träffade 112 fall av dödligt våld 
under 2015, flest under hela 
2000-talet. Den slår också fast 
att det dödliga våldet med skjut-
vapen har ökat de senaste åren. 
Samtidigt visar rapporten att 
det dödligt våldet är minskande. 
Mellan 2001 och 2005 inträffa-
de nämligen i genomsnitt 92 fall 
av dödligt våld årligen, medan 
det 2011–2015 var i genomsnitt 
85 fall årligen. 

Rapporten Brottsutvecklingen 
i Sverige visar även att andelen 
personer som uppger att de un-
der året utsatts för något brott 
under den senaste tioårsperio-
den minskat. FO
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Det dödliga våldet med skjutvapen 
har ökat de senaste åren visar Brå:s 
rapport.

HD beviljar advokatbyrå prövningstillstånd
Svea hovrätt ålade en advo-
katbyrå att betala skadestånd 
för vårdslös rådgivning som 
ombud för en bostadsrättsför-
ening i en entreprenadtvist. 
Högsta domstolen har nu 
meddelat prövningstillstånd.

En bostadsrättsförening i Nacka 
anlitade en advokatbyrå för att 
företräda föreningen i en entre
prenadtvist. Efter att föreningen 
inte blivit nöjd med utfallet av 
tvisten i hovrätten stämde för
eningen advokatbyrån på ska
destånd på nästan 14,5 miljoner 
kronor för vårdslös rådgivning.

Sedan Stockholms tingsrätt 
lämnat talan utan bifall fastslog 

hovrätten dock i sin tur att det 
förekommit skadeståndsgrun
dande vårdslöshet från advokat
byråns sida. Enligt hovrätten var 
advokatbyrån skadeståndsskyl
dig på grund av att den aktuella 
advokaten utformat bostads
rättsföreningens talan på ett 
sådant sätt att föreningens rätt 
till betalning eller kvittning inte 
prövades som ett självständigt 
yrkande, varför talan mot total
entreprenören ogillades.

hovrätten biföll bostadsrätts
föreningens överklagande och 
förpliktade advokatbyrån att 
betala skadestånd på drygt 12 
miljoner kronor.

Efter överklagande av ad
vokatbyrån meddelar Högsta 
domstolen nu prövningstill
stånd i frågan om det förelegat 
en reklamationsskyldighet för 
bostadsrättsföreningen och, i så
dant fall, om reklamation skett i 
rätt tid. Advokatbyrån yrkar att 
frågan ska ogillas i dess helhet 
och att den aktuella advokaten 
inte har förfarit vårdslöst mot 
bostadsrättsföreningen samt att 
den inte har orsakats påstådd 
rättsförlust eller annan skada.

hd vilandeförklarar frågan om 
prövningstillstånd när det gäller 
målet i övrigt.

Mål nr T 12-17

Advokat beviljas ersättning 
för rutinmässiga åtgärder
Migrationsöverdomstolen 
beaktade Advokatsamfundets 
yttrande och beviljade advoka-
ten ersättning för rutinmäs-
siga åtgärder. 

En advokat i Norrbotten för
ordnades i augusti 2015 som 
offentligt biträde i ett asyl
ärende och begärde i februari 
2016 ersättning för två timmars 
arbete enligt gällande timkost
nadsnorm.

Migrationsverket beviljade 

endast mannen ersättning för 
1 timme och 15 minuter med 
motiveringen att ersättning 
hade begärts för ett flertal rutin
mässiga uppgifter som bokning 
av tolk och ärenderegistering, 
varpå advokaten överklagade 
beslutet till Migrationsdomsto
len som avslog överklagandet.

migrationsöverdomstolen 
konstaterar nu, efter att ha 
beaktat Advokatsamfundets 
yttrande i målet om att vissa 

rutinmässiga åtgärder som regel 
måste anses nödvändiga för att 
tillvarata klientens rätt, att det 
var fel av Migrationsverket och 
migrationsdomstolen att inte 
ersätta honom för ytterligare 45 
minuter.

Migrationsöverdomstolen 
skriver i sin dom att ”det i 
lagtexten inte finns stöd för att 
ett offentligt biträde endast har 
rätt till ersättning för juridiskt 
kvalificerat arbete”.

Mål nr UM 5736-16

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om det förelegat en reklamationsskyldighet för bostadsrättsfören-
ingen och, i sådant fall, om reklamation skett i rätt tid.
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Klientlojaliteten kräver
samhällsengagemang
Samhällsengagemanget är en 
del av advokatens klientlojali-
tet. Det menar advokat Viktor 
Banke.

Viktor Banke arbetar främst 
med asylrätt, brottmål och 
tvångsvårdsmål. De senaste 
åren har han gjort sig känd som 
samhällsdebattör i olika medier, 
bland annat som kolumnist i 
tidningen Metro. I juli kommer 
hans debutbok ”Andrum” ut på 
Norstedts.

Vid seminariet menade Viktor 
Banke att jurister bör engagera 
sig, när en fråga blir politiserad 
och det finns risk att det drab
bar klientkollektivet.

– Det följer av advokatens 
klientlojalitet. Det inträder en 
skyldighet att stå upp för klient
kollektivet och för de enskilda 
klienter man har. Jag skulle 
önska att jurister gjorde det 
oftare! sa han.

Enligt Viktor Banke behövs 
juristerna i samhällsdebatten 
för att förklara händelser och 
deras konsekvenser för enskilda 
människor. Det är viktigt att den 
som har kunskaper och som har 
tid, möjlighet och formulerings
konst gör sig hörd för att sprida 
sin kunskap, tyckte han.

att vara jurist förpliktar, 
ansåg Viktor Banke. Det finns 
hela tiden frågor där politiker 
och andra opinionsbildare är 
mer eller mindre beroende av 
att ingen ställer sig upp och 
förklarar att situationen inte är 
så enkel som den framställs.

Viktor Banke menade att det 

saknas balanserade och nyanse
rade inlägg i debatten.

– De människor som lyfts upp 
i debattprogrammen är sällan 
sakkunniga. Det som utmärker 
dem är snarare att de har starka 
åsikter, sa han.

Viktor Banke konstaterade 
att debatten förs på juristernas 
planhalva. Nästan alltid när ett 
politiskt argument förs fram, 
hänvisar man till juridiken.

– Då är det vår uppgift att se 
till att man inte slarvar – för 
det är populism att slarva med 
fakta för att vinna poäng, och 
till sist blir det ett demokratiskt 

problem. Vi har ett ansvar att 
försöka motverka det, sa han.

Viktor Banke påminde om 
att den som arbetar på advo
katbyrå kan ha en fördel ur ett 
uppdragsperspektiv av att få en 
framträdande roll i debatten, ef
tersom möjliga klienter känner 
till ens namn.

men det kan också finnas nack
delar med engagemanget. Viktor 
Banke underströk att de ärenden 
man har aldrig får bli lidande. 
Genom sitt engagemang vill man 
ju företräda klientkollektivet och 
de enskilda klienterna – men 

det misslyckas man med, om 
man inte sköter balansen mellan 
arbete och engagemang.

– Engagemanget får aldrig gå 
ut över klientlojaliteten, fram
höll han.

Om man debatterar i provoce
rande ämnen kan man bli utsatt 
för hot. Juridiken, till skillnad 
från politiken, anpassar sig inte 
efter opinionsläget, konstate
rade Viktor Banke.

– Det är lite av poängen med 
en rättsstat, men det kan vara 
provocerande för människor, 
sa han.

Särskilt asyl och invandrings
frågor, som Viktor Banke har 
debatterat mycket i, är provoce
rande för många.

– Men det är kanske det om
råde som mest av allt behöver 
sakkunskap, sa han.

ytterligare en möjlig nackdel är 
stress. Arbetet kan bli ännu mer 
stressande om man ger sig in i 
engagemang utanför yrkesverk
samheten. Också det kan med
föra att klienterna blir lidande. 
Viktor Banke betonade att det 
är viktigt att man som anställd 
kommunicerar med delägarna 
om vad engagemanget går ut på 
och vilket utrymme man har för 
det. Som byråjurist represente
rar man både Advokatsamfun
det och sin arbetsgivare.

Han menade att det viktigaste 
är att vara tydlig mot sig själv och 
mot arbetsgivaren – och att aldrig 
glömma bort klientlojaliteten.

– Jag vill uppmana fler att 
börja debattera! sammanfattade 
Viktor Banke. MAFO
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VIKTOR BANKE:

Viktor Banke talade om sitt samhällsengagemang och om att våga göra sig hörd i 
debatten vid Hildarys och Advokat i framtidens lunchseminarium i Stockholm den 
20 mars.
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Världen

AI påverkar advokat- 
timmar negativt

Forskare vid Univer-
sity of North Carolina 
School of Law menar 

att rättslig artificiell intelligens 
kan leda till 13 procent nedgång i 
advokattimmar, enligt New York 
Times. Forskarna, som har stu-
derat hur AI påverkar advokaters 
arbete på stora amerikanska ad-
vokatbyråer, uppskattar att anta-
let advokattimmar minskar med 
2,5 procent per år under fem år 
till följd av den nya tekniken.

Kritik kring bestämmelser  
i penningtvättsdirektivet
I nyhetsbrevet CCBE-info nr 59 
uttrycker CCBE, Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden, 
kritik och oro över ett antal 
bestämmelser i de föreslagna 
ändringarna av EU:s fjärde pen-
ningtvättsdirektiv. Ur innehållet i 
CCBE-Info nr 59 även:

l Den europeiska arresterings-
ordern.

l Europeiska advokatdagen i 
oktober 2017.

l Workshop om skydd för ho-
tade MR-advokater.

l Ett projekt om att återupp-
rätta rättsstaten i Venezuela.

Läs mer på Advokatsamfun-
dets hemsida.

Kamerunska advokater 
frihetsberövade

Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, 
CCBE, har skrivit ett öp-

pet brev till Kameruns president 
Paul Biya angående frihetsbe-
rövandet av de två advokaterna 
Felix Agbor-Balla och dr Fontem 
Aforteka’a Neba, ordförande 
respektive generalsekreterare 
i Cameroon Anglophone Civil 
Society Consortium. CCBE upp-
märksammar i skrivelsen Paul 
Biya på FN:s grundläggande 
principer om advokatrollen.

Sverige tillsammans med tio 
andra länder kräver i ett brev 
till Kinas säkerhetsminis-
terium stopp för tortyr mot 
advokater i Kina.

Elva länder, däribland Sverige, 
kräver i en hemlig diplomatisk 
skrivelse till Kinas säkerhetsmi
nisterium att de allt vanligare 
rapporterna om tortyr mot 
kinesiska människorättsadvoka
ter utreds, avslöjar den kana
densiska tidningen The Globe 
and Mail.

Brevet till säkerhetsministe
riet uttryckte en ökad oro över 
uppgifter om tortyr och andra 
inhumana eller förödmjukande 
behandlingar eller straff som 
rör anhållna människorättsad
vokater.

The Globe and Mail skriver att 
det på senare tid uppdagats allt 
fler fall där kända advokater ut
satts för tortyr medan de hållits 
inlåsta på hemlig plats. Sverige 
och de övriga tio länderna 
kräver i brevet ett stopp för de 

godtyckliga frihetsberövanden 
som kinesiska myndigheter an
vänder för att låsa in advokater 
på hemlig ort under flera måna
ders tid utan åtalspunkter.

Sedan Xi Jinping blev 
president i Kina har kinesiska 
myndigheter fört vad kritiker 
har kallat ett krig mot det civila 
samhället genom frihetsberö
vande av arbetaraktivister, kvin

norättsaktivister och människo
rättsadvokater. Enligt Amnesty 
International har hundratals 
människorättsadvokater frihets
berövats.

Förutom Sverige underteck
nades skrivelsen av Frankrike, 
Tyskland, Storbritannien, 
Belgien, Tjeckien, Estland, 
Australien, Kanada, Japan och 
Schweiz.

Sverige kräver stopp för 
tortyr mot advokater i Kina
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Sedan Xi Jinping blev Kinas president har de rättsliga övergreppen ökat i Kina. Trots presidentens retorik om ett rättssamhälle, så har allt fler advokater fängslats och hårdare lagar än någonsin införts mot civilsamhället. Advokaten har intervjuat Peter Dahlin, som tvingades lägga ner sin NGO och lämna Kina efter att ha suttit frihetsberövad i tre veckor och tvingats till ett falskt erkän-nande på statlig tv.
TEXT: JOJJE OLSSON FOTO: JOJJE OLSSON, TT

kidnappade henne. Det var början på en kampanj utan motstycke mot Kinas rättssystem; cirka 280 advoka-

ter och aktivister kidnappades under de kommande veckorna. I korselden fanns advokatbyrån Fengrui vars ord-förande Zhou Shifeng också greps. Två dagar senare hängdes byrån ut som ”brottssyndikat” och ”kriminell organisation” i statliga medier.
Minst 25 av de kidnappade skulle tillbringa minst ett år i fångenskap, många utan att få träffa vare sig familj eller egna advokater. Det gällde även Zhou Shifeng som i augusti i år döm-des till sju års fängelse för omstör-tande verksamhet. Han beskylldes för 

att ha lierat sig med utländska myn-digheter i syfte att underminera Kinas kommunistparti. ”De försökte aktivt använda mig för att attackera det ki-nesiska rättssamhället”, sade Zhou i en kort och krystad kommentar i sam-band med domen.
Wang Yu släpptes samma vecka mot borgen efter ett långt, framtving-at erkännande på kinesisk tv. Där sade hon med mekanisk röst att ”utländska krafter” tränat henne och kollegerna i att attackera och baktala Kinas myn-digheter. Wang avsade sig även de 

internationella priser från bland an-nat amerikanska advokatsamfundet, American Bar Association, som hon tilldelats under sin fångenskap med motiveringen: ”Jag är kines och ac-cepterar endast den kinesiska reger-ingens ledarskap.”
Formuleringarna är helt i led med ”dokument nummer 9” som utfär-dades till landets tjänstemän i april 2013, en månad efter att Xi Jinping bli-vit president. Det innehöll sju farliga västerländska värderingar som sades utgöra ett hot mot Kina. Där framhölls 

civilsamhället och ”västerländsk kon-stitutionell demokrati” som två av de största hoten. Dokumentet klargjorde att det inte blir tal om vare sig makt-delning eller självständigt rättsväsen-de i Kina.

någon som snart skulle bli varse detta var Peter Dahlin, 36, som tillsammans med en amerikansk kollega 2009 grundade en NGO vid namn Chinese Urgent Action Working Group, även kallad China Action. De erbjöd inled-ningsvis främst akut hjälp åt advoka-

V id gryningen 9 juli i fjol bröt 
sig flera okända män in i ad-
vokat Wang Yus bostad och 

Allt fler advokater    frihetsberövas

» 

Reportage Kina

Reportage Kina

Svenske Peter 
Dahlin tvingades 
lägga ner sin 
NGO i enlighet 
med en ny lag om 
kontraspionage 
och har utvisats 
från Kina i tio år av 
”medicinska skäl” 
– en diplomatisk 
kompromiss.

Många 
turister från 

det kinesiska 
fastlandet 

bevittnade 
demonstra-
tionerna för 
demokrati i 
Hongkong 

hösten 2014.

Advokaten 7/2016.
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Demonstranter i Hongkong protesterar mot att MR-advokater och andra MR-aktivister fängslats.

- 1 -- 1 -

Signing of CBE Memorandum on Mutual Recognition of Lawyers’ Cross Border Continuing Professional Development 

CCBE Standing Committee in Vienna - European Lawyers Day 2017 - Defence of the Defenders Workshop - CCBE Memorandum on mutual recognition of lawyers’ cross border continuing professional development - Regulation on the mutual recognition of freezing and confiscation orders - Proposal for a Directive on countering money laundering by criminal law - Meeting with representatives from the Fundamental Rights Agency (FRA) - Anti-Money laundering - The breach of rule of law continues in Venezuela

InfoCCBEInfo N° 59 
February 2017

EUROPEAN LAWYERS DAY 2017

CCBE STANDING COMMITTEE IN VIENNA

The next European Lawyers Day will be organised on 25 October 2017, to coincide with European Justice Day. The theme for this year will be the impact of technology on the legal profession, in particular how this affects citizens. More information about ELD will be available over the coming months. 

On 23 February, the CCBE held its 221st Standing Committee at the Palais Ferstel, in Vienna. Rupert Wolff, President of the Austrian Bar opened the event by welcoming everyone to Vienna. He then signed the CCBE Memorandum on Mutual Recognition of Lawyers’ Cross Border Continuing Professional Development. Following that, there was a presentation of the European Judicial Training Report 2016 by Marc Jorna, Head of Unit, Unit B4 – Judicial training and e-Justice, DG Justice and Consumers. 
At the Standing Committee, the following papers were approved:

• CCBE Comments on EP Draft Report Proposed Directive on Digital Content 
• CCBE Comments on the draft Regulation presented on July 13, 2016 by the European Commission establishing a common asylum procedure for international protection and repealing Directive 2013/32/EU relating to minimal standards concerning the procedures for the granting and withdrawal of international protection 

• The CCBE Response to the European Commission Public Consultation on disincentives for advisors and intermediaries for potentially aggressive tax planning schemes



 Att förstå hur bevis används under ett förhör med misstänkt är centralt inte bara för åklagare 
och förhörsledare, utan även för den misstänktes advokat. Svensk förhörsteknik skiljer sig 

mycket från amerikansk. Och ännu mer från Hollywoodsk. Lär dig allt om det svenska systemets 
styrkor och svagheter hos oss. Vår föreläsare Pär-Anders Granhag har inte bara undervisat FBI 

och LAPD, utan även polishögskolans studenter. Han har i över 20 års tid forskat om lögndetek-
tion och vittnesmål. Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen. 

"En mycket kunnig föreläsare som jag gärna lyssnar på lika många timmar till."
"Givande och mycket intressant."

"Mycket bra föreläsare! Relevant, pedagogisk och underhållande."
"Pär-Anders var mån om att kursen skulle innefatta information som var relevant för deltagarna."

Ska vi hämta 
lögndetektorn?

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM

Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.

Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Välkommen!

FÖRHÖRSTEKNIK
19 april och 13 december 2017 i våra trevliga lokaler i Gamla Stan, Stockholm.
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Reportage Exxxxxx Reportage Turkiet  

Taksimtorget i Istan-
bul där det hållits 
omfattande och 
våldsamma protes-
ter mot regeringen. 
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Reportage Turkiet  

Rättsstaten är på reträtt i Turkiet. Särskilt utsatta för regeringens åtgärder 
är advokater och journalister. Det anser Abdullah Bozkurt, journalist i exil i 
Sverige.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON FOTO: TOM KNUTSON, MAGNUS ANDERSSON

Abdullah Bozkurt var redak
tionschef för den engelska 
utgåvan av Turkiets största 

dagstidning Zaman. Zaman hade en 
upplaga på 1,2 miljoner. Men han 
tvingades lämna sin tjänst när den 
turkiska regeringen tog över tidningen 
i mars 2016. I stället startade han en 
egen nyhetsbyrå – men efter det miss
lyckade kuppförsöket i Turkiet i juli 
2016 stängde regeringen också den, 
liksom 180 andra nyhetsförmedlare.

Dagen efter att Abdullah Bozkurt 
lämnade Turkiet stormade polisen re
daktionen på hans nyhetsbyrå.

När Abdullah Bozkurt kom till Sve
rige startade han och några kolleger 
organisationen Stockholm Center for 
Freedom för att väcka opinion kring 
utvecklingen i Turkiet.

För närvarande hålls 200 turkiska 
journalister fängslade. De flesta har 
inte ens formellt anklagats för något 
brott, enligt Abdullah Bozkurt.

– Det handlar om frihetsberövande 
som föregår en rättslig prövning. Den 
turkiska regeringen missbrukar det 
straffrättsliga systemet för att straffa 
kritiska och oberoende journalister. 
Turkiet är nu det land i världen där 
flest journalister hålls fängslade, säger 
Abdullah Bozkurt.

Därutöver har arresteringsordrar 
utfärdats för ytterligare 100 journalis
ter, som befinner sig utanför landets 
gränser eller är på fri fot inom Turkiet.

Abdullah Bozkurt menar att åtgär
derna är en del av de upptrappade 

tillslagen mot rättsstaten i Turkiet, 
som har fått träda tillbaka dramatiskt 
under de senaste åren.

– Det började med korruptionsut
redningen i december 2013, som pe
kade ut president Erdoğan och hans 
familj. Erdoğan svarade med att av
sätta både domare, åklagare och utre
dare, säger Abdullah Bozkurt.

regeringen har inte slagit till bara 
mot journalister, domare och åkla
gare – utan också mot advokaterna. 
Nära 400 advokater sitter fängslade i 
Turkiet nu, enligt Abdullah Bozkurt. 
Omkring 700 advokater frihetsberö
vades efter kuppförsöket, och av dem 
har 400 formellt arresterats.

Bland de advokater som har fängs
lats finns flera nuvarande och tidigare 
ordförande och vice ordförande i Tur
kiets regionala advokatsamfund.

– Regeringen slår ner på advoka
terna, som är den viktigaste försvars
linjen för den som blir anklagad för 
brott av regeringen, säger Abdullah 
Bozkurt.

Abdullah Bozkurt berättar att det är 
mycket svårt för regimkritiska journa
lister att hitta en advokat som vill ta 
sig an deras sak. De turkiska regionala 
advokatsamfundens stadgar kräver 
att de förordnar en av sina ledamöter, 
när en misstänkt inte har råd med el
ler inte kan finna en försvarare. Men i 
flera fall har det hänt att advokaterna 
har avböjt uppdragen, eftersom de är 
rädda för att själva råka illa ut.

– Om du försvarar en regimkritisk 
journalist kan du själv bli arresterad, 
säger Abdullah Bozkurt.

Han konstaterar att de inhemska 
rättsmedlen i det turkiska rättssyste
met inte längre är effektiva, eftersom 
domstolsväsendet i stor utsträckning 
kontrolleras av regeringen.

Det är inte heller en framkomlig väg 
för många att vända sig till Europa
domstolen, fastän Turkiet är anslutet 
till det europeiska människorätts
systemet. För att Europadomstolen 
ska ta upp ett mål, måste sökanden 
först ha uttömt de inhemska rätts
medlen.

– Men hur ska du göra det, när du 
inte kan finna en advokat i Turkiet? 
Och om du bor utanför Turkiet – hur 
ska du ge advokaten fullmakt? De tur
kiska ambassaderna och konsulaten 
vägrar utfärda fullmakter för advoka
ter som vill företräda en regimkritisk 
journalist. Vi befinner oss i ett slags 
limbo, säger Abdullah Bozkurt.

dessutom finns en mängd otillbörliga 
restriktioner på grund av undantags
tillståndet som hindrar advokater i 
Turkiet att företräda sina klienter på 
ett effektivt sätt, berättar Abdullah 
Bozkurt: Advokaterna får inte tillgång 
till förundersökningen i brottmål. De 
får inte samtala i enrum med sina kli
enter, utan avlyssnas av regeringen.

– De här restriktionerna strider mot 
rättsstatens principer och mot de 
grundläggande rättigheter som garan
teras i Europakonventionen – som är 
bindande för Turkiet, säger Abdullah 
Bozkurt.

Han anser att den turkiska reger
ingen inte bryter bara mot sina tidi
gare internationella åtaganden, utan 
även mot den turkiska författningen,  

Turkiet har fängslat 
400 advokater

» 

”Regeringen 
slår ner på 

advokaterna, 
som är den 
viktigaste 

försvarslinjen 
för den som 

blir anklagad 
för brott av 

regeringen.”

Abdullah Bozkurt.
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Reportage Turkiet  

den 16 april håller Turkiet folkom
röstning om att införa en ny författ
ning. Enligt Abdullah Bozkurt är den 
nya konstitutionen ett sätt för presi
dent Erdoğan att införa ett verkstäl
lande presidentämbete – vilket inne
bär att presidenten vill styra över den 
parlamentariska och den dömande 
makten och över makten på praktiskt 
taget alla nivåer.

I dag är den turkiske presidentens 
roll enligt författningen mest symbo
lisk, jämfört med premiärministerns. 
Turkiet är en parlamentarisk demo
krati som styrs av parlamentet, där 
regeringen måste ha förtroende. Par
lamentet har makten över lagstiftning
en och statsbudgeten.

Men president Erdoğan vill alltså 
ändra systemet från parlamentarisk 
demokrati till presidentstyre. Och 
enligt Abdullah Bozkurt saknas makt
fördelning och kontrollmekanismer i 
förslaget till ny författning.

– Det finns till exempel inte något 
misstroendevotum i det föreslagna 
systemet, och presidenten kan styra 
budgetprocessen. Om systemet för
ändras till ett verkställande presi
dentskap – eller imperatoriskt presi
dentskap som jag kallar det, för det 
liknar inte presidentskapet i USA eller 
Frankrike eller något annat lands pre
sidentskap – är det ett led i mönstret 
där presidenten avlägsnar Turkiet 
från demokrati och värden som rätts
stat och grundläggande mänskliga rät
tigheter till en konsolidering av mak
ten i en mans hand, säger Abdullah 
Bozkurt.

Han menar att det är mycket oro
ande att folkomröstningen ska hållas 
med förutsättningen att medierna är 
fullständigt tysta. Det är svårt att driva 
kampanj mot förslaget, eftersom frå
gorna inte kan väckas offentligt, det 
inte går att få tillgång till medierna 
och det är lätt att bli arresterad.

– Så det är inte en fri och rättvis 

 folkomröstning, säger Abdullah Boz
kurt.

Abdullah Bozkurt menar att utfal
let av folkomröstningen kommer att 
påverka Turkiets förhållande till de 
europeiska organisationerna.

– Om förslaget antas i folkomröst
ningen, avlägsnar sig Turkiet ganska 
långt från EU:s kriterier för mänskliga 
rättigheter och kommer troligen att 
få underkänt i medlemsförhandling
arna, säger Abdullah Bozkurt.

I Europarådet är Turkiet redan full
värdig medlem sedan 1949. Europarå
dets Venedigkommission gjorde den 
10 mars ett kraftfullt uttalande mot 
de föreslagna författningsändring
arna och kallade dem ”ett farligt steg 
bakåt för demokratin”. Venedigkom
missionen varnar bland annat för att 
förslaget ger presidenten alltför stor 
personlig makt utan nödvändiga kon
trollmekanismer och riskerar att leda 
till ett auktoritärt presidentstyre, och 
att det försvagar domarkårens obero
ende. 

enligt abdullah bozkurt finns prak
tiskt taget inga fria medier i Turkiet 
i dag. Det finns inga radio eller tv
stationer som inte kontrolleras av 
regeringen. Av de tryckta medierna 
finns bara två små tidningar kvar, och 
de når inte större delen av landet. Det 
finns exilmedier som försöker täcka 
utvecklingen i landet på distans, men 
det kräver resurser.

– Det är viktigt att tillhandahålla 
en skildring som utmanar den offici
ella hållningen genom faktabaserad 
journalistik, bland annat för att skapa 
källor till framtida referenser. För i 
slutänden kommer Turkiet att återgå 
till det normala. Då kommer ansvar 
att behöva utkrävas. Då behöver man 
skapa dokumentation över vad som 
verkligen har hänt, och det är vad vi 
försöker göra, säger Abdullah Boz
kurt. n

som har starka skyddsbestämmelser 
för rättsstaten, pressfriheten och ytt
randefriheten i övrigt och mötesfrihe
ten.

efter kuppförsöket 2016 suspendera
de regeringen 3 000 domare och åkla
gare – en tredjedel av yrkeskårerna 
– utan några föregående utredningar 
eller brottmålsrättegångar. Det de har 
gemensamt är att de har meddelat do
mar i enlighet med rättsstatens prin
ciper, inom ramarna för Europakon
ventionen, som Turkiet har ratificerat 
och som är bindande för den turkiska 
regeringen.

Enligt Abdullah Bozkurt ger sig re
geringen på alla som inte instämmer i 
regeringens synsätt, oavsett om de är 
konservativa, liberala eller har en an
nan ideologisk bakgrund.

– Erdoğan och hans regeringskol
leger insåg att det var nödvändigt att 
avskeda alla domare och åklagare som 
meddelade domar som inte behagade 
regeringen, för att kunna förvandla 
Turkiet från en parlamentarisk, seku
lär demokrati i riktning mot en aukto
ritär, islamistisk regim.

Det har inte bara handlat om kor
ruptionsutredningar, utan även om 
exempelvis miljöfrågor. Abdullah Boz
kurt berättar att han har sett exempel 
på att regeringen har suspenderat 
domare i exploateringsmål när de har 
meddelat domar som går emot reger
ingens förslag.

De suspenderade domarnas och 
åklagarnas tillgångar har frusits. De 
har inte någon inkomst och kan inte 
heller realisera sin egendom för att få 
pengar.

– Det är en del av en skrämselkam
panj mot domare och åklagare från 
regeringens sida, säger Abdullah Boz
kurt.

Regeringen har också avskedat en 
tredjedel av Turkiets diplomatkår på 
grund av påstådda terroristkontakter.

» ”Erdoğan 
och hans 

regerings
kolleger insåg 

att det var 
nödvändigt 
att avskeda 
alla domare 
och åklagare 
som medde
lade domar 

som inte 
behagade 

 regeringen, 
för att kunna 

förvandla 
Turkiet från 

en parla 
mentarisk, 

sekulär 
demokrati i 

riktning mot 
en auktoritär, 

islamistisk 
regim.”

l Turkiet är en parlamentarisk 
demokrati med cirka 80 miljoner 
invånare.
l Recep Tayyip Erdoğan var en av 
grundarna till Rättvise- och utveck-
lingspartiet (AKP) 2001.
l Erdoğan var Turkiets premiärmi-
nister 2004–2014 och är landets 
president sedan 2014.

l Turkiet är medlem av Europarådet 
sedan 1949 och började förhandla 
om medlemskap i EU 2005.
l Turkiet ratificerade Europakon-
ventionen 1954. Turkiet är den 
stat som har fällts överlägset flest 
gånger i Europadomstolen: 2 889 
gånger 1959–2016.
l Den 15–16 juli 2016 gjordes ett 

misslyckat kuppförsök mot reger-
ingen. President Erdoğan utlyste 
undantagstillstånd den 20 juli. I 
samband med det upphävde Turkiet 
tills vidare delar av Europakonven-
tionen i landet enligt konventionens 
artikel 15. Därefter har undantags-
tillståndet förlängts.
l Folkomröstning om en ny författ-

ning hålls den 16 april i år. Förslaget 
till ny författning innebär bland 
annat att ett verkställande presi-
dentämbete ersätter den nuvarande 
parlamentariska demokratin, att 
premiärministerämbetet upphör 
och att uppgifter och befogenheter 
för den myndighet som övervakar 
domare och åklagare ändras.

TURKIET OCH FOLKOMRÖSTNINGEN
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Reportage Advokattäthet 

Stockholm är Sveriges i särklass advokattätaste kommun. Till de kommuner 
som har flest advokater per invånare hör även Malmö och Falun – vilket inte 
bara är positivt, menar lokala advokater.

TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: TT, MICKE LUNDSTRÖM (LILLA BILDEN)

D et fanns 52 advokater per 
100 000 invånare i Sverige 
den 31 december 2016. Det 

är att jämföra med Storbritannien 
och Frankrike som några år tidigare 
hade 251 respektive 72 advokater per 
100 000 invånare. 

Stockholm är den kommun i Sve
rige där både flest advokater har sin 
primära postadress och där advo
kattätheten är högst, 263 advokater 
per 100 000 invånare. Men i övrigt 

är det inte likhetstecken mellan flest 
verksamma advokater i kommunen 
och advokattäthet. I Göteborg finns 
143 fler verksamma advokater än i 
Malmö, men per 100 000 invånare 
är advokattätheten betydligt högre i 
Malmö. Likaså är fler advokater verk
samma i Uppsala än i Lund, men inte 
sett till hur många invånare kommu
nerna har.

sait umdi är advokat sedan 2015 på 
Cityadvokaterna i Malmö, Sveriges 
näst mest advokattäta kommun.

– Det finns säkert flera faktorer till 
att det är advokattätt. Men Malmö är 
en företagarstad som ligger nära både 
kontinenten och juristutbildningen i 
Lund. Jag träffar många kolleger som 
precis som jag studerat i Lund och bli
vit kvar i Skåne, säger han.

Sait Umdi menar att en konskevens 
av att staden är advokattät är hård 
konkurrens om målen och att intres
set för Malmö tingsrätts jourhelgslista 
för brottmål är större än vad som får 
plats. 

– Det är samma konkurrens inom 
migrationsrätt som jag arbetar myck
et med. Det är många advokater och 
biträdande jurister på advokatbyråer 
här i Malmö som också arbetar med 
migrationsrätt, säger han. 

I Falun finns 42 verksamma advo
kater. Det gör kommunen till Sveriges 
femte advokattätaste, trots att den 
bara är landets 41:a största kommun 
med sina 57 685 invånare.

– Förutom att vi har både tingsrätt 
och förvaltningsrätt i Falun beror det 
nog även på att flera av de större byrå
erna har rekryterat och planerat inför 
ett stundande generationsskifte som 
ännu inte genomförts. Falun har även 
historiskt varit advokattätt, medan 
det i övriga Dalarna varit färre advo
kater, säger Axel Eskeby, advokat på 
Sylwan & FengerKrog i Falun. 

Eskeby menar att den höga närvaron 
av advokater märks tydligt i kommu
nen, bland annat i form av en hård kon

Här är Sverige 
advokattätast

Malmöadvokaten 
Sait Umdi menar att 

advokattätheten 
skapar hård 
 konkurrens.
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kurrens mellan byråerna om förord
nandeuppdragen från Falu tingsrätt. 

– Konkurrens är både på gott och 
ont. Det ger en livskraftig arbetsmiljö 
och alla måste vara på tå eftersom det 
inte går att räkna med att försörja sig 
på enbart förordnanden från tingsrät
ten. Men advokattäthet gör det svå
rare med specialisering och kräver 
att många advokater behöver kunna 
arbeta med flera sorters ärenden. 
Det finns nog en och annan advokat 
i Falun som har svårt att komma upp 
i omsättning. Konkurrensen gör nog 
också att det kan ta längre tid för bi
trädande jurister att komma upp i fak
turering, säger Axel Eskeby.

Sett till antalet advokater har så

väl Örebro kommun som Jönköpings 
kommun tillräckligt många verksam
ma advokater för att ta sig in på tio
itopplistan, 48 respektive 47, men i 
förhållande till kommunernas invå
narantal räcker de inte till.

Tvärtom är det för kommunerna 
Båstad och Lidingö. Skånska Båstad 
med sju verksamma advokater med 
kommunen som sin primära post
adress hamnar på 55:e plats sett till 
antalet verksamma advokater i kom
munen, men i förhållande till antalet 
invånare – 14 614 – hamnar Båstad på 
åttonde plats.

advokatsamfundets generalsekrete
rare Anne Ramberg menar att Sverige 

av flera förklaringar av tradition har 
en jämförelsevis låg advokattäthet.

– Den viktigaste förklaringen tror 
jag är att vi under lång tid levt i en 
välfärdsstat. Vi har haft ett kollektivis
tiskt synsätt där olika korporationer 
tagit ansvar för den enskilde. Vi har 
haft en stark tro på det goda samhäl
let – att staten är god. Det handlar till 
stor del om tradition. Till detta kom
mer att många frågor som tidigare 
handlades i domstol inte längre gör 
det. Dessa har flyttats till olika myn
digheter, säger hon och tillägger:

– Vad som är mycket bekymmer
samt är att det i stora delar av landet 
med låg advokattäthet saknas access 
to justice. n

VERKSAMMA 
ADVOKATER 
PER 100 000 
INVÅNARE

 1.  Stockholm, 263
 2. Malmö, 143
 3.  Göteborg, 110
 4.  Helsingborg, 85
 5. Falun, 73
 6. Lund, 70
 7. Uppsala, 60
 8. Båstad, 48
 9. Karlstad, 48
 10. Lidingö, 45

Reportage Advokattäthet 

Axel Eskeby är advo-
kat på Sylwan & 

Fenger-Krog i Falun, 
Sveriges femte 
advokattätaste 

kommun.
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Straffens utformning behöver       moderniseras och utvecklas
den som intresserar sig för kriminalpolitikens utveckling 
i vårt land har en del att fundera på just nu. Känt är att 
ärendeflödet i brottmålskedjan är lågt och att polisens 
effektivitet är ifrågasatt. Mindre känt är att Kriminalvården 
under många år har sett en kraftig minskning av antalet 
intagna i anstalt och klienter i frivård. Det är uppenbart 
att det i delar har att göra med ett effektivitetstapp i den 
brottsbekämpande, brottsutredande och lagförande verk
samheten. Men det kan knappast vara hela förklaringen. 

Det vi vet säkert är att ett antal brottsaktiva personer 
födda på 60 och 70talet åldrats och i dag är mindre 
aktiva. Vi vet också att domstolarna dömer till kortare 
fängelsestraff för grova narkotikabrott till följd av Högsta 
domstolens vägledande dom från 2011. Vi vet inte säkert, 
men tror att en del av minskningen också kan härledas 
till en mer skötsam generation unga. Brottsligheten i de 
yngsta åldersgrupperna, 11–17 år, har minskat markant. 
Skulle den utvecklingen hålla över tid, så finns anledning 
att på allvar börja tro att vi är på väg mot en varaktigt lägre 
nivå. Lägger man till detta att Kriminalvården ifjol kunde 
visa att återfallen i brott fallit stadigt tolv år i rad, från  
40 procent till 29,3 procent mellan åren 2000 och 2012,  
så kan man inte låta bli att känna hopp om framtiden. 

Men det går å andra sidan knappt en dag utan att vi nås 
av nya rapporter om grova brott i storstädernas utsatta 
områden. Jag har själv mött ungdomar i Husby i Stock
holm som beskriver en vardag präglad av i stort sett alla 
de faktorer som vi vet driver kriminalitet. Trasiga famil
jestrukturer, ett grundmurat myndighetsförakt, identi
tets och sysslolöshet och en närmast obefintlig tro på en 
framtid i ett samhälle man aldrig anser sig ha tillhört. Lägg 
därtill en utbredd narkotika och spritlangning, miss
bruk, psykisk ohälsa och en i princip obegränsad tillgång 
till handeldvapen. Att de lättförtjänta pengar som likt 
kvicksilver rinner mellan deras fingrar snabbt förvandlas 
till skulder och därför innebär en högst påtaglig livsfara, 
skapar rädsla och ångest. 

På Kriminalvårdens nio ungdomsavdelningar har vi 
ungefär samma bild. Där möter vi dagligen unga dömda 

som lämnat grundskolan i förtid. Ungdomar som inte kan 
föreställa sig ett liv utan gänget och den sammanhållning 
som där finns. Och som föraktar myndigheter och betrak
tar bagatellartade händelser i vardagen som monumentala 
kränkningar av deras integritet och stolthet. Det är inte 
bara vår personal som allt oftare öppet utmanas i sin 
myndighetsutövning. Också oskrivna regler och etablerade 
hierarkier mellan intagna ställs nu på ända. 

Grov brottslighet ska givetvis mötas kraftfullt och 
kompromisslöst. Det är därför inte överraskande att det 
nu ropas efter tydligare konsekvenser, fler poliser och 
hårdare straff. Jag har inga synpunkter på det, annat än 
att likt många andra notera att det finns få exempel på när 
sådana motåtgärder har haft någon synbar effekt på krimi
nalitetens utveckling. En lång rad andra och betydligt mer 
komplexa kriminalpolitiska frågor måste också lösas.

En sådan är påföljdssystemets utformning och faktiska 
tillämpning, i synnerhet den flitiga användningen av korta 
fängelsestraff. En annan fråga är behovet av fler påföljds
alternativ, bättre anpassade för att möta både dagens och 
morgondagens dömda. 

nära 70 procent av alla lagakraftvunna fängelsedomar 
är sex månader eller kortare. Påföljdsutredningen från 
2012 konstaterade samma sak; över hälften (54 procent) av 
fängelsestraffen mellan 2008 och 2010 var kortare än fyra 
månader. För att vi ska kunna fylla straffverkställigheten 
med konstruktiva insatser som minskar risken för återfall 
– behandling, stöd, påverkan och kontroll – krävs inte bara 
resurser och kunskap utan även tid. Några veckors inlås
ning gör varken från eller till för en persons vilja och för
måga att lämna ett kriminellt liv. Ur många unga dömdas 
perspektiv framstår en kort tids vila i anstalt ofta som mer 
lockande än att behöva underkasta sig ett både långvarigt 
och ingripande behandlingsprogram i frivårdens regi. 
Eftersom vi genom vår forskningsverksamhet vet att en 
frivårdspåföljd är effektivare än ett kort fängelsestraff är 
detta ur ett återfallsförebyggande perspektiv ingen bra 
utveckling. 

GÄSTKRÖNIKÖR
NILS ÖBERG 
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Den höga andelen korta fängelsestraff rimmar illa med 
ettårspresumtionen och har rubbat balansen mellan det 
återfallsförebyggande och bestraffande perspektiv som 
Kriminalvården vill beakta. Det finns givetvis förklaringar 
till varför så många korta straff döms ut; andelen återfall 
är en, den allt mer extensiva tolkningen och tillämpningen 
av regeln om artbrott en annan. Oavsett vilket finns anled
ning att ifrågasätta om påföljdssystemet längre fungerar 
på det sätt som det var tänkt och om det klarar av att möta 
dagens kriminalpolitiska utmaningar. Det saknas inte 
utvecklingspotential.

påföljdsutredningens förslag om att straffmäta också 
påföljder i frihet förtjänar till exempel att återuppväckas. 
Mycket av Kriminalvårdens initiala motivationsarbete 
handlar om att få den dömde att acceptera sitt straff. I 
det ligger att ta ansvar för det brott som begåtts, och dess 
konsekvenser för brottsoffer och samhälle. En straffmät
ning skulle skapa betydligt mer ordning och reda genom 
att tydliggöra frivårdspåföljdernas inbördes ordning och 
logik. Det skulle därtill ytterligare understryka det faktum 
att också påföljder utan inlåsning är ett straff och inte ett 
alternativ till straff. 

Sverige skulle dessutom behöva utvidga sin arsenal av 
påföljder. Dagens fokus på stöd och återanpassning bör 
naturligtvis inte urholkas, men det rehabiliterande per
spektivet behöver kompletteras med förstärkta möjlighe
ter att tillgodose behovet av kontroll och övervakning till 
skydd för brottsoffer, vittnen och samhället i stort. Jag kan 
till exempel konstatera att andra länder kommit längre i 
att utveckla samhällstjänsten och dess inslag av reparativ 
rättvisa. 

trovärdigheten i påföljdssystemet är också en fråga om 
huruvida Kriminalvården lyckas ta ansvar för sin verksam
het. Ett omfattande utvecklingsarbete inom frivården har 
därför inletts. Vi har infört ett bättre system för verkstäl
lighetsplanering med tydligare fokus på att minska risken 
för återfall. En helt ny, och för den dömde avsevärt mer 

krävande, kognitiv arbetsmetod som utmanar de faktorer 
som ligger till grund för klientens kriminalitet används 
numera inom ramen för skyddstillsyn. Vi arbetar också 
intensivt med att öka de isoleringsbrytande åtgärderna 
för häktade, och försöker lösa frågan om en teknikneutral 
telefonilösning för att underlätta kontakterna med bland 
annat anhöriga.

Målet är att vi som myndighet ska ligga i fas med vår 
samtid och dess krav. Det offentliga samtalet får gärna 
handla om straffskärpningar, fler poliser på gator och torg 
och introduktion av nya, breda brottsförebyggande stra
tegier. Men det räcker inte. Grundbulten för det återfalls
förebyggande arbetet, straffets utformning, måste också 
utvecklas. Tidpunkten för att återuppta arbetet med att 
modernisera påföljdssystemet närmar sig snabbt.

Nils Öberg 
Generaldirektör Kriminalvården

Straffens utformning behöver       moderniseras och utvecklas

”Grov brottslighet ska givetvis mötas kraftfullt och 
kompromisslöst. Det är därför inte överraskande att 
det nu ropas efter tydligare konsekvenser, fler 
 poliser och hårdare straff. Jag har inga synpunkter 
på det, annat än att likt många andra notera att det 
finns få exempel på när sådana motåtgärder har haft 
någon synbar effekt på kriminalitetens utveckling.”
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» 

Framtidens
obeståndsrätt

ska ta form
Flera stora och efterfrågade förändringar är på 

gång för konkursförvaltare och rekonstruktörer 
då framtidens obeståndsrätt ska ta form. 

Men det finns även kritik mot flera av förslagen.

TEXT: JOHAN PERSSON FOTO: ISTOCK, TT MED FLERA
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nder 2015 gick totalt 5 689 aktiebolag i 
konkurs i Sverige och 191 bolag rekon
struerades. Av de senare var 92 vid liv 
ett år senare, enligt kreditupplysnings
företaget Creditsafes statistik. I dag, 

två år efter att rekonstruktionen inled
des, beräknas 26 procent vara vid liv. 

Be loppen som konkurser och rekonstruk
tioner omsätter är enorma. Ett stort antal ad

vokater är engagerade både som konkursförvaltare och 
rekonstruktörer.

Det ligger i detta nu flera aktuella förslag om reformer 
och förändringar inom obeståndsrättens område på re
geringens bord. Stora förändringar kan vänta runt hörnet 
för konkursförvaltare och inte minst rekonstruktörer. Tre 
stora utredningar om rekonstruktions och konkursrätt 
ligger på olika departementsbord för beredning. Två av 
dem – Europeiska kommissionens nya EUdirektiv om fö
retagsrekonstruktion och vissa insolvensfrågor samt En
treprenörskapsutredningen – berör rekonstruktionsrätt. 
Och hos Justitiedepartementet bereds i detta nu rappor
ten En mer rationell konkurshantering, som Domstols

Höjd tröskel för att inleda rekonstruktioner 
och utförligare rekonstruktionsansökan. 
Entreprenörskapsutredningen och EU:s di
rektivförslag vill ställa högre krav på rekon
struktörerna och förfarandet.  

 Grundtanken med direktivförslaget är att i tider 
med bredare internationell utveckling finna ge
mensamma regler för rekonstruktion av företag 

för att undvika en värdeförstörande konkurs. Den svens
ka Entreprenörskapsutredningen föreslår också verktyg 
för att reducera risken för ekonomiskt misslyckande ge
nom konkurs och åtgärder för att fler företag som på sikt 
har en möjlighet att överleva ska genomgå företagsrekon
struktioner.

Under Europeiska kommissionens arbete med ett nytt 
direktivförslag rörande minimikrav för företagsrekon
struktion och vissa insolvensfrågor har professor Mikael 
Möller varit kommissionen behjälplig som expert.

Möller är i det stora hela nöjd med direktivför 

slaget som ligger i linje med de rekommendationer 
som han och kolleger i Nordiskbaltiska insolvensnät 
verket presenterade tidigare under 2016 rörande en  
harmonisering av ländernas rekonstruktions och kon
kursrätt. Han menar att direktivförslaget innehåller reg
ler om framförallt rekonstruktionsplaner och ägarnas 
ställning vid rekonstruktion som skulle vara positiva för 
Sverige.

– De största problemen i dagens svenska rekonstruk
tionshantering är att det i alltför stor utsträckning inleds 
utsiktslösa rekonstruktioner och att det är för lite muskler 
i lagstiftningen. Om inte alla är överens går det juridiskt 
sett bara att skriva ner skulderna till oprioriterade borge
närer, medan man i de internationellt ledande systemen 
kan genomdriva i princip alla slags åtgärder som behövs 
för en lyckad rekonstruktion, exempelvis ändringar i 
ägarstrukturen, säger Mikael Möller.

Europeiska kommissionen föreslår att aktieägare inte 
ska kunna kullkasta rekonstruktionsansträngningar eller 
hindra antagandet eller genomförandet av rekonstruk
tionsplanen om det föreligger sannolikhet för insolvens 
samt att företagsledarna måste vidta åtgärder för att mi
nimera borgenärernas förluster.

Högre krav på 
rekonstruktörerna
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verket och Kronofogdemyndighetens verksamhetsgren 
för tillsyn i konkurser (TSM) 2013 tog fram. 

Mikael Möller, professor i civilrätt vid Uppsala univer
sitet och expert åt Europeiska kommissionen, menar att 
det finns behov av reformer inom rekonstruktions och 
konkursrätt. Dels på grund av att Sverige gått från att vara 
nordiskt föregångsland inom fältet central lagstiftning 
och kommersiell rätt till att ha blivit passerat av många 
jämförbara länder, som Finland och Norge, dels på grund 
av en internationell utveckling som kräver harmonise
ring mellan EUländerna.

Att de aktuella reformförslagen mestadels berör rekon
struktion har bland annat att göra med att en harmoni
sering av alla EUländers väl utvecklade konkurslagstift
ningar i dag får betraktas som mycket svår. 

– Det kanske vore viktigare med en gemensam konkurs
grund, gemensamma regler om bevakning av fordringar 
och om återvinning i konkurser än rörande rekonstruktio
ner som inleds för ett tidigare stadium än insolvens, men 
de flesta länder har inarbetade regler sedan länge för detta 
och är obenägna att ändra dem. Men för ett regelverk för ti
diga rekonstruktioner är det möjligt, säger Mikael Möller. n

Fokus Obeståndsrätt

» 

Mikael Möller, professor 
i civilrätt vid Uppsala 
universitet, menar att 
svensk rekonstruktions- 
och konkursrätt är i 
behov av reformering.
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VÄLKOMNA FÖRSLAG

Även i den så kallade Entreprenörskapsutredningen som 
presenterades i slutet av förra året återfinns förslag om 
att det i rekonstruktionsansökan ska finnas en utförli
gare beskrivning av gäldenärens verksamhet samt en lik
viditetsbudget, som ska visa att det finns likvida medel 
tillgängliga för att betala den löpande driften av verk
samheten kontant under, som huvudregel, de första tre 
månaderna av företagsre
konstruktionen.

Utredningen, som syf
tar till att förbättra och 
utveckla innovations och 
entreprenörskapsklimatet 
i Sverige, berör hur fler fö
retag ska få en möjlighet till 
en andra chans och behovet 
av en reformerad rekon
struktionslagstiftning. Den 
föreslår även åtta konkreta 
förslag på förändringar för 
att bland annat uppnå fler 
lyckade rekonstruktioner 
samt höja förtroendet för 
förfarandet.

l  En koncentration till 
ett mindre antal domstolar, 
som får möjlighet att bygga 
upp specialistkompetens 

l  Att rätten ska pröva re
konstruktörens arvode 

l  Att rekonstruktören ska 
kunna agera som förvaltare 
i en eventuell konkurs

l  Införa ett så kallat sepa
rat ackord med en förenklad process för mindre företag 

l  Att gäldenärer och borgenärer ska kunna träffa sär
skild uppgörelse, så kallat utvidgat ackord

l  Rättshandlingar som gäldenären företar utan sam
tycke från rekonstruktören ska medföra ogiltighet

l  Att rekonstruktörens skadeståndsskyldighet ska reg
leras i lag 

l  Att reglerna om gäldenärens avtal ska ändras för att 
bli mer lika reglerna vid en konkurs

Både Advokatsamfundet och Rekonstruktör & kon
kursförvaltarkollegiet i Sverige, REKON, är i huvudsak 
positiva till förslagen i såväl Entreprenörskapsutredning
en som direktivförslaget. Samfundet motsätter sig dock 
direktivförslaget om att införa krav på att vissa omstruk
tureringar ska kunna äga rum utan att det utses en re
konstruktör.

– Förslaget innebär att gäldenären i vissa situationer ges 
ett tvingande skydd mot borgenärerna utan att det finns 

någon aktör som tillvaratar borgenärernas intressen un
der förhandlingarna om en omstrukturering. Advokat
samfundets uppfattning att det i samtliga fall där gälde
nären kan erhålla tvingande åtgärder mot borgenärerna 
ska finnas en rekonstruktör utsedd, som bland annat har 
till uppgift att säkerställa att borgenärernas rätt inte över
träds, säger Anders Nilsson, advokat på Wistrand i Stock
holm som skrivit Advokatsamfundets remissyttrande.

Hans Andersson, verk
sam på Advokatbyrån Kai
ding i Piteå och ordförande 
för REKON, menar att kol
legiet välkomnar Entrepre
nörskapsutredningens för
slag om så kallat utvidgat 
ackord, som innebär att gäl
denären och borgenärerna 
ska ha möjlighet att träffa 
en särskild uppgörelse i 
vilket det klargörs vad som 
krävs av gäldenären för att 
borgenärerna exempelvis 
ska vara beredda att sätta 
ner sina fordringar eller för
länga betalningstiden.

– Inriktningen med att re
konstruktionen ska kunna 
fyllas med andra typer av 
villkor än ett rent ackord, 
som gäldenären ska upp
fylla för att borgenärerna 
ska göra eftergifter, är bra. 
Det är också positivt att re
konstruktören och rekon
struktörbolaget ges större 

möjligheter att påverka avtalen och underlätta en nystart 
av företaget, säger han och tillägger:

– Men vi är mer skeptiska till det separata ackordet där 
man under hand ska arbeta fram en rekonstruktion som 
man går in med till domstolen för att få det fastställt, sä
ger Hans Andersson. 

Så kallat separat ackord är ett förslag om ett förenk
lat förfarande för skuldnedskrivning och en möjlighet till 
ackord som inte förutsätter företagsrekonstruktion, och 
som medför att gäldenärens motpart blir förhindrad med 
vissa undantag från att häva på grund av dröjsmål eller 
befarat dröjsmål. Hans Andersson menar att förslaget om 
ett separat ackord kan inbjuda till att kontantprincipen 
inte hålls fram tills att man får ackordet fastställt.

– Det finns en risk att man missgynnar borgenärer om 
man under den tiden bygger upp nya skulder. Det finns 
aktörer på marknaden, som inte är anslutna till REKON 
eller Ackordcentralen, som inte sköter rekonstruktions

”Förslaget innebär att gälde
nären i vissa situationer ges ett 
tvingande skydd mot borgenä
rerna utan att det finns någon 

aktör som tillvaratar borge
närernas intressen under för
handlingarna om en omstruk
turering. Advokatsamfundets 
uppfattning att det i samtliga 

fall där gäldenären kan er
hålla tvingande åtgärder mot 

borgenärerna ska finnas en 
rekonstruktör utsedd, som 

bland annat har till uppgift att 
säkerställa att borgenärernas 

rätt inte överträds.”
Anders Nilsson

Anders Nilsson.
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uppdraget på bästa sätt. Det separata ackordet tror vi kan 
vara en inkörsport till den typen av aktörer, som säljer på 
gäldenärsföretag sina tjänster under flaggan av separat 
ackord och tar borgenärens intressen för lätt, säger han.

Under konferensen Insolvensrättsligt Forum 2017 i 
Uppsala i februari, genomfördes en mentometerunder
sökning bland deltagarna som till övervägande del var 
konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer. På frå
gan om förslaget om separat 
ackord bör genomföras sva
rade 149 av 191 att så borde 
göras.

STÄLLER HÖGRE KRAV PÅ 

ADVOKATERNA

Både direktivförslaget och 
utredningens höjda trös
kel för begreppet ”rekon
struktionsduglig” att inleda 
rekonstruktioner och ut
förligare rekonstruktions
ansökan väntas ställa högre 
krav på de advokater som 
arbetar med företagsrekon
struktioner.

Flera advokater som tid
skriften Advokaten varit 
i kontakt med välkomnar 
förslagen och hoppas att 
det kan höja förfarandets i 
dag relativt låga förtroende 
bland såväl företagare som 
banker och kreditgivare.

– Eftersom det ställs hö
gre kvalitetskrav och bättre 
underlag på ansökan kommer det också att krävas en 
större arbetsinsats hos gäldenären och den tilltänkta re
konstruktören. Det kräver en högre grad av kompetens 
hos rekonstruktören eftersom det föreslås en bredare pa
lett av rekonstruktionsåtgärder i och med det utvidgade 
ackordet. Och under förfarandet kommer rekonstruktö
rer att kunna vara mer aktiva att stuva om i gäldenärens 
avtal för att bedriva rekonstruktionen på ett effektivt sätt. 
Det skulle innebära en ganska stor förändring, men fram
för allt möjlighet, säger Hans Andersson.

Odd Swarting på advokatbyrån Calissendorff Swarting 
i Stockholm är också positiv till att det i rekonstruktions
ansökan ska finnas en utförligare beskrivning av gäldenä
rens verksamhet samt en likviditetsbudget.

– Det stramar upp kraven på rekonstruktionsförfaran
det och rekonstruktörens arbete, vilket borde höja det i 
dag relativt låga förtroende som finns för förfarandet. Det 
kan också höja kvaliteten på förfarandet, ge domstolarna 

bättre möjlighet att analysera om det finns kvarstående 
ekonomiska utsikter att lyckas och stoppa utsiktslösa fö
retagsrekonstruktioner i ett tidigt skede, säger han.

Swarting, som var expert i Entreprenörskapskommit
tén, saknar dock krav på vilka som får lov att agera rekon
struktörer, vilket han argumenterade för i utredningens 
arbete. 

– Det borde vara i stort sett samma kvalitetskrav som 
på en konkursförvaltare. 
För domstolar utser rekon
struktörer som inte alls kan 
det här. Det är lycksökare 
som kommer in på mark
naden och underminerar 
förtroendet för rekonstruk
tion, säger han.

DOMSTOLSPRÖVNING AV 

ARVODET

Odd Swarting är även kri
tisk till Entreprenörskaps
utredningens förslag att en 
domstolsprövning av rekon
struktörens ersättning för 
det arbete och för de utlägg 
som uppdraget har krävt 
ska göras obligatoriskt.  

– Att införa en regelmäs
sig prövning är ett onödigt 
och byråkratiskt system. 
Det är inte bra och skulle 
snarare fördyra processen. 
Det räcker med att domsto
len prövar det när någon 
vill få arvodet prövat. Re

konstruktion är dyrt, men kompetens kostar. Billigare re
konstruktioner skulle innebära sämre rekonstruktioner 
och lägre förtroende, säger han.

Långt ifrån alla kolleger delar Swartings uppfattning. 
Under Insolvensrättsligt Forum 2017 i Uppsala tillfråga
des deltagarna om rekonstruktörernas arvode borde bli 
föremål för obligatorisk domstolsprövning på det sätt 
som Entreprenörskapsutredningen. En majoritet av de 
svarande – 172 av 277 – menade att så borde vara fallet.

Entreprenörsskapsutredningen menar att en prövning 
av rekonstruktörens arvode, som ofta är en av de största 
utgiftsposterna i förfarandet, kan göra rekonstruktioner 
billigare än i dag samt bli ett verktyg för att få fler små och 
medelstora företag att använda sig av rekonstruktion.

FLER REKONSTRUKTIONER

Flera av de advokater vi talar med är skeptiska till om En
treprenörsskapsutredningens samlade förslag kommer 

Hans Andersson.
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att leda till mer än höjt förtroende för rekonstruktions
förfarandet. 

Christian Andersch på Rosengrens advokatbyrå i Göte
borg, som nyligen var rekonstruktör i den uppmärksam
made rekonstruktionen av Stampenkoncernen, hör till 
dem som ifrågasätter om Entreprenörsutredningens för
slag om att en utförligare rekonstruktionsansökan kom
mer att resultera i dels fler rekonstruktioner, dels fler 
lyckade rekonstruktioner, vilket är utredningens syfte.

– Jag kan inte se hur förslagen skulle kunna medföra fler 
rekonstruktioner och fler lyckade rekonstruktioner. Och 
det kommer att innebära marginella förändringar i an
sökningsförfarandet. Duktiga rekonstruktörer gör i stor 
utsträckning redan allt det som föreslås, säger han.

Andersch tror dock att Europeiska kommissionens di
rektivförslag om att styrelsen i företag där det finns en 
risk för insolvens måste vidta omedelbara åtgärder för att 
minimera förlusten för fordringsägare och undvika bete
ende som hotar livskraften hos verksamheten kan inne
bära att fler företag ansöker om rekonstruktion. 

– Det är bra och viktigt med tydliga och balanserade 
regler om styrelsens plikter och ansvar när bolag får eko
nomiska problem. Sådana regler kan bidra till att bolag 
ansöker om rekonstruktion eller konkurs i tid och att sty
relsen får ett incitament för att minimera borgenärskol
lektivets förluster. Ju tidigare bolaget agerar desto större 
är ju även chansen att lyckas med en rekonstruktion, sä
ger Christian Andersch. n

Saab
Saab Automobiles konkurs 2011 är Sveriges största 
genom tiderna med 3 840 anställda. Ägarbolaget 
General Motors begärde 2009 rekonstruktion och 
året därpå köptes bolaget av sportbilstillverkaren 
Spyker Cars. I september 2011 lämnades en ny 
ansökan om rekonstruktion till Vänersborgs tings-
rätt, som avslogs. Hovrätten för Västra Sverige 
biföll dock ansökan om företagsrekonstruktion och 
utsåg återigen advokat Guy Lofalk till rekonstruk-
tör. I december 2011 begärde sig Saab Automobile 

i konkurs vid Vänersborgs tingsrätt. Begäran bevil-
jades senare samma dag och advokat Anne-Marie 
Pouteaux utsågs till konkursförvaltare.

Stampen
Under våren 2016 ansökte mediekoncernen 
Stampen om rekonstruktion för 13 av koncernens 
bolag, däribland kronjuvelen morgontidningen 
Göteborgs-Posten. I november 2016 avslutades 
rekonstruktionen efter att skuldnedskrivning 
genom offentligt ackord fastställts och vunnit 

laga kraft. Rekonstruktör var advokat Christian 
Andersch.

Panaxia
Värdetransportföretaget försattes i konkurs 
2012. Konkursförvaltaren, advokat Lars-Henrik 
Andersson, bedömde att Panaxia använt kun-
dernas dagskassor för att täcka hålen i den egna 
verksamheten. Omkring 650 miljoner kronor av 
kundernas pengar saknades. 

Bolaget hade cirka 400 anställda och konkursen 

KONKURSER OCH REKONSTRUKTIONER VI MINNS

Advokat Christian Andersch var rekonstruktör 
i den uppmärksammade rekonstruktionen 

av mediekoncernen Stampen 2016.

”Jag kan inte se hur förslagen skulle 
kunna medföra fler rekonstruktioner 

och fler lyckade rekonstruktioner. 
Och det kommer att innebära marginella 

förändringar i ansökningsförfarandet. 
Duktiga rekonstruktörer gör i stor 

utsträckning redan allt det som föreslås.”
Christian Andersch
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orsakade även stora störningar i handelns kon-
tanthantering.

Nyckeln
Finans- och fastighetsbolaget kom i finansiella 
svårigheter i augusti 1990 vilket blev start- 
skottet för den svenska bank- och finans- 
krisen. När bolaget ställde in betalningarna drogs 
andra finansbolag och banker också in i fallet. 
Nyckelns kreditförluster uppgick till 3 miljarder 
kronor.

Lehman Brothers
Den 15 september 2008 lämnade USA:s fjärde 
största investmentbank Lehman Brothers in en 
ansökan om konkursskydd efter att ha drabbats 
av kolossala förluster på tiotals miljarder kronor. 
Amerikanska myndigheter klargjorde dock att de 
inte tänkte gå in med skattepengar för att rädda 
banken, vilket försatte den globala ekonomin i en 
av de värsta kriserna på flera decennier.

Kreugerkoncernen
Ivar Kreuger byggde på kort tid under 1920-talet 
upp en världsomspännande internationell finans-
rörelse med hjälp av kreditgivning. Med börskra-
schen i USA 1929 började krediterna sina vilket 
blev början på slutet. 1932 tog Ivar Kreugers sitt 
liv och stora delar av Kreugerkoncernen försattes 
i konkurs, vilket utlöste en finanskris som brukar 
omtalas som Kreugerkraschen och miljontals 
människor blev ruinerade.

» 

Efterlyses: 
Specialdomstol 
för konkurser 
och rekon
struktioner
– vänd!
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För att möta kompetensbehovet i domsto
larna föreslås att rekonstruktionsärenden 
koncentreras till 6–8 domstolar med specia
listkompetens. Förslaget välkomnas av advo
katkåren – som även vill se en specialisering 
av konkursärenden.  

 F lertalet tingsrätter har i dag ett begränsat målun
derlag av rekonstruktionsärenden vilket innebär 
svårigheter att åstadkomma en tillräcklig specia

lisering bland de domare som handlägger ärenden om 
företagsrekonstruktion. Enligt Entreprenörskapsutred
ningen är företagsrekonstruktioner dessutom mer kost
samma i Sverige än i andra jämförbara OECDländer.

För att minska kostnaderna samt möta kompetens
behovet föreslår utredningen att rekonstruktions 
ärenden koncentreras till ett mindre antal domstolar, 
som får möjlighet att bygga upp specialistkompetens. 
 Utredningen föreslår en lösning med 6–8 tingsrätter in
kluderat tingsrätterna i storstäderna Stockholm, Göte
borg och Malmö.

Advokat Hans Andersson, ordförande för REKON som 
varit konkursförvaltare i Northlands konkurs, välkomnar 
en ökad specialisering av domstolarna för företagsrekon
struktion.

– Högre krav på en ansökan om företagsrekonstruktion 
och för att en rekonstruktion ska inledas kräver även en 
ökad och bredare kunskap hos domstolarna om exempel
vis ekonomiska frågor samt en samlad kompetens som 
hanterar bredare spektrum av frågor kopplade till insol
vens, säger Hans Andersson.

UPPFYLLER INTE NÖDVÄNDIGA KRAV

Mikael Möller, professor i civilrätt vid Uppsala universi
tet, menar att nuvarande hantering av rekonstruktions 
och konkursärenden i svenska domstolar inte uppfyller 
det krav på nödvändig sakkunskap och specialisering 
som direktivförslaget föreslår. Universitetet har i sitt re
missyttrande över förslaget i linje med detta förordat att 
såväl rekonstruktions som konkursanknutna mål och 
ärenden koncentreras till särskilda avdelningar med spe
cialiserade domare vid sex eller sju av landets tingsrätter. 

– Entreprenörskapsutredningens förslag är bra. Men 
vi vill att det också ska omfatta konkurser och civilrätts
liga tvister angående återvinning i konkurs. Om kommis
sionens föreslagna regler om rekonstruktionsplaner ska 
fungera, är det helt nödvändigt att handläggningen förs 
över till specialiserade domare, säger Mikael Möller.

Under konferensen Insolvensrättsligt Forum 2017 i 
Uppsala var 76 procent – eller 138 av 161 – av de svarande 
positiva till att koncentrera rekonstruktionerna till färre 
tingsrätter, enligt Entreprenörskapskommitténs förslag. 
Advokatsamfundet har också uttryckt att det finns skäl att 
utreda om det ska införas specialdomstolar för hantering 
av insolvensförfaranden eller om sådana förfaranden ska 
koncentreras till vissa allmänna domstolar.

En kraftig majoritet av de svarande i mentometerun
dersökningen vid konferensen menade att bristande 
kompetens eller erfarenhet hos de allmänna domstolar
na är ett problem i konkurs eller rekonstruktionsrelate
rade mål.

– Det är vanligt att domstolarna kommer helt fel i exem
pelvis återvinningstvister. Flera advokater som jag talat 
med säger att den pedagogiska uppgiften att förklara för 
många domare och försäkra sig om att de greppat nyck
elfrågan i tvisten tar mycket tid och pengar. Många dom

Efterlyses: Special
domstol för konkurser

och rekonstruktioner

Håkan Jansson.
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stolar kan inte heller hantera större insolvensärenden på 
ett acceptabelt sätt och det är inte sällan nybörjarnivå vi 
talar om.  Om kommissionens regler om rekonstruktions
planer införs blir detta ett akut problem, säger Mikael 
Möller.

LÅG KUNSKAPSNIVÅ HOS ADVOKATER

En av de advokater som välkomnar specialdomstolar är 
advokat Håkan Jansson, advokat på Wesslau Söderqvist 
i Jönköping som är specialiserad på företagsrekonstruk
tion. Han var rekonstruktör för den största lyckade re
konstruktionen sett till antal anställda under 2015, Karl
Oskarskolorna med 248 anställda.

– Det behövs definitivt specialdomstolar för rekon
struktion och konkurs. Kunskapen i dag hos några av de 
allmänna domstolarna kring detta är generellt alldeles 
för låg, säger han.

Håkan Jansson menar dock att det även finns ett behov 
av ökad kompetens rörande rekonstruktionsförfarande 
inom advokatkåren. Han menar att det är en av anled

ningarna till att rekonstruktionerna som sker varje år i 
Sverige är betydligt färre är konkurserna. 

– Jag upplever att många bolag försätts i konkurs fast 
de egentligen går att rädda undan konkurs. Det handlar 
dels om okunskap och att gemene man inte känner till 
alternativet rekonstruktion och att det är ett frivilligt för
farande som går att avsluta närsomhelst, dels att många 
konkursförvaltare har ingen vana av rekonstruktionsför
farandet. Om en företagare går till en konkursförvaltare 
och talar om att företaget är på obestånd blir oftast svaret 
att bolaget bör försättas i konkurs. Konkurs är död och 
begravning. Någon utredning rörande företagsrekon
struktion övervägs sällan, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att vi alltid ska undersöka vilka möjligheter 
som finns att hantera problemet utifrån hela spektrumet: 
likvidation, rekonstruktion och konkurs. Ofta handlar 
det om likviditetsproblem som går att lösa inom ramen 
för rekonstruktion genom att lätta lite på ryggsäcken och 
renodla verksamheten. Men det är inte lika enkelt, säger 
Håkan Jansson. n

Sågat förslag 
om konkurs
hantering
– vänd!

Fokus Obeståndsrätt

Bristande kompetens 
hos de allmänna dom-
stolarna uppges vara 
ett problem i konkurs- 
eller rekonstruktions-
relaterade mål.
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Sågat förslag om 
konkurshantering
En rapport föreslår att viss ärendehantering 
i konkurser ska flyttas i konkurser från dom
stol till kronofogdemyndigheten. Förslaget 
sågas av flera advokater. 

 I nnan sommaren väntas Justitiedepartementet vara 
klara med en promemoria där de överväger rappor
ten En mer rationell konkurshantering, som Dom

stolsverket och Kronofogdemyndighetens verksamhets
gren för tillsyn i konkurser (TSM) tog fram 2013.

Rapporten föreslår att domstolens roll i konkurser ska 
renodlas och att viss ärendehantering ska flyttas från 
domstol till kronofogdemyndigheten som i de flesta fall 
ska fatta beslut om bland annat arvoden och utdelnings
förslag.

Förslagen i rapporten innebär:
l  Kronofogden får huvudansvaret för handläggningen 

av konkursärendet. I de flesta fall är det kronofogden som 
ska fatta beslut om bland annat arvoden och utdelnings
förslag. Bara om tvister uppstår, eller om kronofogden 
inte tänker fatta ett positivt beslut, ska domstolen avgöra 
frågan. Kronofogden ska också avsluta konkursen.

l  Domstolen ska även i framtiden besluta om konkurs 
och utse konkursförvaltare. Domstolen ska också besluta 
om eventuella tvångsåtgärder som hämtning och häkt
ning. Domstolen ska avgöra tvistiga och kontroversiella 
frågor under handläggningen och i samband med att kon
kursen avslutas.

l  Konkursförvaltarna ska som huvudregel hålla boupp
teckningssammanträde. Där intygar den person som har 
försatts i konkurs att uppgifterna i bouppteckningen är 
riktiga. Konkursförvaltarna ska också ha huvudansvaret 
för bevaknings och anmärkningsförfarandet.

Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten menar i 
rapporten att förslagen kan ge en snabbare hantering av 
konkurserna.

Hans Andersson och REKON är kritisk till rapporten 
och hoppas att regeringen i stället fokuserar på de mer 
aktuella förslagen i Entreprenörskapsutredningen och 
Europeiska kommissionens direktivförlag.

– Vi var väldigt kritiska redan när rapporten lämnades 
2013 och sedan dess har utvecklingen ännu mer sprungit 
ifrån det synsättet som Domstolsverket och Kronofogde
myndigheten har i den rapporten: att domstolarna ska 
fjärma sig från insolvenshanteringen snarare än att de ska 
bli mer aktiva, säger Hans Andersson.

Andersson menar att dagens rollfördelning där för
valtningen av konkurshanteringen finns hos Kronofog
demyndigheten och den beslutande och kontrollerande 
makten i processen hos domstolen bör förbli.

– För att bibehålla ett förtroende, inte minst till bor
genärer, är det viktigt att en ojävig domstol har en cen
tral roll under förfarandet. Sedan tycker vi även att det 
är olyckligt att man blandar ihop tillsynsrollen med be
slutandemakt där tillsynsmyndigheten ska fatta beslut i 
arvodesfrågor. Det är en olycklig mix att dels utöva lö
pande granskning, dels bestämma arvodena, säger Hans 
Andersson.

Under en mentometerundersökning vid konferensen 
Insolvensrättsligt Forum 2017 svarade 74 procent – mesta
dels advokater – att de inte ville se TSM ta över ett flertal 
av de uppgifter som ligger på domstol vad gäller konkurs
hantering.

Odd Swarting är en av kritikerna till Domstolsverkets 
och Kronofogdemyndighetens rapport. Han menar att 
rollfördelningen skulle skapa korruptionsrisk.

– Rapporten är helt och hållet feltänkt. För att kunna 
döma måste domstolarna vara involverade i processen. » 

Under Insolvensrättsligt Forum 2017 svarade 
74 procent av deltagara att de inte ville se 
TSM ta över ett flertal av de uppgifter som 
ligger på domstol vad gäller konkurshantering.
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Hela det synsättet som rapporten presenterar är skadligt 
för svenskt rättsväsende. Domstolarna avlövas kompe
tens och tillsynsmyndighet ges beslutandefunktioner. Det 
skapar en korruptionsrisk. Det går även emot EUdirek
tivförslaget som flyttar fram domstolarnas betydelse och 
aktivitet. Jag hoppas att det förslaget hamnar i byrålådan, 
säger han. 

Flera av dem som Advokaten 
talat med tror och hoppas att 
Justitiedepartementet i prome
morian inte kommer att fokusera 
på att flytta vissa uppgifter från 
domstol till Kronofogdemyndig
heten utan i stället att flytta vissa 
uppgifter till konkursförvaltarna.  

STÖRRE ANSVAR HOS  

SKATTEVERKET

För att få en effektivare och snab
bare hantering av konkurserna 
efterlyser Göteborgsadvokaten 
Christian Andersch att Skatte
verket ska ta ett större ansvar 
när det gäller att sätta bolag med 
skatteskulder i konkurs genom 
att agera tidigare, som Krono
fogdemyndigheten gjorde då de 
företrädde staten när det gäller 
ansökan om konkurs eller före
tagsrekonstruktion.

– Kronofogdemyndigheten ”städade undan” bolag med 
alltför stora skatteskulder genom att ansöka om att de 
skulle försättas i konkurs. Skatteverket anser dock inte så
vitt jag förstått att de har någon sådan städfunktion. När 
Skatteverket är konkurssökande kommer konkursförval

taren numera som regel in när det inte längre bedrivs nå
gon verksamhet i bolaget, säger han. 

Andersch anser att Skatteverket väntar alltför länge 
med att lämna in konkursansökningar. Han menar att det 
kan ta flera år från det att skatteskulderna uppkommit 
fram till dess att Skatteverket inger konkursansökan. 

– Det går alltför ofta så långt så 
att Bolagsverket hinner besluta 
om tvångslikvidation då årsredo
visningar för bolaget inte är in
givna och härefter är det den av 
Bolagsverket utsedda likvidatorn 
som konstaterar att bolaget är 
på obestånd och inger konkurs
ansökan till tingsrätten. Detta 
försvårar naturligtvis konkurs
förvaltarens granskningsarbete 
och det är även till fördel för de 
oseriösa näringsidkarna, säger 
Christian Andersch.

Han menar att konkursförval
taren skulle getts möjlighet att 
utföra granskningsuppdraget på 
ett bättre sätt om Skatteverket 
ansökte om att bolag med skatte
skulder skulle försättas i konkurs 
i ett tidigare skede.

– Konkursförvaltaren skulle då 
haft större möjlighet att omhän

derta bokföringsmaterial och få information från perso
nal och fordringsägare. Dessutom skulle förutsättningar
na för att återvinna tillgångar till konkursbon förbättras. 
Konsekvensen hade helt enkelt blivit att brottsutredning
arna hade underlättats och att de oseriösa näringsidkar
na hade fått det svårare, säger Christian Andersch. n

”Rapporten är helt och 
hållet feltänkt. För att 

kunna döma måste dom
stolarna vara involverad 

i processen. Hela det 
synsättet som rapporten 
presenterar är skadligt 

för svenskt rättsväsende.
Domstolarna avlövas 

kompetens och tillsyns
myndighet ges besluta

defunktioner. Det skapar 
en korruptionsrisk.”

Odd Swarting

Odd Swarting.
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Bistår du vid donationer och testamenten kan det vara bra att veta detta om SSMF: SSMF stödjer
forskning både kring de stora folksjukdomarna och alla andra sjukdomar. SSMF:s omkostnader ligger

väsentligt under gränsen för 90-konto. Läs mer på ssmf.se  eller ring oss på 08-33 50 61.

Gissa hur mycket Inga-Maja
och hennes syster testamenterade

till medicinsk forskning!

Systrarna Inga-Maja, på bilden, och Anna-Gerd Larsson skänkte det stora och väl förvaltade arvet efter 
sin pappa till SSMF för att användas inom svensk medicinsk forskning.

– Över 50 miljoner kronor? Gudrun Hållars, kansli chef 
på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, 
trodde knappt sina öron. En boutredare i Värmland ring-
de och meddelade att systrarna Inga-Maja och Anna-
Gerd Larsson i Likenäs testamenterat så mycket pengar 
till svensk medicinsk forskning.
 Systrarna Larssons stora testamente var en kom-
bination av den förmögenhet som deras far, diverse-
handlaren Emil Larsson, byggt upp och det sparsamma 
liv som systrarna själva levde.
 Emil Larsson, som var en sann entreprenör, bedrev 
handel med allt från specerier, kläder och hattar till 
spannmål och skog.
 Bara ett år efter att Emil Larsson sålt sitt livsverk 
1957 dog han. Då uppdagades det att Emil investerat 
sina pengar väl – i stora skogsegendomar och i aktier i 
bolag som Ericsson, Volvo och Uddeholm.

 Emil efterlämnade också ett annat viktigt arv – spar-
samhet. I en intervju i en lokaltidning sa den  äldre av 
Emils två döttrar, Inga-Maja:
 –Pappa lärde oss tidigt att
vara försiktiga med pengar.
 Eftersom bägge systrarna
var barnlösa och inte ville att
deras kvarlåtenskap skulle
tillfalla Allmänna arvsfonden
skrev de tidigt ett gemensamt testamente.
 När testamentet, efter Anna-Gerds och Inga-Majas 
bortgång, öppnades visade det sig att de testamen- 
terat aktier, mark och fastigheter för över 50 miljoner 
kronor till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsk- 
ning, SSMF. En gåva som gör det möjligt för en rad 
skickliga forskare att öka ansträngningarna att hitta  
nya sätt bota och lindra olika sjukdomar.

Systrarna Inga-Maja och Anna-
Gerd Larsson i sitt hem.
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 Eftersom Göran Lambertz i 
egenskap av jurist med hjälp 
av en avancerad matematisk 

sannolikhetskalkyl byggd på Bayes 
teorem lyckats med det som ingen 

annan har lyckats med, nämligen 
att räkna ut att Bergwall med nära 
nog hundraprocentig säkerhet 
gjort sig skyldig till mord, så förstår 
jag att Göran Lambertz känner sig 

ensam om den insikten … mycket 
ensam.

Thomas Olsson   
Advokat 

”Jag förstår att Göran Lambertz  
känner sig ensam”
Med anledning av Göran Lambertz, före detta justitieråd, debattartikel i 
Advokaten nr 2 replikerar advokat Thomas Olsson angående Lambertz 
anklagelser mot Sture Bergwall i skuldfrågan.

Anslut er till Advokatsamfundets SJ Biz-avtal så får ni alltid 15% rabatt på  
era klimatsmarta jobbresor med SJ. Just nu får alla nya advokatbyråer som  
ansluter sig dessutom 15% rabatt i 1 klass under tre månader. Det finns  
många anledningar att ta tåget. Ni kan förbereda dagen, jobba klart,  
diskutera med kollegorna eller bara koppla av. Läs om alla fördelar med  
SJ Biz på sj.se/sjbiz. Välkomna ombord!

Kontakta SJ Avtalssupport, via foretag@sj.se eller på 0771–75 75 55 så berättar vi mer.

Använd resan till  
annat än att resa

 

JUST NU  

15% 

1 KLASS MED 

SJ BIZ
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 S om Sture Bergwalls försvarare 
kan Thomas Olsson tillåta sig 
mycket. Han kan försvara Berg-wall på nästan vilket sätt som helst. Det gör han också, mestadels korrekt och bra.

Men när han i Advokaten nr 1 upp-manar mig och andra att tiga (”Väx upp!”), då går han över gränsen. Han har varit advokat i många år, och han bör veta att den som är oskyldigt anklagad har rätt att bli försvarad. Och bör så bli. 
I Quickärendet har Christer van der Kwast, Seppo Penttinen, Claes Borgström, Sven Å. Christianson och Birgitta Ståhle utsatts för mycket all-varliga anklagelser. De har beskyllts för manipulationer och bristande professionalism av sämsta slag. 

Det enda stödet för att de inte talar sanning om vad som hände under utredningarna är Bergwalls ändrade uppgifter. Är det då rimligt att tro att det är just han som talar sanning? Fråga Bergwallkommissionen – en statlig utredning under Justitiedepar-

tementet – som i praktiken har slagit fast att de fem bär huvudansvaret för landets största rättsskandal.
Skulle de inte få försvaras? 
Det dröjde tolv år innan 

Dreyfus blev slutligt friad 
år 1906. Det kan dröja lika 
länge – i så fall till 2024 
– innan sanningen accep-
teras i Quickaffären och de 
oskyldiga går fria. Mediernas 
intresse är, under lång tid 
ännu, att inga stenar vänds 
i onödan. ”Quick är ett 
avslutat kapitel för mig”, har 
journalister sagt. Och jag har 
sett skammen i deras ögon. 
Det är journalister som har 
förstått hur det kan ligga till. 
De vet själva vilka de är.

thomas olsson frestas må-
hända hävda att liknelsen med Drey-fus passar bättre på hans klient. Men så är det inte. Om Olsson vill förstå – verkligen förstå – styrkan i den be-visning som fanns mot Thomas Quick 

i rättegångarna, kan han studera de beräkningar som jag har gjort enligt Bayes sats. (Se min hemsida www. 
goranlambertz.se.) Även 
med påtagligt försiktiga in-
data ligger bevissannolikhe-
terna för ett par av morden 
på 99,999 procent.

I dessa tider av fake news 
kan man naturligtvis inte 
vänta sig korrekta refe-
rat från den som har allt 
intresse av att oskyldigt 
anklagade personer inte 
försvaras. Men Thomas Ols-
son kan gärna jämföra sin 
egen text om ”en sannolik-
het över 100 procent” på 
s. 54  med min text i Quick-
ologi på s. 297 och 300. 

Thomas Olsson domde-
rar förgäves. Jag fortsätter att med jämna mellanrum påminna om villfarelsen.

Göran Lambertz  
F.d. justitieråd

”Thomas Olsson får finna sig i att oskyldiga försvaras”
Med anledning av advokat Thomas Olssons artikel under vinjetten Praktisk juridik i Advokaten nr 1 2017 skriver Göran Lambertz, tidigare justitieråd, att det dröjde tolv år innan Dreyfus blev slutligt friad år 1906. Det kan dröja lika länge – i så fall till 2024 – innan sanningen accepteras i Quick affären och de oskyldiga går fria. 

Göran 
Lambertz 

har varit justi-
tiekansler och 

justitieråd. 
Sedan den  

1 mars är han 
pensionär.

PRESENTATION
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Praktisk juridik

Praktisk juridik

Ett strövtåg bort    från sanningenAdvokat Thomas Olsson skriver om sanning, rätt och om de ideologiska överbyggnader  

som kan hota rättssäkerheten. Olsson anser att när det gäller den ideologiska överbyggnaden 

har vi i dag inget att frukta mer än fruktan själv. Om vi avstår från våra grundläggande rättig-

heter på grund av rädslan för att samhället är format som en pyramid eller inlindat i nätverk av 

terrorister, så kommer vi förr eller senare inte att ha så många rättigheter kvar att försvara mot 

dessa mörkermän.

 S trax innan nyåret kom nyheten om att Kaj Linna beviljats resning av Högsta domstolen. På det tredje försöket kröntes en tolv år lång kamp av denna framgång. Givetvis måste det vara en glädjens dag för Kaj Linna, men samtidigt är jag själv lite stolt över att vara kollega med advokat Thomas Magnusson från Kalmar. Det var Thomas Magnusson som lyckades där såväl överklagandet som två tidigare resningsansökningar avslagits av Högsta domstolen. Det är inte alla advokater som är beredda att ta sig an ett tolv år gammalt mordfall, ägna sin fritid åt att sätta sig in i ett omfattande material och utan några som helst garantier rörande ersättning påbörja den långa och mödosamma vandringen mot upprättelse för någon som påstår sig vara felaktigt dömd. Visst kan det leda till ära och berömmelse, och även ersättning för arbetet, i slutändan, men inget av det visar sig  i början. Tvärtom så brukar omgivningen i bästa fall ställa sig tvivlande till projektet och i värsta fall öppet kritisk.
För att frivilligt ta på sig den 

uppgiften krävs ett engagemang som sträcker sig långt utöver vad plikten kräver. Betydelsen av en sådan insats för rättvisan stäcker sig längre än den egna tillfredsställelsen över framgången, den lyfter fram försvararrollens kärnvärden. 

TIDSANDAN
Jag har själv haft förmånen att hjälpa dömda att få upprättelse. Bo, Börje och Sture är tre personer som dömdes till långa fängelsestraff respektive rättspsykiatrisk vård för mycket allvarlig brottslighet. Bo hann avtjäna tre år av sitt straff, Börje nio år och Sture sexton år innan de fick resning och frikändes. De tre hade det gemensamt att de dömdes under nittio och början av nollnolltalet. Anklagelserna avsåg allvarliga övergrepp med rituella och sexualsadistiska inslag, övergreppen hade inträffat många år innan lagföringen, och psykologer och terapeuter spelade en avgörande roll för de fällande domarna.Vid den här tiden fanns det en mycket röststark opinion som hävdade att sexuella övergrepp var betydligt mer vanliga i Sverige än vad 

som var känt. I en offentlig rapport gick man till och med så långt som att hävda att var tredje man var en sexualförbrytare och det påstods även att det fanns djävulsdyrkande sekter i Sverige som ägnade sig åt rituella övergrepp mot barn och kvinnor. Från politiskt håll restes krav på att problemet måste åtgärdas och brottslingarna lagföras.Problemet var att anklagelserna oftast handlade om händelser som låg långt tillbaka i tiden och de hade inte lämnat några andra spår än den berättelse som målsägande lämnade. Berättelsen gick således inte att kontrollera. Lösningen blev att tillämpa en bevisvärderingsmetod i ord mot ordfall som innebar att om målsäganden bedömdes trovärdig och inget motsade berättelsen, ansågs åtalet styrkt. För att staga upp bedömningen användes terapeuter och psykologer som vittnade om att det fanns omständigheter, framför allt kring målsägandens beteende, som bekräftade att minnesbilderna var riktiga. I Stures fall handlade det om egna erkännanden, men de var så förvirrade, motsägelsefulla och i strid 

med de objektiva fynden att även där krävdes det en ordentlig dos psykologisk sakkunskap för att acceptera dem.
Så här i efterhand kan man tycka att berättelserna innehöll ett antal märkliga omständigheter som var förvånansvärt i linje med de idéer som piskades fram i opinionen. Det fanns till exempel en tjugoårig häxa som arbetade som strippa i Stockholm och då och då åkte ner till Höganäs för att tillsammans med ett antal medelålders män delta i rituella övergrepp mot barn på ett ålderdomshem, en pedofilring i Västerås som förfogade över en buss som åkte runt och plockade upp minderåriga enligt ett system i en orange katalog för att sedan förgripa sig på dem och en beskrivning av brottsoffer, brottsplats och tidpunkt för gärningen som var bevisligen helt falsk i alla delar.

I dag kan allt detta te sig som helt osannolikt, och så här i backspegeln kan vi bara konstatera att det aldrig avslöjades några djävulsdyrkande pedofilringar bland den burgna medelklassen, men då var det en högst påtaglig realitet. I vart fall för vissa tongivande personer. Och de som dristade sig att vara skeptiska utsattes för skoningslösa angrepp. Själv blev jag bland annat uthängd som en machotyp med målet att upprätthålla patriarkatet, böcker om hur man avslöjar incest skickades anonymt till min familj, 

vänner sa upp bekantskapen och representanter för rättsväsendet avfärdade kritiken mot bevisvärderingsmodellen med en axelryckning. Det var så tidsandan såg ut då.
DEN IDEOLOGISKA ÖVERBYGGNADENPersonligen har jag min egna lilla teori om vad allt det här handlar om. Jag brukar kalla teorin för den ideologiska överbyggnaden.

Tankekonstruktionen bygger på att det finns en dold brottslighet. Utgångspunkten är en motsättning mellan olika grupper i samhället. För att bevara eller stärka sin ställning begår den ena gruppen övergrepp mot den andra gruppen, men har makt att dölja brotten. Och då menar jag inte att dölja vem som begått brotten, utan brotten som sådana. Det är själva brottsligheten som är dold. Till det kommer ofta en dimension av otrygghet där det hävdas att brottslingarna finns mitt ibland oss utan att vi vet om det. Med den här utgångspunkten blir det angeläget att rättsväsendet utreder, inte de brott som begåtts, utan avslöjar brottsligheten som sådan. När en anklagelse om ett sådant brott dyker upp är inte frågan längre om brottet kan styrkas, utan en bekräftelse på att brottsligheten finns. Det enskilda fallet ska inte bevisas, utan utgör ett bevis för den underliggande teorin om hur verkligheten är beskaffad.

Ett säkert tecken, enligt min uppfattning, på att det handlar om en ideologisk överbyggnad är förekomsten av talking heads. Det är mer eller mindre självutnämnda experter som utan något mer omfattande empiriskt stöd uttalar sig vitt och brett om fenomenet och påstår att de kan tyda de tecken som visar på det som vi andra inte ser. Nu vore det inte hela världen om de excellerade i debatter och tvsoffor, men faktum är att de även slinker in i rättssalarna och där händer det att deras uppgifter ges vitsord som sakkunnigutlåtanden. Hela det problemkomplexet är väl analyserat i den av HansGunnar Axberger författade JKrapporten Felaktigt dömda. Själv har jag bland mycket annat suttit i rättssalar och frågat ut en psykolog om det vetenskapliga stödet för att påstå att en rädsla för hästar eller anorexia är ett tydligt tecken på övergrepp i barndomen.Med talking heads intåg i rättssalarna är cirkeln sluten och den ideologiska överbyggnaden börjar färga av sig på rättskipningen. Och det som först får stryka på foten är beviskravet. Om verkligheten förutsätts, och det enskilda fallet är ett bevis för den verkligheten, så är manegen krattad för en fällande dom och det gäller bara att snitsla banan dit. Personligen har jag svårt att se någon annan förklaring till att de stolligheter som förekom i Bos, Börjes och Stures ärenden kunde godtas som verkliga händelser.
Nu är allt detta historia och vi kan lämna det bakom oss. Visst, det finns en och annan som avtjänat ett långt fängelsestraff på grund av den omkastade bevisbörda som utsageana

”Mitt namn 
är Thomas 

Olsson. 
Jag bestämde mig för att  

bli brott-
målsadvokat redan under 
studietiden och det är ett beslut som 

jag aldrig har 
ångrat.”

PRESENTATION

Med talking 
heads intåg i 
rättssalarna 
är cirkeln 

sluten och 
den ideolo-
giska över-

byggnaden 
börjar färga 

av sig på 
rättskipning-
en. Och det 
som först 
får stryka 

på foten är 
beviskravet.

» 

Advokaten 2/2017.
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 Advokaten Tomas Nilsson har 
på Sveriges advokatsamfunds 
hemsida ifrågasatt att jag 

yttrar mig över vem som ska bli ny 
ordförande för Advokatsamfundet 
och detsamma har före detta advo
katen Elisabet Fura gjort i tidskriften 
Advokaten. Det har även ifrågasatts 
vems intressen jag företräder och om 
jag har någon dold agenda.

Efter det att valberedningens för
slag blev känt var det ett stort antal 
advokater som hörde av sig till mig 
och ifrågasatte såväl förslaget som 

processen. Även om jag också var 
mycket förvånad över såväl förslaget 
som att ingen från valberedningen 
sökt kontakt med mig innan valbe
redningen genomförde sitt enda 
sammanträde och presenterade sitt 
förslag fann jag inledningsvis ingen 
anledning att ge mig in i diskussio
nen. När det några veckor senare pre
senterades ett alternativt förslag till 
ordförande och vice ordförande som 
jag tyckte var bättre för Advokatsam
fundet än valberedningens förslag 
förklarade jag på fråga från Dagens 

Juridik att jag ställde mig bakom det. 
Därefter har Realtid bett om mina 
kommentarer.

jag saknar eget intresse i saken och 
har naturligtvis ingen dold agenda 
utan har enbart samfundets bästa för 
ögonen. Från och med den 1 juli kom
mer jag lämna samfundets ledning 
men är mån om att samfundet ska 
fortsätta utvecklas i en riktning som 
är bra för ledamöterna oavsett om 
de sysslar med humanjuridik eller af
färsjuridik. I egenskap av ordförande 

Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund, skriver om ordförande
diskussionen i samfundet. Ivarsson skriver att han saknar ett eget intresse i saken 
och inte har någon dold agenda utan enbart har samfundets bästa för ögonen.

Skrivbord Zeta
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       Hur står det 

egentligen till med  Advokatsamfundet?

Elisabet Fura, tidigare ordförande i Advokatsamfundet, f.d. chefs-JO och f.d. domare i Europa-

domstolen, skriver om ordförandediskussionen i samfundet. Elisabet Fura skriver att hon 

ogillar att bli ett av många ofrivilliga vittnen till en intern strid som spelas upp inför öppen ridå. 

Advokatsamfundet borde kunna bättre. 

 N
är jag läste en tweet av Bengt 

Ivarsson av innebörden att 

han ställde sig bakom ett 

förslag som gick emot en enhällig 

valberedning vad gäller vem som ska 

väljas till ny ordförande för Advokat

samfundet trodde jag att någon hade 

hackat hans konto. Det hela var ju 

så befängt. Inte kan väl en sittande 

ordförande gå emot en enig valbered

ning som valts i demokratisk ordning 

och fått ett klart mandat att föreslå 

den bäst lämpade kandidaten? 

Möjligen i någon obskyr källarför

ening med medlemmar oskolade i 

de spelregler som normalt gäller i 

demokratiska sammanhang men inte 

i Sveriges advokatsamfund.

Nu vet jag bättre. Det var inget 

dåligt skämt. Bakom förslaget som 

presenteras i en skrivelse ställd till 

ledamöter i Sveriges advokatsamfund 

står enligt uppgift ett antal före detta 

medlemmar av huvudstyrelsen. Vilka 

motiv de har för att vidta denna 

ovanliga åtgärd är fördolt för mig. 

Kanske är det så att de tycker att 

valberedningen gjort ett dåligt jobb 

och att det behövs en annan, bättre 

kandidat. De är självklart i sin fulla 

rätt att lämna vilka förslag de vill. 

Även Bengt Ivarsson har den rätten, 

liksom att uttala sitt stöd för den ena 

eller andra kandidaten. Vi har tack 

och lov förmånen att leva i en demo

krati där alla har yttrandefrihet. Även 

Advokatsamfundets ordförande. 

Frågan är snarare om det är lämpligt 

och respektfullt av honom att göra 

det nu. Jag tycker inte det.

problemet, som jag ser det, är att en 

sittande ordförande på detta sätt 

utnyttjar sin position för att påverka 

och föregriper årsmötets diskussion 

och omröstning. Strikt juridiskt finns 

kanske inga invändningar men jag 

menar att det är ett avsteg från praxis 

och god sed och att det är både all

varligt och sorgligt.

Allvarligt därför att ordföranden 

är betydelsefull på många sätt, inte 

minst som förebild. Och när en sådan 

person visar en, som det verkar, total 

brist på respekt för processen och 

kollegerna kan man ju börja undra 

hur det står till i organisationen.

Sorgligt därför att det smärtar att 

se hur samfundet nu får uppmärk

samhet i sociala medier och på annat 

håll för denna ”spännande strid om 

ordförandeposten” (formuleringen är 

inte min utan en twittrande lagmans) 

när det finns så många viktiga frågor 

att fokusera på.

Det är också anmärkningsvärt och 

trist att se hur valberedningen, som 

uppenbarligen tagit sitt uppdrag på 

största allvar, blir överkörd av ord

föranden för Sveriges advokatsam

fund.

jag är inte längre ledamot av Sveri

ges advokatsamfund och borde kan

ske inte skriva dessa rader, men jag 

blev så illa berörd av det jag såg att 

jag kände att jag måste. Efter att ha 

haft förmånen att delta i arbetet i hu

vudstyrelsen under flera år så har jag 

fortsatt att följa utvecklingen utifrån 

även efter att jag lämnat samfundet 

för andra uppdrag. Jag har ofta känt 

mig glad och stolt över utvecklingen 

av samfundet med kansliet i spet

sen till en väl fungerande och i alla 

avseenden professionell organisa

tion. Advokatsamfundets röst har 

blivit stark och tydlig i alla debatter 

om mänskliga rättigheter i allmänhet 

och rättssäkerheten i synnerhet. Det 

är ovärderligt i vår tid av alternativa 

sanningar och nättroll. Det har inte 

alltid varit så och det har krävts hårt 

och uthålligt arbete att nå dit. Men 

hårt arbete räcker inte, det behövs 

också mod. Det är inte alltid lätt att 

stå upp för de svagas rätt, särskilt 

om det handlar om en person som 

är misstänkt för ett allvarligt brott. 

Advokater i gemen är synnerligen väl 

placerade för att bekräfta denna san

ning. Därför är det oerhört viktigt att 

ledningen för advokaterna i Sverige, 

inklusive den främsta företrädaren 

för Advokatsamfundet, är 

modig och har integritet. 

Något annat hade varit 

otänkbart och för övrigt 

tecken på att något inte 

stod rätt till. Därför blev 

jag riktigt entusiastisk över 

valberedningens förslag.  

En synnerligen välmerite 

rad och kompetent kandi 

dat som dessutom skulle  

bli den andra kvinnan på 

ordförandeposten i sam

fundets 130åriga historia. 

De alternativa kandidater 

som nu presenterats må 

vara både kompetenta och 

lämpliga. Men de har inte 

föreslagits av valberedning

en. När sittande ordförande 

nu, flera månader före års 

mötet, deklarerat sitt stöd 

för dessa kandidater ser 

åtminstone jag ett pro blem. 

Varför gör han så? Har 

han en egen, dold agenda? 

Vart tog respekten för den 

demokratiska processen 

vägen?
Jag vet att det inte är min 

sak. Men jag gillar inte att 

bli ett av många ofrivilliga 

vittnen till en intern strid 

som spelas upp inför öppen 

ridå. Advokatsamfundet 

borde kunna bättre.

men någonstans blir jag inte 

längre förvånad över att det 

återigen blir problem när 

en kompetent kvinna blir 

föreslagen till en viktig posi

tion. Vi har sett det tidigare 

och kommer sannolikt att få 

se det många gånger igen. 

Även i en organisation som 

Sveriges advokatsamfund. 

Sorgligt.

Elisabet Fura  

F.d. ordförande 

i Advokatsamfundet

Elisabet 
Fura blev 

ledamot av 

Sveriges 
advokat
samfund 
1985, var 

ordförande 

för Advokat

samfundet 

1999–2001, 

domare i 
Europa

domstolen 

2003–2012 

och chefs

JO mellan 

2012–2016.

PRESENTATION

Att det finns flera kandidater       är en demokratisk styrka
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är jag dessutom röstberättigad på 
fullmäktigemötet i juni vilket Nilsson 
och Fura verkar ha glömt. Det förslag 
som presenterats av sex före detta 
styrelseledamöter menar jag stärker 
sammanhållningen inom Advokat
samfundet och gynnar en fortsatt 
positiv utveckling.

jag tycker det är trist att vi hamnat 
i en diskussion om yttrandefrihet 
och dolda motiv istället för att kunna 
fokusera på sakfrågan och lyssna på 
vad de olika kandidaterna vill göra 
som ordförande för samfundet. 
Christer Danielsson och EvaMaj 
Mühlenbock har avgivit en pro
gramförklaring, vilken tyvärr inte 
publicerats på Advokatsamfundets 
hemsida, där de redogör för vad de 

vill göra om de blir valda. Det finns 
också ett stort värde i att det vitalise
ringsarbete som påbörjats i styrelsen 
de senaste åren kan fortsätta. Att 
byta ut både ordföranden och vice 
ordföranden samtidigt skulle riskera 
detta arbete. Framförallt när den av 
valberedningen föreslagna ordföran
den inte suttit i styrelsen sedan 2006. 
Det är helt enkelt olämpligt. 

att det finns flera kandidater och 
att dessa presenteras flera månader 
före valet är en demokratisk styrka. 
För mig som advokat är det viktigt att 
samtliga kandidater får komma till 
tals och att valet sker i en transparent 
process. Det är därför positivt att 
såväl förslaget att vice ordföranden 
Christer Danielsson ska ta steget upp 

till ordförande som valberedningens 
motförslag presenteras i god tid före 
fullmäktigemötet. I våra grannländer 
är det vanligt förekommande att det 
finns flera kandidater till posterna 
som ordförande och vice ordförande. 
Det finns även i våra stadgar regler för 
hur vi ska förfara när det finns flera 
kandidater. Däremot finns det inte 
i våra stadgar några regler om hur 
valberedningen ska utföra sitt arbete. 
Det förhållande att vi som fullmäk
tigeledamöter tidigare sällan eller 
aldrig haft möjlighet att göra val mel
lan olika kandidater innebär inte att 
konsensus alltid måste eftersträvas.

Bengt Ivarsson  
Ordförande i Sveriges 

advokatsamfund

Att det finns flera kandidater       är en demokratisk styrka
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 I tidskriften Advokaten Nr 2 2017 
stod en artikel om en ordföran
destrid inom advokatsamfundet. 

En enig valberedning har föreslagit 
att Lena Frånstedt Lofalk skall bli 
vald till ordförande med Tobias Fälth 
som vice ordförande. Om förslaget 
skulle gå igenom innebär det att man 
frångår en tidigare princip att vice 
ordföranden, i dagsläget Christer 
Danielsson, inte väljs till ordförande. 
Sex tidigare ledamöter i advokat
samfundet har därför, i motsats till 
valberedningen, lämnat förslag till val 
av Christer Danielsson som ordfö
rande med EvaMaj Mühlenbock som 
vice ordförande.

Det första som vi undrar över är 
varför de sex tidigare ledamöternas 
förslag och grunder för det inte 
redovisas i tidskriften. Det torde ligga 
i samtliga ledamöters intresse att få 
veta varför en enig valberednings 
förslag inte bör antas. I stället bereds 
i tidskriften valnämndens ordförande 
möjlighet att försvara valberedning
ens lämnade förslag. Men inte nog 
med det, valberedningens ordföran
de kritiserar i tidskriften den sittande 
ordförandens synpunkt på att denne 
stödjer de sex tidigare styrelsele
damöternas förslag till val. Det om 
något är mer anmärkningsvärt än att 
ordföranden ger sitt stöd till de sex 
tidigare ledamöternas alternativa 
förslag. När valberedningens ordfö

rande i tidskriften ger uttryck för, 
att de som har erfarenhet av arbete i 
föreningsliv och organisationer måste 
förvånas över att en ordförande före 
ett årsmöte går ut och argumenterar 
mot en valberednings enhälliga för
slag, finns snarare anledning att höja 
på ögonbrynen över den förenings 
och organisationsrättliga demokratin 
i Sveriges advokatsamfund. Men det 
stannar inte där.

i samma nummer av tidskriften ställer 
en f d ordförande, Elisabet Fura, i 
advokatsamfundet, en fråga ”Hur står 
det egentligen till med Advokatsam
fundet?”. Det är hon inte ensam om 
att undra över.

Elisabet Fura skriver, att hon 
trodde att någon hackat Bengt 
Ivarssons ”konto” för att det var så 
”befängt” att en sittande ordförande 
kan ha en annan uppfattning än en 
enig valberedning. Man får intryck 
av att även Elisabeth Fura övergett 
demokratiska principer. Men hon 
verkar inte bara ha övergett demo
kratiska principer utan även den 
grundinställning som advokatsam
fundet bör ha, att advokatkåren 
skall vara fri och självständig, vilket 
stadgas i de vägledande reglerna om 
god advokatsed. Att då påstå att de 
sex ledamöterna som står bakom 
alternativförslaget och den sittande 
ordföranden har en dold agenda är 

också anmärkningsvärt. Eftersom 
ingen av de aktuella ledamöterna 
torde förekomma i förslag till val 
så är fråga vilken agenda de i så fall 
avser att presentera? En insinuation 
att någon av dessa advokater skulle 
låta sitt handlande påverkas av tanke 
på egna fördelar eller av hänsyn till 
ovidkommande omständigheter kan 
vi därför bortse från. Förslaget och 
synpunkten måste med den kunskap 
de har om samfundsarbetet vara för 
omsorgen om advokatsamfundet som 
sådant.

Men Elisabet Furas artikel slutar 
nästan som om luften gått ur henne 
då hon skriver, att det vore bra med 
en andra kvinna på ordförandepos
ten i samfundets 130åriga historia. 
Med det förslag som de sex tidigare 
ledamöterna presenterat kommer 
man om några år dit, om man följer 
tidigare praxis att välja vice ordföran
den till ordföranden. Det var väl så 
Elisabet Fura en gång blev vald som 
ordförande efter att först ha varit vice 
ordförande?

Vi skall vara tacksamma för att den 
nuvarande ordföranden är just vad 
Elisabet Fura skriver, ”modig och 
har integritet”. Vi har sett tidigare att 
advokater som visat sådana egenska
per åsidosatts av advokatsamfundets 
ledning, retoriskt nedsvärtats och 
knappt beretts komma till tals i de 
frågor som varit aktuella att ha annan 

Striden inom samfundet      om val till ordförande
Med anledning av diskussionen i Advokatsamfundet om valet till ny ordförande har advoka
terna Lars Wenne och Rolf Åbjörnsson skrivit ett debattinlägg.
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uppfattning om än vad som redovi
sats av samfundet. I det fallet kan 
nog många vara tacksamma för att 
”dissidenter” för ett par år sedan fick 
gehör för en utredning om översyn 
av det advokatetiska regelsystemet 
som kanske räddat kvar advokatsam
fundet som sådant i en oberoende 
roll med egna initiativ.  

få praktiserande advokater kom
mer nog ihåg vad som hände ännu 
längre tillbaka, i början av 80talet, 
när  diskussionerna gick höga om 
försvararjäv och det väcktes motio
ner,  varav i en motion advokaternas 
yrkesutövning och det allmännas 
möjlighet att påverka vårt etiska re
gelsystem ifrågasattes. Den motionen 
gick inte igenom men visade hur 
”bräckligt” systemet kan vara med 
att ha ett fristående advokatsamfund 
som inte agerar i advokatfrågor. Men 
vi som kommer ihåg debatten är av 
uppfattningen att advokatsamfundet 
därefter blivit en organisation som 
inte längre bara verkar för advokat
kårens bästa utan tagit på sig även 
andra uppgifter. En fråga som man 
borde tagit tag i är rättssäkerhet för 
advokater som av samfundet fått 
disciplinär påföljd och inte kan få 
den prövad av annan – högre instans  
vilket är förvånansvärt mot bakgrund 
av samfundets försvar av vissa rätts
liga principer. 

I sist angivna hänseende kan vi 
hänvisa till betänkandet av Advokat
kommittén ”Tillsyn över advokater 
m m (SOU 1999:31). I betänkandets 
sammanfattning anges att ”Kommit
tén anser det självklart att advokat 
som ålagts disciplinär påföljd skall 
kunna överklaga denna.” Detta miss
förhållande har också behandlats av 
advokaten Claude D Zacharias i en ar
tikel i Juridisk Tidskrift Nr 2 2015/16. I 
Lars Heumans bok ”God Advokatsed 
– Rättsbildning och disciplinnämn
dens motiveringar”, som utkom 2013 
kan utläsas en processrättslig kritik 
mot disciplinnämndens motiveringar. 
Av generalsekreterarens recension i 
tidskriften Advokaten Nr 1 2014 kan 
utläsas, att författaren nog skulle haft 
advokatsamfundet som samtalspart
ner när han skrev boken. Kritik mot 
samfundets uppfattning och hante
ring gör sig inte besvär även om det 
i slutet av recensionen kan utläsas, 
att samfundet kanske kan bli bättre 
på att förklara vad god advokatsed är 
och hur efterlevnaden skall säker
ställas. Det är väl inget vi sett något 
resultat av.

Organisationen uppfattas av 
många som styrd från dess kansli och 
samfundets verksamhet har, enligt 
vår uppfattning, under senare år till 
viss del kommit att fokusera på frågor 
som inte har med den egentliga verk
samheten att göra och vilka frågor då 

inte heller varit förankrade i kåren. 
Härtill kommer att generalsekretera
ren tycks ha övertagit ordförandens 
roll. En motion till fullmäktigemötet 
förra året med innebörd att ordföran
den skall arvoderas avslogs. Det mo
tiv vi hört om varför motionen, som 
skulle bredda basen för rekrytering 
av ordförande, avslogs var att den 
skulle kunna leda till en förskjutning 
av bestämmanderätten från general
sekreteraren till ordföranden. Är det 
rätt är det skrämmande. 

Varför vill en enig valberedning 
föreslå en ordförande som för närva
rande är ordförande i disciplinnämn
den och närmast kan betraktas som 
nära vän med generalsekreteraren? 
Svaret ger vi inte men vi ifrågasätter 
oberoendet. 

vi anser, mot bakgrund av det mot
förslag som finns till valberedning
ens förslag om ordförande och vice 
ordförande, att detta främjar, som 
generalsekreteraren skriver i samma 
nummer av tidskriften, till en fokuse
ring på advokatfrågor och därmed ett 
sammanhållet advokatsamfund. Det 
är väl det som ”dissidenterna” i sitt 
förslag velat förmedla?

Lars Wenne  
Advokat

Rolf Åbjörnsson  
Advokat

Striden inom samfundet      om val till ordförande
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Margareta Åberg till minne

FO
TO

: T
T

margareta åberg gjorde en 
storartad karriär. Efter domarut
bildning blev hon 1992 assessor 
i Kammarrätten i Stockholm. 
Hon tjänstgjorde därefter som 
rättssakkunnig i Statsrådsbered
ningen och Justitiedepartemen
tet. Hon var sedan dataråd och 
kanslichef på Datainspektionen 
under sju år. Regeringen utsåg 
henne år 2000 till lagman i 
Kammarrätten i Göteborg. 2006 
utnämndes hon till lagman i 
Kammarrätten i Stockholm, 
Migrationsöverdomstolen. Ett 
år senare tillträdde hon som 
kammarrättspresident i Kam
marrätten i Sundsvall. Därefter 
blev hon 2009 lagman vid 
Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Efter tre år utnämndes Marga
reta till kammarrättspresident i 
Kammarrätten i Göteborg 2012. 
Två år senare valde Sveriges 
riksdag henne till riksrevisor i 
Riksrevisionen. Mindre än ett år 
därefter utsågs hon av riksdagen 
att från och med den 1 juli 2015 
vara riksrevisor med adminis
trativt ansvar. Den 15 september 
2016 begärde Margareta sitt 
entledigande. Domarnämnden 
föreslog vid sitt sammanträde 
den 15 mars 2017 att hon skulle 
utnämnas till lagman för Sve
riges största domstol, Förvalt
ningsrätten i Stockholm.

En stor del av hennes ar
betslivserfarenhet präglades av 
kvalificerat chef och ledarskap. 
Det framgår av referensmate
rialet inför Domarnämndens 
prövning att Margareta var en 
synnerligen god administratör 
och hade en synnerligen god 
analytisk förmåga. Hon var där
till initiativrik och effektiv. Hon 
var enligt många ett föredöme 
som domstolschef.

margareta var dock inte bara 
en förebild ur ett karriärper
spektiv. Än viktigare var hennes 
personliga egenskaper. Hon var 
en ovanligt klok, balanserad, 

äkta, ärlig och livsbejakande 
människa med mycket gott om
döme och stor integritet. Hon 
var en genuint omtyckt person.

Ordföranden i konstitutions
utskottet Andreas Norlén och 
vice ordföranden Björn von 
Sydow uttryckte i samband med 
att hon slutade vid Riksrevisio
nen sin stora respekt:

”Vi sätter utomordentligt stort 
värde på att Margareta Åberg 
har fortsatt som riksrevisor till 
dess nya riksrevisorer tillträder, 
trots svåra omständigheter. Hon 
har med det uppvisat lojalitet 
med uppdragsgivaren som på 
ett avgörande sätt har avhjälpt 
en i det närmaste olöslig situa
tion för konstitutionsutskottet 
och riksdagen.”

Bakgrunden var den upp
märksamhet kring Riksrevi
sionen som ägde rum under 
sommaren 2016. Hon bedömde 

att hennes kvarstående som 
riksrevisor gjorde situationen 
ohållbar för myndigheten. Hon 
erbjöd sig dock att kvarstå intill 
den dag en ny riksrevisor till
trätt. Hon fullföljde detta. Hon 
inte bara fortsatte sitt arbete, 
utan initierade också ett viktigt 
arbete för att ta hand om de 
problem som identifierats. Flera 
av hennes medarbetare har i 
olika sammanhang uttryckt sin 
stora uppskattning och respekt 
för detta framgångsrika arbete. 
Den negativa uppmärksam
het som Riksrevisionen rönte 
under sommaren 2016 och den 
närmast omänskliga press som 
Margareta, till stor del oförtjänt, 
blev utsatt för unnar man inte 
någon medmänniska.

margareta var genuint engage
rad i jämställdhetsfrågor. Hon 
bidrog sedan starten för elva 

år sedan aktivt inom ramen för 
Hildaprojektet, som syftar till att 
stödja kvinnor att vilja ta på sig 
chef och ledarskap. Hon var en 
mycket uppskattad mentor för 
unga jurister inom rättsväsendet 
och på advokatbyråer. Denna 
uppskattning var emellertid 
inte begränsad till hennes stora 
erfarenhet och framgång som 
chef. Hennes vänlighet, glädje 
och förmåga att inspirera bidrog 
härtill. Hon var en utomor
dentligt uppskattad medlem i 
Hildakretsen av kvinnliga myn
dighetschefer och advokater. Ett 
medlemskap hon lämnade då 
hon tillträdde som riksrevisor.

jag hade förmånen att träffa 
Margareta i många olika sam
manhang. Hon var ovanlig på 
det sättet att hon var tillbaka
dragen, samtidigt som hon hade 
stor auktoritet. Hon uttalade 
sig inte i onödan. Men, när hon 
gjorde så, var det alltid väl över
vägt, utan att vara tandlöst. Hon 
visade alla respekt. Margareta 
var en person som människor 
lyssnade på, oavsett samman
hang.

margareta var en intellektuell 
person med många intressen. 
Hon var mycket kultur och 
samhällsintresserad och insåg 
värdet av att inte bara ägna 
sig åt karriär. ”Gör någonting 
annat” var hennes råd: Läs 
annat än facktidskrifter, gå på 
museer, lyssna på musik, res, 
gå på teater, och skjut det inte 
på framtiden, utan gör det nu. 
Detta utvecklade hon närmare 
i en krönika på Hildas hemsida 
2013. Hon hänvisade till en 
ledarskapskonsult som hävdade 
att det bara finns ett sätt att 
utöva ledarskap. Ditt sätt.

Hon avled efter en lång tids 
sjukdom. En sjukdom hon aldrig 
talade om. Aldrig beklagade sig 
över. Sådan var hon, Margareta.

Anne Ramberg
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Vinjett

Advokat Ignacio Vita doktorerar 
numera vid Uppsala universitet 
om tolkning och tillämpning av 
Europakonventionen vid prövning 
av migrationsmål. Han menar att 
förändringar inom migrationsrät-
ten har gjort det nödvändigt.

Vad är det med forskningen som 
lockar?

– Att genom kritisk teoretisk reflek
tion nå djupare insikter om rättens 
natur, funktion och praktiska tillämp
ning men också dess förutsättningar 
att forma samhällsutvecklingen. De 
senaste årens förändringar inom mig
rationsrätten har gjort den reflektio
nen alltmer nödvändig.

Vad är det du ska doktorera om?
– På ett väldigt övergripande plan 

handlar forskningsprojektet om att för

”Migranters rättigheter
urholkas alltmer i Europa”

MÅNADENS ADVOKAT Ignacio Vita    

stå, karakterisera och precisera vilka 
förpliktelser Europakonventionen och 
EUstadgan innebär för den nationella 
rättstillämparen vid prövning av mig
rationsmål. Vilken betydelse har de 
europeiska domstolarnas dynamiska 
tolkningsmetoder och praxis och hur 
påverkar dessa normer de olika stegen 
i den nationella prövningen av perso
ners rätt till internationellt skydd? 

Vilka frågeställningar?
– Hur påverkas exempelvis vår 

förståelse av Migrationsverkets ut
redningsskyldighet, bevisbördans 
placering och det beviskrav som ska 
uppställas? Hur påverkas vår tolkning 
av begrepp som förföljelse, tortyr el
ler omänsklig behandling? Hur ska 
Migrationsverket och domstolarna 
agera när det inte finns praxis från 
de europeiska domstolarna? Dessa 

är några av frågeställningarna men 
projektet är i sin linda och just nu fun
derar jag mycket kring projektets mer 
konkreta utformning. 

Varför är ämnet intressant, tycker du?
– Lagstiftaren har gjort ingripande 

förändringar i den migrationsrätts
liga lagstiftningen och anpassat den 
till vad man menar är miniminivån, 
som alltså definieras av konventio
ner och EUrätten, utan att tydligt 
definiera miniminivån och analysera 
eventuella konflikter. I stället har lag
stiftaren överlämnat denna uppgift till 
Migrationsverket och domstolarna. 
Konventionsrätten och EUrätten får 
i denna nya situation en allt större 
betydelse vid prövningen av migra
tionsmål. Samtidigt är dessa män
niskorättsnormer, som i sin teori och 
praktiska tillämpning skiljer sig vä
sentligt från svensk juridisk metod, 
relativt outforskade, inte minst ur ett 
svenskt migrationsrättsligt perspektiv. 
En större kunskap om MRnormerna 
är därför viktigt för alla aktörer inom 
migrationsrätten. Men ämnet är in
tressant även ur ett mer principiellt 
perspektiv då det berör frågan om 
politikens manöverutrymme och in
dividers rättsskydd, om relationen 
mellan politik och juridik i en tid då 
migranters rättigheter urholkas allt
mer i Europa. 

Finns det likheter mellan en forskar-
tjänst och advokatyrket?

– Det finns definitivt beröringspunk
ter i den meningen att man sysslar 
med juridisk analys och argumen
tation men inom forskarvärlden är 
ramarna friare och det finns större 
utrymme att problematisera rätten, 
dess funktion och roll i samhällsut
vecklingen. Att ha en fot i det akade
miska och den andra i det praktiska, 
inom ett rättsområde som är så dyna
miskt, tror jag inte är en nackdel.  

Hur ser det ser med din advokatverk-
samhet de kommande åren? 

– Anställningstiden som doktorand 
är 4 år men med undervisningsplik
ten, som jag verkligen ser fram emot, 
blir den totalt 5 år. Under denna pe
riod kommer jag vara verksam som 
advokat men i betydligt mindre ut
sträckning än tidigare och fokusera på 
mål av mer principiell karaktär.  JP

”Inom fors
karvärlden 
är ramarna 
friare och det 
finns större 
utrymme att 
problemati
sera rätten, 
dess funktion 
och roll i 
samhällsut
vecklingen.”



Vad händer med din byrå om någon 
blir sjuk?
Friska medarbetare är en förutsättning för friska, leveranssäkra företag. Får ni 
den hjälp ni behöver när ni behöver den i dag? Det är onödigt och kostsamt att 
vänta för länge – både för den drabbade, byrån och klienterna.

Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring med:
• Förebyggande hälsotjänster som hjälper er att hålla er friska, upptäcka tidiga varn-

ingssignaler och förebygga ohälsa.
• Snabb tillgång till stort nätverk av privata vårdgivare om någon blir sjuk – träffa en 

specialist inom sju dagar, utan remiss.
• Effektiv rehabilitering med rehabledare som samordnar utredning, plan och åt-

gärder, och hjälper dig att leva upp till ditt arbetsgivaransvar.

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer.
Tel: 08-546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com

Advokaten 2017_WTW_LF.indd   1 2017-03-06   09:49:20
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Situationen
allt värre
i Afghanistan
– men färre
får stanna
Sedan 2014 har läget i Af-
ghanistan stadigt försämrats. 
Strider mellan grupper, at-
tentat och människorättsbrott 
hör till vardagen, och allt färre 
afghaner tror på en positiv 
utveckling i landet. Samtidigt 
har de europeiska ländernas 
bedömningar av afghanernas 
skyddsbehov hårdnat ordent-
ligt, och få uppehållstillstånd 
beviljas.

Situationen i Afghanistan dis
kuterades vid ett seminarium 
på Amnesty International i 
Stockholm i mars. Och det var 
en mörk bild som målades upp 
av läget i landet. 

– Ibland när jag ska beskriva 

situationen för de mänskliga 
rättigheterna i Afghanistan 
måste jag fråga mig själv: var ska 
man börja? Det finns så många 
problem i landet.

Det sa Horia Mosadiq, 
researcher för Afghanistan på 
Amnesty International. Horia 
Mosadiq var länge verksam som 
journalist och människorätts
aktivist i Afghanistan, men bor 
nu huvudsakligen i London. 
Det blev helt enkelt för farligt 
för henne att verka i landet, där 
många människorättskämpar 
mördas bara för att de talar 
emot våld och för mänskliga 
rättigheter. 

Horia Mosadiq var noga med 
att betona att många saker har förbättrats sedan talibanregi

men föll och den USAledda 
invasionen inleddes år 2001. 
Det finns i dag ett polisväsende i 
landet, det finns oberoende me
dier, 25 procent av parlaments
ledamöterna är kvinnor och 
mellan fem och sex miljoner 
barn går i skolan. Ungefär 30 
procent av dem är flickor. Under 
talibanregimen var motsva

rande siffra en halv till en miljon 
barn, varav nästan inga flickor. 

– Ingen har skänkt de här 
framstegen till oss. Vi har 
verkligen fått kämpa för dem, 
påpekade Horia Mosadiq.

 
på vissa områden har utveck
lingen sedan 2001 alltså sett ljus 
ut. Samtidigt tog brotten mot 
de mänskliga rättigheterna inte 

En afghansk pojke bakom taggtråd i ungerska flyktinglägret Röszke.

Horia Mosadiq från Amesty International och Liv Feijen från UNHCR var eniga 
om att situationen i Afghanistan på många sätt är värre än någonsin. 
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slut för att talibanerna förlorade 
makten. Inte heller striderna. 
Många afghaner har förlorat 
sina hem och tvingats fly. Långt 
innan de stora strömmarna av 
flyktingar kom till Europa flydde 
de inom landet och till angräns
ande länder. 

År 2011 fanns enligt Amnesty 
Internationals beräkningar 
omkring en halv miljon intern
flyktingar i Afghanistan. Stora 
grupper har också slagit sig ned 
i Pakistan och Iran. 2014 antogs 

en nationell politik för att hjälpa 
internflyktingar. Men enligt Ho
ria Mosadiq har den mest blivit 
en pappersprodukt. Många av 
dem som ska ansvara för att 
implementera flyktingpolitiken 
känner inte ens till den. 

Förra året, 2016, hade antalet 
internflyktingar ökat till 1,4 mil
joner. Bara i huvudstaden Kabul 
finns 52 olika informella bosätt
ningar med internflyktingar, och 
situationen är liknande i många 
andra områden. 

– Regeringen har misslyckats 
i att tilldela resurser och att 
implementera policyn för in
ternflyktingar. Vi räknar tyvärr 
med att situationen kommer att 
förvärras. Vi ser ingen ljusning 
under överskådlig tid, sa Horia 
Mosadiq. 

En viktig anledning till de 
växande flyktingströmmarna är 
förstås att säkerheten har blivit 
allt sämre i landet. Sedan väst
makterna lämnade Afghanistan 
år 2014 har våldet och striderna 

bara ökat i omfattning. Flera 
provinser har erövrats eller näs
tan erövrats av talibanerna igen. 
Talibanerna har också bedrivit 
blockader mot vissa provinser 
och stoppat mattillförseln. 
Förra året uppmättes det högsta 
antalet civila offer i Afghanistan 
sedan 2009, med över 11 000 
dödade och skadade.

Horia Mosadiq berättade att 
striderna under de senaste åren 
också ändrat karaktär och brett 
ut sig över större områden. Tidi

Under 2008 ansökte totalt drygt 
10 000 afghaner om asyl i EU-
länderna. 2012 hade siffran ökat 
till 28 000, 2014 kom 41 500. 
Därefter exploderade strömmen 
av flyktingar med över 180 000 
asylansökningar per år under 2015 
och 2016. 

Till Sverige kom drygt 800 af-
ghaner år 2008, 4 700 kom år 
2012. Det största antalet i Sverige 
kom år 2015 med närmare 41 500 
asylsökande. År 2016 hade siffran 
sjunkit drastiskt till under 3 000 
asylansökningar från afghanska 
medborgare.  Källa: Eurostat

AFGHANSKA FLYKTINGAR I EU

2016 beräknades det finnas 1,4 mil-
joner internflyktingar i Afghanistan. 
56 % av internflyktingarna var 
barn. I grannlandet Pakistan beräk-
nas det finnas omkring 2,5 miljoner 
afghanska flyktingar, och i Iran är 
antalet troligen runt tre miljoner. 
Siffrorna är osäkra, då många lever 
i länderna utan att ha registrerats 
som flyktingar.

Enligt FN-organet OCHA har 
9,3 miljoner afghaner behov av 
 humanitär hjälp. Det innebär över 
33 procent av befolkningen. 

Cirka 9 miljoner saknar eller 
har mycket begränsad tillgång till 
grundläggande hälso- och sjuk-
vård. 

Källor: Amnesty International, 
UNHCR, UNOCHA

SITUATIONEN I AFGHANISTAN

En afghansk pojke bakom taggtråd i ungerska flyktinglägret Röszke.
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gare var striderna säsongsbero
ende, och attackerna minskade 
drastiskt under vintern. Under 
de senaste åren har de dock 
pågått året om. Tills för ett par 
år sedan angrep talibanerna 
också främst i östra och södra 
Afghanistan, men nu har kon
flikten spridits till fler provinser 
i hela landet. 

– Konflikten är så flytande att 
ett område som bedöms som 
säkert i dag, kanske inte är det 
i morgon. Så snabbt förändras 
situationen, konstate
rade Horia Mosadiq, 
som också pekade på 
att Islamiska staten, 
IS, blivit allt starkare i 
östra Afghanistan. 

Det är inte heller 
bara talibaner och 
ISkrigare som gör sig 
skyldiga till människo
rättskränkningar. I många do
kumenterade fall är det i stället 
poliser och regeringsföreträdare 
som har varit de skyldiga.  

– Totalt leder allt detta till en 
känsla av otrygghet och brist på 
tillit hos afghanerna. Ingen kan 
till exempel räkna med att vara 
trygg i sitt hem, fastslog Horia 
Mosadiq. 

de svåra striderna och återkom
mande attentaten, tillsammans 
med den ekonomiska kris som 
kom i spåren av västmakternas 
tillbakadragande, gör att totalt 
över 9 miljoner afghaner – 
nästan en tredjedel av befolk

ningen på omkring 30 miljoner 
– i dag bedöms vara i behov av 
humanitär hjälp. Samtidigt har 
hjälporganisationerna fått allt 
svårare att verka i landet, dels 
på grund av resursbrist, dels 
som en följd av säkerhetsläget. 
Det bekräftades av Svenska 
Afghanistankommitténs Klas 
Bjurström, som också medver
kade vid seminariet. 

Svenska Afghanistankommit
tén, SAK, driver bland annat 
hälso och sjukvård och skolor 

i några av Afghanis
tans provinser, och 
har gjort detta sedan 
1980talet. Men upp
draget har blivit allt 
svårare att klara. Bara 
under 2016 tvingades 
SAK att stänga 49 
skolor, många för att 
det inte längre gick att 

nå fram till skolorna. En annan 
viktig faktor var att IS vuxit sig 
starkt i många delar av Afgha
nistan. Enligt Klas Bjurström går 
IS, till skillnad från talibanerna, 
inte ens att resonera med kring 
behovet av skolor. 

Klas Bjurström pekade också 
på en tydligt förändrad stäm
ning bland afghanerna. Fram 
till 2014 visade årliga opinions
undersökningar att en majoritet 
av befolkningen trots allt såg 
positivt på landets framtid. 

Men under de senaste åren 
har optimismen bytts mot pes
simism. I The Asia Foundations 
undersökning 2016 svarade bara 

knappt 30 procent att de trodde 
på en positiv utveckling. Säker
hetsläget, ekonomiska problem 
och arbetslöshet samt korrup
tion var de vanligaste motiven 
till pessimism. 

även om majoriteten av flyk
tingar från Afghanistan finns 
kvar i hemlandet eller i grann
länderna, har också Europa och 

Sverige nåtts av svallvågorna av 
situationen i Afghanistan. En 
liten ström kom redan under 
det tidiga 2000talet. Redan då 
var en stor andel av flyktingarna 
ensamkommande barn. Antalet 
ökade sedan, för att explodera 
under 2015 när läget i landet 
försämrades rejält. 

– Det olyckliga för Europas del 
var att detta hände samtidigt 

» 

Horia Mosadiq.

Ajmal och Bismillah, flyktingar från Afghanistan, i grekiska flyktinglägret Schisto 
nära Aten.
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med förvärrad situation i Sy
rien, Irak och Eritrea. Ett annat 
stort problem för de afghanska 
flyktingarna var, och är, att de 
i stor utsträckning är ensam
kommande barn, och alltså 
resurskrävande. Dessutom har 
de ofta komplexa flyktingskäl, 
med både förföljelse, konflikten 
och ekonomiska skäl som spelar 
in, sa Liv Feijen, senior regional 

legal advisor, regionala byrån 
för Asien och Stillahavsområdet 
vid FN:s flyktingorgan UNHCR, 
vid seminariet.

I Sverige kom en jätteökning 
av afghanska asylsökande 2015. 
Därefter tog sig de flesta till 
Tyskland under 2016, innan 
flyktingströmmen nästan sinade 
i och med EU:s överenskom
melse med Turkiet. 

Liv Feijen kunde konstatera 
att det finns stora skillnader 
i hur EUländerna bedömer 
asylansökningarna och därmed 
i hur många som får uppehålls
tillstånd i de olika länderna. I 
Bulgarien beviljas till exempel 
bara ungefär 4 procent av 
ansökningarna. Motsvarande 
siffra i Frankrike och Italien är 
närmare 100 procent. Totalt 
inom EU ser dock Liv Feijen en 
minskande vilja att ta emot de 
afghanska flyktingarna. 

– En oroande faktor 
är att för ett år sedan 
var andelen bevil
jade asylansökningar i 
Europa 72 procent. Nu 
har detta sjunkit till 35 
procent. Samtidigt har 
situationen i Afgha
nistan utan tvekan 
förvärrats, vad gäller 
säkerhetsläget som helhet och 
antalet attacker. Det visar att 
det inte finns något självklart 
samband mellan andelen up
pehållstillstånd och situatio
nen i Afghanistan, sa hon vid 
seminariet.

Svårare läge, men allt färre 
som får stanna i Europa, alltså. 
Hur går den ekvationen ihop? 

– Ett viktigt skäl, när UNHCR 
analyserade detta, var att många 
länder tagit bort möjligheten att 
ge uppehållstillstånd av humani
tära skäl, förklarade Liv Feijen.

humanitära skäl, eller som det 
formulerats i svensk lagstift

ning, synnerligen ömmande 
omständigheter, användes 
tidigare i stor utsträckning för 
ensamkommande barn. Intill för 
bara några år sedan var praxis 
i Europa att inte skicka tillbaka 
ensamkommande barn. Men 
enligt Liv Feijen anser nu fler 
och fler länder att de själva kan 
bestämma om de vill tillämpa 
humanitära skäl, eller låta bli. 

Det finns, menade Liv Feijen, 
dock många saker som gör 
att barn har ett särskilt stort 

skyddsbehov. Förutom 
att barn generellt 
drabbas hårdare av 
krig och konflikter 
så löper de stor risk 
att falla offer för 
sexuell exploatering 
eller tvångsarbete, 
barnäktenskap och 
rekrytering av barnsol

dater. Inte minst föräldralösa, 
gatubarn och barn tillhörande 
någon minoritet är särskilt 
sårbara. Utbildningssystemets 
sammanbrott drabbar också 
barnen hårt. 

Liv Feijen påpekade att det är 
viktigt att se barns utsatthet och 
ta med den i bedömningen av 
skyddsbehov. 

– Vi ser ett ökat skyddsbehov, 
särskilt för barn, och då är det 
inte alltid så viktigt om perso
nen är 17 eller 19. Åldern kan 
spela roll av proceduriella skäl, 
men skyddsbehovet kan vara 
desamma, sa hon.

Ulrika Öster

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

l UNOCHA, 
Humanitarian 
Needs Overview 
2017
l Asia Foun-
dation, 2016 
Survey of the 
Afghan People
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En skolflicka i flyktinglägret Kotchandana, Pakistan.

Flyktinglägret Kotchandana i Pakistan.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Artikelsamling  2016 / Svensk 

idrottsjuridisk förening ; redak-
tör: Krister Malmsten (SISU 
idrottsböcker. 2016. 252 s. 
Idrottsjuridisk skriftserie ; 21)

Bohman, Brita: Transboundary law 
for social-ecological resilience? : 
a study on eutrophication in the 
Baltic sea area (Department of 
Law, Stockholm University. 443 
s. Diss. Stockholms universitet, 
2017.)

Bokföringsbrott och bokföringslagen 
/ Sigurd Elofsson, Rolf Holm-
quist, Johan Lindmark, Christine 
Andersson (4. uppl.  Wolters 
Kluwer. 242 s. Ekobrottsserien 
; 3)

A clean house? : studies of corrup-
tion in Sweden / Andreas Bergh, 
Gissur Ó. Erlingsson, Richard 
Öhrvall & Mats Sjölin (Nordic 
Academic Press, 2016. 160 s.)

Contman, Ulf: Commentary on 
Orgalime SI 14 (2. ed. Lamanica 
logistikservice. 190 s.)

Holmgård, Lars: Notariebrottmål 
(2. uppl. Wolters Kluwer. 245 s.)

Law without state / edited by Peter 
Wahlgren (Stockholm Institute 
for Scandinavian Law. 360 s.  
Scandinavian studies in law ; 62)

Lindblom, Per Henrik: Progressive 
procedure : the role of courts, 
access to justice, group actions, 
complex litigation and alternative 
dispute resolution in compara-
tive perspective : twelve essays 
1985–2015 (Iustus. 493 s.)

Malmsten, Lars: Att förebygga 
identitetsstölder – om id-kort, 
pass och e-legitimationer : samt 
om public key teknologi, biome-
tri, DNA-profiler och anspråks-
lösa biografier (Bokförlaget PKI-
samhället, 2016.  245 s.) 

Melin, Magnus: Fastighetsmäklar-
lagen : en kommentar (4. uppl. 
Wolters Kluwer. 375 s. Gula 
biblioteket)   

Rome I regulation / edited by Ulrich 
Magnus, Peter Mankowski (Köln 
: Otto Schmidt. 902 s. European 
commentaries on private inter-
national law ; 2)

Schabas, William A.: The Interna-
tional Criminal Court : a comm-
mentary on the Rome Statute 
(2. ed. Oxford : Oxford Univ. 
Press, 2016. 1589 s. Oxford 

commentaries on international 
law)

Strand, Magnus: The passing-on 
problem in damages and resti-
tution under EU law (Chelten-
ham : Edward Elgar Publishing. 
436 s. Elgar European law and 
practice) 

Walin, Gösta: Kommentar till Ärv-
dabalken. D. 2, (18–25 kap.) : 
boutredning och arvskifte, för-
säkringar, EU:s arvsförordning 
m.m / Gösta Walin, Göran Lind 
(6. uppl. Wolters Kluwer. 474 s. 
Blå biblioteket)

LÄSTIPS

Titel: Tvångsvård av barn och 
unga : rättigheter, utmaningar 
och gränszoner
Författare: Pernilla Leviner, 
Tommy Lundström
Förlag: Wolters Kluwer
Att tvångsomhänderta barn 
som far illa är en av de mest 

ingripande åtgärder som staten genom so-
ciala myndigheter kan vidta. I denna antologi 
diskuterar några av Sveriges främsta exper-
ter på den sociala barnavården tvångsvårds-
ingripanden ur rättsvetenskapliga och soci-
alvetenskapliga perspektiv. De olika kapitlen 
tar upp lagstiftningen och dess historia, fakta 
om tvångsomhändertagandenas omfattning, 
vårdens innehåll och hur det sociala arbetet 
på detta område går till. Boken lyfter särskilt 
de problem och svårigheter som utmärker 
den sociala barnavården i allmänhet och 
tvångsvårdslagstiftningen i synnerhet. 

Titel: Kommersiell hyresrätt
Författare: Anders Victorin, 
Assur Badur, Jonny Flodin and 
Richard Hager 
Förlag: Wolters Kluwer 
Boken som nu kommer i en 
fjärde uppdaterad upplaga 
behandlar speciella hyres-

frågor för lokaluthyrning som exempelvis 
ingående av avtal, andrahandsuthyrning, 
överlåtelse och uppsägningar, besittnings-
skydd, medlingsförfarande samt tvistelös-
ning i hyresnämnd, tingsrätt och skiljenämnd 
och skadeståndsfrågor. Vidare behandlas 
speciella företeelser inom området, till exem-

pel fastighetsleasing och hyra samt lokaler 
som kreditobjekt. Föregående upplaga med 
Anders Victorin som ensam författare kom 
ut 2003. 

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER I TVISTEMÅL 

Ny avhandling från Uppsala universitet.  
Trots att rättegångskostnaderna har stor 
praktisk betydelse i de flesta tvistemål har 
de rönt förhållandevis liten uppmärksamhet 
inom rättsvetenskapen. Reglerna om rätte-
gångskostnader har heller inte varit föremål 
för någon mer genomgripande lagändring se-
dan de trädde i kraft 1948. Detta är den för-
sta avhandlingen som i mer omfattande form 
granskar kostnadsreglerna på över 50 år 
(1964 kom Ulla Jacobsson med avhandlingen 
Parts kostnad i civilprocess). I avhandlingens 
första del görs en grundlig genomgång av 
den teoretiska behandlingen av rättegångs-
kostnadsfrågor under 1900-talet. Den andra 
delen behandlar konkreta frågor om tillämp-
ningen av reglerna om rättegångskostnader 
i 18 kap. rättegångsbalken. Henrik Bellander 
har tidigare varit verksam som advokat. 
Rättegångskostnader: Om kostnadsbördan i dis-
positiva tvistemål (Iustus). 
 

STORA BROTTMÅL ÖKAR I SVERIGE

Rapport från Brå.  
En ny rapport från Brå visar att antalet stora 
brottmål, som rör många misstänkta eller 
många brottsoffer, och som tar tid att utreda, 
har ökat de senaste tio åren. Merparten av 
dessa brottmål utgörs av ekobrott, våldsbrott 
och narkotikabrott och föregås av långa för-
undersökningar som slukar stora resurser från 

rättsväsendet. För att hantera ökningen och 
korta ner utredningstiden, behöver rättsvä-
sendet anpassas mer till stora ärenden, till ex-
empel genom att öka IT-kapaciteten hos poli-
sen och utveckla rättegångsbalken så att den 
underlättar hanteringen av stora brottmål. 
Stora förundersökningar och brottmål  
(Brå 2017:4)
 

TRIPPELMORDET I UDDEVALLA 

Andra boken i serien om 
svenska kriminalfall av 
 Thomas Bodström & Lars 
Olof Lampers.  
Den 7 mars 2015 hittades 
två män och en kvinna i 
20-årsåldern ihjälskjutna på 
en parkeringsplats i Udde-
valla. Dagen efter greps två unga män, med 
kopplingar till samma kriminella gäng som 
offren, misstänkta för morden. Vi får följa 
med i polisarbetet och i den efterföljande 
och fortfarande pågående rättsprocessen 
där tingsrätten friade en av männen och hov-
rätten sedan dömde båda till livstids fängelse 
för trippelmorden. Hur resonerade dom-
stolarna och hur kunde man komma fram 
till helt olika slutsatser trots att man hade 
samma underlag? Men boken skildrar också 
miljön i utsatta förortsområden där en ny typ 
av gängkriminalitet har vuxit fram med grovt 
kriminella tonåringar och unga vuxna.

LÄS MER

Alla nyheter hittar du på  
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 
juridiska-biblioteket
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Aktuellt

Advokatsamfundets ramavtal ger 
ledamöterna en mängd förmåner
Advokatsamfundet har ett an-
tal ramavtal om förmåner för 
advokater och deras anställda.

Detaljerad information om 
 ramavtalen och det närmare 
innehållet i erbjudandena finns 
på Advokatsamfundets webb-
plats. Informationen är endast 
tillgänglig för advokater och 
biträdande jurister på advokat-
byråer efter inloggning på webb-
platsen.

så hittar du ramavtalen: Infor-
mationen om ramavtal finns på 
Advokatsamfundets webbplats 
www.advokatsamfundet.se 
under menyn För advokater och 
biträdande jurister, på sidome-
nyn Ekonomi.

För att logga in på webbplat-
sen anger man personnummer 
och personligt lösenord under 
Logga in i webbsidans sidhuvud. 
Om man inte har något lösenord 
sedan tidigare, registrerar man 
ett eget lösenord genom att 
klicka på Nytt lösenord i inlogg-
ningsrutan och därefter följa 
anvisningarna. På samma sätt 
registrerar man nytt lösenord, 
om man har glömt sitt tidigare 
lösenord.

BILAR

Audi
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Din bil Sverige AB 
om prisreduktion vid köp av ny 
bil från Audi.

BMW och Mini
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med BMW Sverige AB 
om prisreduktion.

Citroën
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Citroën Sverige 
AB om rabatter vid köp av tjäns-
tebilar.

Ford
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Bilia om företags-
rabatt vid bilköp.

Jaguar, Land Rover och 
Range Rover
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Jaguar Land Rover 
Stockholm AB om rabatter vid 
köp av tjänstebilar.

Lexus
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Lexus om prisre-
duktion.

Mazda
Advokatsamfundet och Mazda 
har ingått ramavtal om prisre-
duktion vid köp av fabriksnya 
bilar.

Mercedes-Benz och Smart
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Mercedes-Benz 
om rabatt vid köp av tjänste bil.

Mitsubishi
Advokatsamfundet och MMC 
Bilar har ingått ramavtal om köp 
och utrustning av Mitsubishi 
personbilar och lätta lastbilar.

Renault
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Bilia om prisre-
duktion.

Škoda
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Din Bil Stockholm 
AB om prisreduktion vid köp av 
en tjänstebil från Škoda.

Subaru
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Subaru Nordic AB 
om rabatter vid köp av Subaru 
tjänstebilar.

Toyota
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Totota om prisre-
duktion vid köp av tjänstebil av 
märket Toyota.

Volkswagen
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Din Bil om prisre-
duktion vid köp av bil från Volks-
wagen.

Volvo
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal med Bilia om prisre-
duktion vid bilköp.

Wasa Kredit AB – finansiell 
leasing bilar
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Wasa Kredit AB om 
tillhandahållande av bilar genom 
finansiell leasing.

GLAS OCH PORSLIN

Svenska Porslins- & Glasvaru 
A.-B.
Erbjudande till Advokatsam-
fundet och dess ledamöter: 25 
procent rabatt på märkesvaror 
inom glas, porslin, bestick och 
livingprodukter. Gäller sortimen-
ten som ligger under kataloger 
på webbplatsen porslinsbolaget.
se under hela 2017.

HOTELL OCH KONFERENS

Berns Hotel
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Berns Hotel om rabat-
terade priser för hotellboende.

Hotel Diplomat
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Hotel Diplomat om 
rabatterade priser för hotellbo-
ende.

Elite Hotels
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med Elite Hotels om rabat-
terade priser för hotellboende 
och konferens.

Fågelbrohus, Smådalarö gård 
och Krusenbergs herrgård
Advokatsamfundet har ingått ett 
ramavtal med nämnda hotell-

anläggningar som innebär att 
samtliga advokater och biträ-
dande jurister erhåller rabatt på 
golfpaket, weekendpaket och 
hotellnätter.

Grand Hôtel i Stockholm
Advokatsamfundet har ingått 
ett ramavtal med Grand Hôtel 
i Stockholm om rabatterat pris 
för hotellrum. 

Nordic Choice Hotels
Advokatsamfundet har ingått 
avtal med kedjan Nordic Choice 
Hotels om rabatterade priser för 
hotellboende.

Scandic Hotels
Advokatsamfundet har tecknat 
ramavtal med Scandic Hotels. 
Ramavtalet innebär att advoka-
ter, biträdande jurister och andra 
anställda på advokatbyråer samt 
dessas klienter kan få reduce-
rade priser på logi. Avtalet gäller 
på Scandic Hotels i hela Europa. 
Man kan även få rabatterat pris 
på en- eller flerdagarskonferen-
ser på Scandic Hotels. 

KLINISK PSYKOLOGI

Psykologpartners
Advokatsamfundet har ingått ett 
avtal med Psykologpartners AB 
om konsulttjänster inom klinisk 
psykologi, som behandling och 
handledning.

RESOR

SJ
Advokatsamfundet har träffat 
avtal med SJ om rabattering av 
resor med SJ.

TRÄNING

SATS
Advokatsamfundet har ingått 
ramavtal om rabatterad träning 
på SATS.



08-635 38 00  |  wasakredit.se
Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra  
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

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

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat 

 snabba kreditbesked, enkla rutiner och en  personlig kontakt. Ring 

 eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.

 Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett  personligt 

 engagemang. Välkommen!

Närmare affären

STOCKHOLM MALMÖ

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Petter Jancke
08-635 37 86

Sofia Kjellström-Jansson
08-635 39 49

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Martin Carlin
031-771 98 91

Johan Bromander
031-771 98 96
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 10 MARS  2016          

Malin Allard, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm

Viktor Banke, Advokatbyrån 
 Thomas Bodström AB, Stock-
holm

Eva Barrand, Eva Barrand Avocat, 
Valdahon, Frankrike

Adriana Berglund, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Carl Björk, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Christina Blomkvist, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Malmö

Ludvig Blomqvist, Eversheds Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Arvid Bard Bringéus, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm

Natalie Bäck, Advokatfirman 
Vinge KB, Göteborg

Josefina Carlbom, J Law AB, Li-
dingö

Max Cederholm, Hestra Advokat-
byrå AB, Göteborg

Maria Cronkvist, Advokataktie-
bolaget Edström & Jansson, 
Landskrona

Kristina Dunbring, Hellström Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm

Tomas Forsgren, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Nadja Forss, Advokat Dick Levin-
son AB, Eskilstuna

Pia Gustafsson, Advokatfirman 
Delphi i Östergötland AB, Lin-
köping

Alexander Gyllensten, Advokat-
firman Proforma AB, Lund

Alrik Hafström, Landahl Advokat-
byrå AB, Stockholm

Håkan Hallström, Advokatbyrån 
Gulliksson AB, Malmö

Olof Hasselberg, Fröberg & 
Lundholm Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Sara Hast, Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Emilia Hermanrud, Therese  
Ström Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Edward Jansson, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm

Marion Kronberg, Advokatfirman 
NOVA AB, Stockholm

Mia Lagerkvist, AG Advokat KB, 
Stockholm

Nina Löwenhielm, Advokatfirman 
Johan Rainer AB, Stockholm

Pauline Maarup, MAQS Advokat-
byrå Stockholm AB, Stockholm

Daniel McKiernan, White & Case 
Advokataktiebolag, Stockholm

Teresia Mårdh, Advokatfirman 
Allié AB, Göteborg

Erik Mårild, Danowsky & Partners 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Jessica Nilsson, Magnusson Ad-
vokatbyrå, Göteborg

Louise Nordkvist, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Glenn Nyström, Kilpatrick Town-
send & Stockton Advokat KB, 
Stockholm

Jenny Persdotter, Advokatfirman 
Salmi & Partners AB, Stockholm

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.

FÖRETAGET 
SOM ARBETAR ÅT ER NÄR 

DET GÄLLER

RING UPP OSS SÅ FÅR VI CHANSEN ATT 

VISA VAD VI GÅR FÖR. 

Snabba och säkra värderingar 
inom bl.a:
•LANTBRUK
•ENTREPRENADMASKINER
•SÅGVERK
•TRÄ- och METALLINDUSTRI
•TRYCKERIER
•INDUSTRIFASTIGHETER

Vi är Sveriges ledande 
auktionsfirma då det gäller 
nätkonkursauktioner. 
Redan ett 90-tal av 
Sveriges mest välkända 
advokater anlitar idag våra 
tjänster.

Namnlöst-6   1 2015-09-10   10:43

Samfundet

08-635 38 00  |  wasakredit.se
Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra  
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

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

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat 

 snabba kreditbesked, enkla rutiner och en  personlig kontakt. Ring 

 eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.

 Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett  personligt 

 engagemang. Välkommen!

Närmare affären

STOCKHOLM MALMÖ

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Petter Jancke
08-635 37 86

Sofia Kjellström-Jansson
08-635 39 49

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Martin Carlin
031-771 98 91

Johan Bromander
031-771 98 96
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Samfundet

Marina Rastoder, Advokaten Jo-
nas Carlsson AB, Malmö

Sanna Ridderwall, Chouette ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Filip Savic, Juristbyrå Filip Savic 
AB, Malmö

Anders Sjögren, Advokatbyrån 
Thomas Bodström AB, Stock-
holm

Amanda Starfelt, Ramberg Advo-
kater KB, Stockholm

Magnus Steninger, MAQS Advo-
katbyrå Stockholm AB, Stock-
holm

Gunnel Svanberg, Juristfirman 
Gunnel Svanberg, Luleå

Jennie Valtin, Advokatfirman 
Stellan Elmgren AB, Halmstad

Mattias Wiklund, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Malmö

Filip Öhrner, Advokatfirman Vinge 
KB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Lars Allenmark, Uppsala, 1 mars 
2017 

Johnny Andersson, Helsingborg, 
1 mars 2017 

Hans Andréasson, Stockholm, 
14 februari 2017 

Josef Angerbjörn, Umeå, 1 feb-
ruari 2017 

Sofie Arnell, Norrköping, 19 feb-
ruari 2017 

Hans Backman, Tyresö, 16 januari 
2017 

Karin Berg, Växjö, 1 januari 2017 
Peter Björnram, Göteborg, 20 

februari 2017 
Anders Börjesson, Stockholm, 

25 januari 2017 
Johanna Carlsson, Stockholm, 

30 november 2016 
Fredrik Engfeldt, Malmö, 31 ja-

nuari 2017 
Anna Mirek Engström, Stock-

holm, 1 februari 2017 
David Ericson, Göteborg, 15 no-

vember 2016 
Mathias Eriksson, Boden, 20 juni 

2016 
Andreas Gasparius, Kungsbacka, 

10 februari 2017 
Torbjörn Gelfgren, Nueva Anda-

lucía, Málaga, Spanien, 1 mars 
2017 

Michael Gentili, Stockholm, 1 feb-
ruari 2017 

Kajsa Larsberger Holting, Stock-
holm, 21 februari 2017 

Henrik Hammarskiöld Johnels, 
Stockholm, 1 februari 2017 

Henrik Jonsson, Malmö, 31 ja-
nuari 2017 

Karolina Jönsson, Helsingborg,  
31 januari 2017 

Linda Kahver, Stockholm,  
1 feb ruari 2017 

My Karlsson, Göteborg,  
11 februari 2017 

Bertil-Robert Lenander,  
Höll viken, 28 februari  
2017 

Johan Levinsson, Stockholm,  
1 februari 2017 

Inga-Sara Liljedahl, Stockholm,  
12 februari 2017 

Johan Lindgren, Stockholm,  
28 februari 2017 

Staffan Nilsson, Tierp, 30 april 
2016 

Sofia Olsson, Lund, 28 februari 
2017 

Cecilia Relfsson, Malmö,  
13 februari 2017 

Madelen Rosblom, Stockholm,  
28 februari 2017 

Conny Rydberg, Huskvarna,  
16 februari 2017 

Anders Sarpakari, Stockholm,  
27 januari 2017 

Carl Solberg, Göteborg,  
15 februari 2017 

Erik Sterner, Jönköping, 1 januari 
2017 

Carl Engström Storcken- 
feldt, Stockholm, 10 mars  
2017 

Evelina Tejle, Stockholm, 8 feb-
ruari 2017 

Louise Thorén, Stockholm, 
28 februari 2017 

FORTS.

Samfundet

Pashto, dari, somaliska, 
arabiska, bosniska, kroatiska, 

serbiska m fl språk.
Telefon: 0736–63 72 70

Vi tar uppdrag över hela Sverige

Syd
TOLK.SE

Utbildade tolkar

info@sydtolk.se
www.sydtolk.se

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

TELEFON:      023 - 79 23 00
E-POST:          info@standardbolag.se

...på Sveriges ledande avvecklingstjänst: Totalkostnad för snabbavveckling är 
nu 10 000 kr för bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. Att anlita oss för 
snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla 
aktiebolag. 

För kostnadsfri offert, besök www.standardbolag.se!

Nytt pris...

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Sveriges ledande aktiebokstjänst
www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   10:40
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Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

Fanny Torgerson, Göteborg, 
20 februari 2017 

Sara Ulfsdotter, Stockholm, 1 feb-
ruari 2017 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Jan Bergman, Landskrona, 14 fe-
bruari 2017 

Jan Dellborg, Göteborg, 23 fe-
bruari 2016 

Allan Garellick, Mölndal, 7 no-
vember 2016

Wilhelm Haara, Lappträsk, 7 ok-
tober 2016 

Sten Hellner, Stockholm, 22 fe-
bruari 2017 

Lars Kaunitz, Stockholm, 30 sep-
tember 2016 

Bengt Lüttners, Älvsjö, 24 no-
vember 2016 

Lena Odum, Båstad, 4 april 2016 
Nils-Ivar Ohlsson, Sparsör,  

22 februari 2017 
Göran Orrenius, Motala, 12 april 

2016 
Anders Roswall, Rättvik, 7 januari 

2017 
Toivo Smit, Ljungskile, 6 januari 

2017 
Håkan Sunnerholm, Ängelholm,  

4 februari 2017 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/2176 Betänkandet Ett 

starkt straffrättsligt skydd mot 
människohandel och annat ut-

nyttjande av utsatta personer 
(SOU 2016:70)

R-2016/2191 Promemorian 
Normgivningen inom åklagarvä-
sendet (Ds 2016:15)

R-2016/2226 Delbetänkandet 
Ordning och reda i välfärden 
(SOU 2016:78)

R-2016/2265 Betänkandet En 
känneteckensrättslig reform 
(SOU 2016:79)

R-2016/2431 Betänkandet Ett 
modernare utsökningsförfa-
rande (SOU 2016:81)

R-2016/2450 Betänkandet Stärkt 
Ställning för arbetskraftsinvand-
rare på arbetsmarknaden (SOU 
2016:91)

R-2016/2465 Medieutredningens 
slutbetänkande En gränsöver-
skridande mediepolitik. För 
upplysning, engagemang och 
ansvar (SOU 2016:80)

R-2017/0246 Promemorian 
Förlängd övergångsperiod för 
understödsföreningar

R-2017/0368 Processbeskrivning 
Spår 6 – Förlängningsansök-
ningar

R-2017/0520 Promemorian Höjt 
transporttillägg och deklara-
tionstidpunkten för mervärdes-
skatt i vissa fall

Samfundet

medicinsk-juridiska utredningar

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

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

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se

Nyhet

En kommentar. I denna lagkommentar ges en uttömmande 
bild av gällande rätt på området kontaktförbud, som 
i svensk rätt tillämpas med stöd av lagen (1988:688) 
om kontaktförbud och lagen (2015:642) om europeisk 
skyddsorder.

586 kr exkl moms | 978-913901989-3 | wolterskluwer.se

AB 04

AB 04
En kommentar

per samuelsson

per samuelsson är professor vid Juridiska fakulteten, Lunds 
universitet.

  ISBN 978-91-39-11267-9

A
B 04

 
Per Sam

uelsson 

 kundservice@wolterskluwer.se 
wolterskluwer.se

Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet 
för  byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). 
Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I 
boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av 
det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett 
förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte. 

Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som  kommer i 
kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även 
skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och  högskolor.
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Konkurrensreglerna i klartext

Konkurrensreglerna sätter upp spelreglerna för hur marknaden ska 
fungera. Överträdelser, avsiktliga såväl som oavsiktliga, kan få allvarliga 
ekonomiska konsekvenser. Alla som bedriver kommersiell verksamhet 
bör därför ha kännedom om konkurrensrättens huvuddrag. Konkurrens-
rätten bygger på två tillsynes enkla och allmänt hållna förbud, men den 
praktiska tillämpningen är komplex. För att förstå reglerna måste man 
också förstå de bakomliggande principerna i ljuset av den rättspraxis 
som utvecklats av konkurrensmyndigheter och domstolar.   

Konkurrensreglerna i klartext förklarar konkurrensrätten på ett 
överskådligt sätt och ger praktiska råd till företag som står inför 
konkurrensrättsliga frågeställningar. Den går igenom resonemangen 
och analyserar hur bestämmelserna tillämpas i praktiken. Boken 
riktar sig till alla som är aktiva i företagsledning, säljkår eller andra 
befattningar inom företag. Den är också lämplig för yrkesverksamma 
jurister eller för studenter.

leif gustafsson är advokat med bred interna-
tionell affärsjuridisk inriktning. Han är verksam vid 
Baker & McKenzie Advokatbyrå och aktiv i byråns 
globala konkurrensgrupp. Han har lång erfarenhet 
av såväl svensk som internationell konkurrensrätt 
och har även varit verksam i Bryssel. Leif Gustafsson 
har skrivit böcker och artiklar i konkurrensrätt samt 
anlitats som utbildare och föreläsare inom området.

  ISBN 978-91-39-019565-5
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 kundservice@wolterskluwer.se 
wolterskluwer.se

jacob westin är bolagsjurist inom life 
science-sektorn, tidigare i London, nu i 
Stockholm. Han har lång erfarenhet av praktisk 
konkurrensrättsrådgivning, inte bara som 
bolagsjurist utan även från ledande advokatbyråer 
samt Konkurrensverkets rättssekretariat. Jacob 
Westin har publicerat ett flertal böcker och artiklar i 
konkurrensrätt samt under visat i ämnet.

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

Lagen om kontakt förbud 
och  lagen om 
europeisk 
skyddsorder
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STEFAN LINDSKOG

PRESKRIPTION
Boken bildar tillsammans med monografierna Betalning (2014) och Kvittning 
(2014) en trilogi över penningkravsrätten , där preskriptionsinstitutet intar en 
central plats. Allmän preskription, d v s preskription enligt preskriptions lagen, 
behandlas ingående. I fråga om specialpreskription behandlas endast vissa 
spörsmål som är av intresse från teoretisk eller praktisk synpunkt.

Framställningen bygger på en analys av olika preskriptionsfall presenterade 
i en systematisk ordning. Syftet har varit att göra framställningen lättillgänglig  
för att tillgodose praktikernas behov av referenslitteratur på området. Den fjärde 
upplagan är uppdaterad med den omfattande rättspraxis som har tillkommit på 
senare tid.

Stefan Lindskog (1951) är sedan år 2008 justitieråd och sedan 2016 ordförande i 
Högsta domstolen. Dessförinnan var han advokat samtidigt som han var rätts
vetenskapligt verksam. Hans författarskap omfattar monografier, lagkommentarer 
och artiklar inom huvudsakligen förmögenhetsrätten, associationsrätten och 
processrätten.
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ETT ÄKTA PROFFS. I alla fall när det gäller att sköta värde ring och 
auktion av konkursbon. Jag har varit drivande i att auktionera ut 
hundratals stora och små företag i Västra Götaland. Hos PS Auction 
får du alltid en egen kontaktperson som är ansvarig genom hela 
processen från värdering till auktion. Slå mig en signal!

Mvh Jacob Nilsson, Auktionsexpert Göteborg
TEL 031-780 57 71 MAIL jacob.nilsson@ps.se

”Jag har varit med 
om 193 konkurser.”
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Samma kärn 
värden men helt 
olika utmaningar
det finns det som förenar och 
det som skiljer sig åt mellan att 
vara advokat i Sverige och Tur
kiet. Kärnvärdena är desamma 
för båda yrkeskårerna men 
utmaningarna för dem är helt 
skilda. 2015 besökte Advokat
samfundets styrelse Turkiet 
och träffade då ledningen för 
Istanbuls advokatsamfund. De 
turkiska advokaterna beskrev 
det snabbt ökade politiska 
trycket och hur rättsstaten var 
under stark press. De menade 
att Turkiet befann sig vid ett väg
skäl där starka krafter ville vrida 
samhället i islamistisk riktning, 
läs mer i Advokaten nr 5 2015.

nu är det uppenbart att tillstån
det för den turkiska rättsstaten 
ytterligare förvärrats allvarligt. 
Omkring 700 advokater frihets
berövades efter kuppförsöket 
sommaren 2016, och av dem har 
400 formellt arresterats. För
utom advokater drabbas även 
andra viktiga försvarare av rätts
staten som åklagare, domare 
och journalister, läs mer i denna 
utgåva på sid 17.

Som professor Iain Cameron 
konstaterade i Advokaten nr 
2 i år: ”Rättsstaten är bräcklig 
och det tar lång tid att bygga 
upp den, men den kan raseras 
snabbt.”

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

I en enkät gjord av Sveriges Radio framgår det att sju av tio åklagare i Sverige är 
missnöjda med NFC:s handläggningstider och ännu fler tycker att tiderna påverkar 
deras arbete negativt. Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson kritiserar i en 
intervju med Sveriges Radio väntetiderna på Nationellt forensiskt centrum i Linkö-
ping. Tidskriften Advokaten skrev om NFC bland annat i nr 1 2017 och nr 9 2015.

Anne Ramberg utsedd 
till en av årets kvinnor
På den internationella kvin-
nodagen, den 8 mars, lista-
de tidningen Expressen 100 
kvinnor som varit förebilder 
eller på annat sätt stuckit 
ut sedan den 8 mars i fjol.

Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne 
Ramberg hamnar på 16:e 
plats på listan med moti-
veringen: ”Räds inte mot-
vind och är en principfast 
röst för rättssäkerhet och 
mänskliga rättigheter.”

Advokat Elisabeth Massi 
Fritz är på listans plats 39.
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TWITTRAT 2

Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Johan Persson (JP), 
journalist 
08-459 03 07
johan.persson@ 
advokatsamfundet.se

ANNONSER
Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32, 
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB

TRYCK
Lenanders grafiska

ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande 

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt 
prenumeration@advokatsamfundet.se.

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 24 april 2017. 
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress 
denna sida). Åsikter och förslag som framförs 
i artiklar står helt för författarnas eller de 
intervjuades räkning och behöver inte delas av 
Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehål-
ler sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej 
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget 
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 
Delar av tidskriften publiceras även på internet. 

Den som sänder material till tidskriften anses 
medge elektronisk publicering/lagring.
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