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Lika vacker, 
          sommar som vinter. 

Oavsett om det är -20° eller +30° är nya Audi A5 Cabriolet lika vacker. För så är 
det med äkta cabrioleter, formgivningen är inte beroende av om suffletten är 
upp- eller nerfälld. Men bakom de både känsliga och kraftfulla linjerna döljer sig 
en bil som är lika bra oavsett årstid. 

 Den välisolerade tygsuffletten håller ljudnivån på en låg nivå, även med 
dubbdäcken på. Och det tar bara 15 sekunder att öppna upp och suffletten går 
att manövrera i upp till 50 km/h. Det finns givetvis mycket mer att berätta om 
A5 Cabriolet så ett besök på Audi.se eller hos närmaste Audiåterförsäljare är att 
rekommendera. Premiär för bilen blir i maj, men för dig som redan bestämt dig 
går den att beställa redan nu. Välkommen.

Nya Audi A5 Cabriolet. Pris från 387.400 kr.

Audi_Advokaten_178x248.indd   1 09-04-21   09.17.36
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”Det är min övertygelse att vi i samverkan 
utifrån våra respektive roller kan bidra 
till ytterligare förbättrad rättssäkerhet 
för de asylsökande i Sverige.”
                   Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket

ChefsJO Mats Melin
har en diger uppgift.
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Ledare Generalsekreteraren

Yttrande- och tryckfriheten måste 
finna former utan att enskilda kränks

den gaMLa deVISen ”Tala är silver och tiga är guld” är 
en alltmer sällan hyllad handlingsregel. I en internetbase-
rad värld och ett utpräglat mediesamhälle där information 
sprids blixtsnabbt är det inte alltid som det skrivna och 
talade ordet används med den omsorg som man kanske 
skulle önska. Orsakerna är många. Det kan bero på slarv, 
lust för demagogi, otur eller helt enkelt dålig smak. Att 
”missbruka” det fria ordet kan få stora konsekvenser och 
vara förödande inte bara för den som utsätts, utan även 
för det öppna samtalet. Att, å andra sidan, av rädsla el-
ler bekvämlighet avstå från att delta i debatten eller att 
utrycka sin ståndpunkt i viktiga frågor är något som på 
sikt likaså riskerar att underminera det öppna samtalet 
och därmed demokratin. Det är i detta spänningsfält som 
gränserna för vår yttrande- och tryckfrihet kan ses. 

Frågan om var balansen skall ligga i konflikten mellan 
skyddet för den personliga integriteten och pressfriheten 
är inte lätt. Den är nog i det närmaste olöslig på det ge-
nerella planet.  Statens maktutövning måste regleras och 
begränsas i syfte att ge skydd åt enskilda. Till stöd härför 
åtnjuter pressen och dess källor en rad privilegier i form 
av meddelarskydd och ensamansvar, en särskild rätte-
gångsform, samt en mycket restriktiv rättstillämpning vad 
gäller förtalsbrott. Det är, i huvudsak, bra. Dessa fördelar 
för medierna är också alldeles nödvändiga för att upprätt-
hålla öppenheten och demokratin. Men, det är inte bara 
statens maktutövning som kan missbrukas och leda till 
skada för den enskilde. Också mediernas makt kan miss-
brukas. Därför måste medierna regleras. 

på SaMMa SÄtt som när det gäller den svåra avväg-
ningen mellan brottsbekämpning och integritet, måste 
en motsvarande avvägning äga rum när det gäller skyd-
det för yttrande - och tryckfriheten i förhållande till den 
personliga integriteten. Normalt brukar denna avvägning 
göras på ett omdömesgillt och insiktsfullt sätt på landets 
många medie redaktioner. Ibland sker dock övertramp 

och även allvarliga sådana. Dessa föranleder i undantags-
fall en fällande dom i en förtalsprocess, men desto oftare 
ingripande från Pressombudsmannen (PO) och fällande 
utslag i Pressens opinionsnämnd  (PON). Mediernas starka 
önskan att undvika lagstiftning har genom de pressetiska 
reglerna, PO och PON på ett effektivt sätt bidragit till en i 
huvudsak god självsanering. I vårt land är självregleringen 
fundamentet för mediernas oberoende.

Men som så ofta finns det de som inte alls har för avsikt 
att genom sin journalistiska gärning bedriva seriös jour-
nalistik. Upplysning, analys och granskning av makten får 
stå tillbaka för andra mer ytliga och pekuniära intressen. 
Men också dålig journalistik är förtjänt av skydd. Ramarna 
kan aldrig sättas utifrån etikettshänsyn. Också mindre 
begåvade, ointressanta och obekväma åsikter måste få 
framföras. 

Under MeLLanKrIgStIden fanns en tidning som hette 
Fäderneslandet. Denna tidning ägnade sig enligt dåtidens 
uppfattning åt populistisk skandaljournalistik. Den angrep 
makthavare, men också pressen. Dagspressen ansåg detta 
skadligt och verkade för att tidningen bojkottades. Publi-
cistklubben agerade också för att tidningen skulle upphö-
ra med sin utgivning under åberopande av självsanering. 
Branschen tillsåg att Fäderneslandet inte kunde köpas hos 
tobakshandlarna. Tidningen uteslöts också från distribu-
tion och annat branschsamarbete och tvingades så små-
ningom att upphöra. Historien leder till eftertanke. Jag är 
i ljuset härav tacksam att denna tidskrift inte är beroende 
av de traditionella distributionskanalerna. 

Den alldeles övervägande delen av journalistkåren och 
publicisterna i Sverige har stor integritet och utför ett 
värdefullt journalistiskt arbete. Principen att förmedla 
korrekta nyheter, skyldigheten att vara generös med 
bemötanden, upprätthållandet av respekten för den per-
sonliga integriteten, varsamhet med bilder, att höra båda 
sidor samt skyldigheten att avstå från namnpublicering 

ANNE
RAMBERG
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Yttrande- och tryckfriheten måste 
finna former utan att enskilda kränks

om inte ett uppenbart allmänintresse kräver motsatsen är 
de grundnormer som pressetiken vilar på. Det är därför 
sorgligt att se en utveckling där dessa vedertagna journa-
listiska principer allt oftare överges också i Sverige.

Den senaste tiden har medierna under uppseendeväck-
ande former bland annat rapporterat om ett mordförsök 
på ett par i Gamla stan. Den rapporteringen har enligt min 
mening från vissa håll varit anmärkningsvärt usel. Särskilt 
kan, i konkurrens med delar av tabloidpressen, här näm-
nas nätsajten Realtid.se med löst prat och sensationer som 
huvudtema. Denna sajt besöks inte sällan av affärsadvo-
kater och biträdande jurister. Skälet till detta intresse får 
förmodas ligga i att sajten ifråga nästan dagligen skriver 
om advokatbranschen och därvid förmedlar skvaller och 
inte sällan helt missvisande sådant. Realtid.se har gjort 
namnpublicering till sitt adelsmärke. Människor pekas 
med namn och bild ut som grova brottslingar. Det kan 
gälla mord eller skattebrott. Någon uppdiktad skandal 
kan likaså få krigsrubriker. Inte så noga vilka. Brottsoffer 
identifieras med samma smaklöshet med namn och bild. 
Hänsynslösa spekulationer om människors djupt tragiska 
privata förhållanden exploateras på ett sätt som närmast 
kan liknas vid gladiatorspel. De utpekade, oavsett om det 
är som offer eller som förövare, saknar i likhet med dem 
som under romarrikets glansdagar utsattes för svårt un-
derhållningsvåld, varje chans att freda sig. De är för alltid 
dömda i läsarens ögon. De saknar möjlighet att få sin sak 
prövad i PON och de har sällan råd eller kraft att inleda 
ett  tryckfrihetsmål med allt vad det för med sig i form av 
kostnader, ytterligare publicitet, personlig anspänning 
och osäker utgång.

en VanLIg teKnIK som inte sällan tillämpas när lögnakti-
ga eller påhittade uppgifter publiceras är att utgå från nå-
gon enstaka korrekt uppgift. Därefter kan okontrollerade, 
påhittade eller överdrivna uppgifter läggas till, samtidigt 
som kritisk information utelämnas. Om sedan anonyma 
sagesmän tillåts att fritt spekulera och ge egna person-
liga värderingar är det svårt att genomskåda vad som är 
sant och vad som bara är fria fantasier. Men som framgår 
av en av de pressetiska grundpelarna hjälper det inte om 
uppgiften är sann. Också korrekt information skall man 
undvika att publicera om det kan skada den enskilde. Till 
detta kommer den princip som förefaller obekant för Re-
altid.se, nämligen att den som är misstänkt för ett brott 
är oskyldig intill dess en dom föreligger. Att direkt utpeka 
enskilda icke offentliga personer med namn och bild som 
misstänkta för brott är oacceptabelt. Detsamma gäller gi-
vetvis i lika hög grad indirekta utpekanden som innebär 
att personen ändå lätt kan identifieras. Till detta kommer 
risken för spekulationer och att ”fel” personer blir före-
mål för ryktesspridning. Den person som av Realtid.se 
först indirekt utpekades som skyldig till mordförsök, men 
som snart avfördes från utredningen, har givetvis lidit en 
mycket stor publicitetsskada. Realtid.se:s publiceringar 
innebar därtill, oaktat att den seriösa pressen behandlade 
frågan pressetiskt korrekt, att ett antal personer redan var 
utpekade. Tankarna går i detta sammanhang lätt till de 
två minderåriga skolbarn, vars ena förälder sitter häktad 
för stämpling till mord på deras far, samtidigt som fadern 

enligt medieuppgifter är allvarligt skadad efter mordför-
söket. Den bristande känsla på etik och moral som visats i 
samband med denna rapportering borde få rättsliga efter-
följder. 

Tyvärr har människor en överdriven tilltro till vad som 
sägs i medierna. Detta gäller i särskilt hög grad det som 
presenteras i tryckt skrift eller i tv och radio. Ett skäl till 
detta är nog att vi har haft en i huvudsak seriös press. 
Detta gör att många lögner uppfattas som sanna. Också 
sådana kommentarer som dagligen okontrollerat framförs 
på Realtid.se:s chattsida kan av mindre insiktsfulla uppfat-

AnnE RAMbERg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Den senaste tiden har medierna under upp-
seendeväckande former bland annat rapporterat 
om ett mordförsök på ett par i Gamla stan. Den  
rapporteringen har enligt min mening från 
vissa håll varit anmärkningsvärt urusel.”

tas som relevanta. Skandaljournalistiken röner fram-
gångar, i vart fall kortsiktiga, på bekostnad av den seriösa 
journalistiken. 

Oberoende förutsätter självreglering. Självreglering är 
också den viktigaste grundvalen för att oberoendet kan 
upprätthållas och att lagstiftaren inte i onödan lägger sig i. 
Det är lätt att dra paralleller till den världsomspännande 
ekonomiska kris som råder. Avreglerade finansmarknader 
och stor frihet har varit av central betydelse för finanskri-
sen. Det står redan klart att lagstiftaren kommer att vidta 
ingripande åtgärder för att återta kontrollen med åtföl-
jande ökad reglering. Detta kommer drabba alla aktörer, 
även de som har varit ansvarsfulla och inte av profitintres-
sen utnyttjat friheten i systemet.

på SaMMa SÄtt befarar jag att vår generösa tryck- och ytt-
randefrihetslagstiftning riskerar att påverkas i negativ rikt-
ning. Det är en uppenbar risk att de avarter som faktiskt 
förekommer, dessvärre inte bara på Realtid.se, utan på In-
ternet i sin helhet, kan komma att leda till inskränkningar 
och ökad statlig reglering. 

Mediebranschen står tillsammans med lagstiftaren inför 
svåra uppgifter. De måste gemensamt utan att inskränka 
censurförbudet finna former som på sikt garanterar 
yttrande- och tryckfriheten utan att enskilda personer 
kränks. Jag avundas inte justitiekansler Göran Lambertz 
som har regeringens uppdrag att finna en teknikneutral 
tryck- och yttrandefrihetsgrundlag som uppfyller alla de 
anspråk som i dag tillgodoses, men samtidigt värnar skyd-
det för den enskilde. Må han lyckas i detta svåra värv.
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Nyheter

Samfundet: ”Fokusera på sociala 
insatser – inte brottsutredningar”
Fler brott som begås av 
unga ska utredas av polis 
och åklagare, anser barn-
brottsutredningen. 

Folkpartiets rättspolitiska tales-
man Johan Pehrson vill gå ännu 
längre. Men såväl Advokatsam-
fundet som oppositionen anser 
att fokus bör ligga på sociala 
insatser i stället för brottsutred-
ningar.

Barnbrottsutredningens be-
tänkande kom i december och 
har nu remissbe-
handlats. Utreda-
ren, Nils Rekke, vill 
bland annat att fler 
allvarliga brott som 
begås av barn ska 
utredas av polis och 
åklagare. Utredaren 
vill också utöka 
möjligheten att 
drogtesta ungdo-
mar och att genom-
föra kroppsbesikt-
ningar till exempel 
i form av DNA-test 
på barn och ungdo-
mar under 15 år.

det Är FeL att förskjuta per-
spektivet som utredningen gör 
från sociala insatser till rättsliga 
åtgärder, menar dock Advokat-
samfundet i sitt remissvar till ut-
redningen. Samfundet avstyrker 
förslagen och anser att förslagen 
kräver en mer djupgående ana-
lys av både behov och effekti-
vitet.

– Jag är skeptisk till tanken 
på att göra brottsutredningar 
i de här fallen, säger Advokat-
samfundets ordförande Tomas 
Nilsson.

Enligt honom haltar tanken 
på att låta åklagare och polis 
driva en förundersökning som 

Unga brottSLIngar

sedan aldrig prövas i domstol. 
Dessutom finns stor risk för 
felaktiga resultat, inte minst när 
det gäller mycket unga miss-
tänkta.

– Det hindrar naturligtvis inte 
att man ska sätta in stora resur-
ser när unga begår brott. Men 
det är socialtjänsten som ska 
göra de insatserna, och dem kan 
man mycket väl göra utan någon 
brottsutredning.

Dagens system för att ta hand 
om unga som begår brott är inte 

perfekt. Men bristerna beror en-
ligt Tomas Nilsson snarast på att 
socialtjänsten saknar resurser 
och kanske också kunskap.

JUStItIeUtSKottetS ordfö-
rande, advokaten Thomas Bod-
ström (S), är inne på samma 
linje. Det är bristande resurser 
som får kommunerna att vända 
sig mot rättsväsendet. I sin 
verksamhet som advokat tycker 
han sig se en obehaglig utveck-
ling – att fler och fler situationer 
med 15–16-åringar till exempel i 
skolan betraktas som en uppgift 
för polisen. Risken är att man 
skjuter bredvid målet och att de 
unga därmed får mindre hjälp 

att bryta beteendet, om en tim-
mes rättegång får ersätta lång-
siktigt arbete i skola och kanske 
socialtjänst.

Thomas Bodström konsta-
terar att man redan i dag kan 
göra en brottsutredning när den 
misstänkte är under 15, och att 
det ibland kan vara bra.

– Men det är inget man ska 
göra i alla fall. Två åttaåringar 
som ryker ihop på skolgården är 
ingen fråga för polis och rättsvä-
sende. Det är en fråga för skola, 

föräldrar och ibland socialtjänst, 
säger han. 

bodStröM peKar dessutom 
på att man helt nyligen infört 
ett nytt påföljdssystem för unga 
lagöverträdare, med bland an-
nat medling och ungdomstjänst 
i hela landet, ett system som 
borde prövas ordentligt innan 
det görs ytterligare förändring-
ar, enligt Thomas Bodström.

Johan Pehrson har lett en 
arbetsgrupp inom Folkpartiet 
som vill gå ännu längre än Barn-
brottsutredningen. Gruppen 
vill också utöka möjligheten att 
föra bevistalan i domstol mot 
unga brottsmisstänkta. Vinsten 

är enligt Johan Pehrson att 
skuldfrågan blir bättre och mer 
rättssäkert utredd.

– Det finns unga som av 
olika skäl skyller på varandra. I 
domstolen kan man få klarhet i 
skuldfrågan, och sedan sätta in 
rätt åtgärder mot rätt person. 
Det är också ett sätt att upprätta 
brottsoffret, säger han.

thoMaS bodStröM anser att 
Johan Pehrson missuppfattat la-
gen om vård av unga, LVU.

– Möjligheten 
att gripa in finns 
redan och ska 
finnas i framtiden. 
Problemet är att 
många kommuner 
inte har några 
resurser, och där-
för kanske vill att 
rättsväsendet ska 
ta över, säger han.

Johan Pehrson 
svarar inte på om 
han vill sänka 
straffmyndighets-
åldern.

– Den diskus-
sionen är inte viktig. Det viktiga 
är att vi kommer bort från den 
missriktade välviljan, så att 
engagerade personer i skola och 
socialtjänst kan gripa in vid det 
första brottet, säger han.

Alla folkpartister tycks dock 
inte dela Johan Pehrsons syn-
sätt. I en debattartikel i Dagens 
Nyheter den 28 april kritiserade 
Ingrid Ronne-Björkqvist sin 
partikamrat. Enligt henne har vi 
redan en fungerande lagstiftning 
för att möta barn och unga som 
begår brott. Problemet är att 
kommunerna inte lever upp till 
sitt ansvar.

Ub

Johan Pehrson (FP) Tomas nilsson, Advokat
samfundets ordförande

Thomas bodström (S)
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Signalspaning i kabel 
senareläggs
Försvarsutskottets borgerliga 
majoritet föreslog i april att 
tidpunkten för FRa:s start av 
signalspaning i kablar senare-
läggs till den 1 december. 

på riksdagens begäran arbe-
tar regeringen med ett förslag 
till kompletteringar av signal-
spaningslagen. Den omfat-
tande och noggranna bered-
ningen innebär att tidpunkten 
för när signalspaning i kablar 
ska starta behöver senareläg-
gas två månader. 

s, V och mp vill att signalspa-
ningslagen rivs upp och utreds 
i grunden av en parlamentarisk 
utredning. partierna avstår 
därför från att ta ställning till 
utskottsmajoritetens förslag.

i slutet av april kom lag-
rådsremissen. läs mer på: 
www.regeringen.se/sb/
d/11904/a/125298

Utredare vill förenkla 
aktiebolagslagen
Regeringens aktiebolagsutre-

dare, advokat 
carl svernlöv, 
föreslår en rad 
förenklingar 
och andra lätt-
nader i aktiebo-
lagslagen och 
aktiebolags-
förordningen 
för i huvud-

sak de privata aktiebolagen. 
Förenklingsarbetet har framför 
allt varit inriktat på de små 
aktiebolagens behov. Flera av 
förslagen bedöms innebära en 
minskning av de administrativa 
kostnaderna.  Förenklingar i 
 aktie bolagslagen m.m. 
 (SOU 2009:34)

tilläggsdirektiv till 
Insynsutredningen
erfarenheter av hur bilder på 
de döda barnen i det så kallade 
arbogamålet spreds på inter-
net har fått regeringen att be-
sluta om tilläggsdirektiv till den 
pågående insynsutredningen. 
utredningen har fått i uppdrag 
att överväga om möjligheten 
att ta del av bilder på döda el-
ler allvarligt skadade personer 
som ingår i en brottsutredning 
bör begränsas för att bilderna 
ska kunna skyddas från omfat-
tande spridning. uppdraget 
ska redovisas senast den 31 
augusti 2009.

Nyheter

JO-kritik efter artikel  
i tidskriften Advokaten

adVoKat I FraMtIden

projektet advokat 
 i framtiden börjar få  
konkreta former. 

Det ska bli träffar för unga ad-
vokater och biträdande jurister 
i Stockholm. Dessutom får pro-
jektet representanter i Advoka-
tens redaktionsråd och i utbild-
ningsutskottet.

Det råd som knutits till projek-
tet Advokat i framtiden för att 
ge råd till generalsekreteraren i 
strategiska frågor och medverka 
vid genomförande av olika pro-
jekt har haft sitt andra möte.

Vid mötet utsågs represen-
tanter till redaktionsrådet för 
tidskriften Advokaten och Ad-
vokatsamfundets utbildningsut-
skott. Rådet ska också medverka 
vid advokatexamen, delkurs ett, 
för att informera om projektet. 
Dessutom planeras träffar för 
unga advokater och biträdande 
jurister.

I början av sommaren hålls 
en kvällsträff med cocktails på 
Advokatsamfundet den 8 juni. 
Mer information kommer på 
Advokatsamfundets hemsida.

Ub

Unga advokater får chans att påverka

den som är häktad får 
enligt rättegångsbalken 
inte förvägras att träffa 
sin försvarare. trots detta 
låter vissa häkten inte de 
intagna att träffa advokat 
på kvällarna, något som Jo 
kritiserar.

I Advokaten nummer 3 2008 
rapporterades om växande 

kritik mot häktena från landets 
brottmålsadvokater. Det hade, 
enligt advokaterna, blivit allt 
svårare för de intagna att få träf-
fa sina försvarare till exempel på 
kvällstid.

Artikeln fick Justitieombuds-
mannen Cecilia Nordenfeldt att 
inleda ett initiativärende. I mars 
i år kom hennes uttalande om 
häktenas rutiner för advokater 

som ska besöka sina klienter.
JO riktar där kritik mot 

häktena för att de intagnas 
kontakter med sina försvarare 
begränsas på olika sätt, bland 
annat genom att advokater inte 
får tillträde till häktet på kvälls-
tid. JO Nordenfeldt förutsätter 
också att de häkten som gör så 
ändrar sina rutiner. 
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nyheter

Tidskriften Advokaten har talat med advo-

kater verksamma i Stockholm, Göteborg 

och Malmö om problemen vid häktena. 

Advokater i Malmö och Göteborg beskri-

ver hur utökade säkerhetskontroller medför 

stora förseningar i in- och utpassering från 

häktet, vilket tar tid från klientmöten. Dess-

utom kan det vara svårt att komma i kon-

takt med klienter per telefon. Men kritiken 

rör främst korta öppettider på häktena som 

starkt begränsar advokatens möjlighet att 

förebereda ett bra försvar. På Kronobergs-

häktet i Stockholm kan advokater komma 

in dygnet runt. För advokater som har stora 

mål i Malmö och Göteborg innebär det där-

emot ofta stora problem. Pågår huvudför-

handlingen mellan klockan 8.30 och 17.00, 

med en timmes lunchpaus, är möjligheterna 

minimala att träffa klienten för att diskutera 

försvarstaktik och svara på frågor. Flera ad-

vokater som tidskriften talat med säger att 

det innebär ett stort hot mot rättssäkerheten 

då kvalitén på försvaret försämras avsevärt. 

– som advokat behöver man veta hur klien-

ten reagerar på nya uppgifter och hur han/

hon ställer sig till ny information och påstå-

enden. Har man stora mål som pågår över 

flera dagar innebär det helt klart problem. 

Även om man kan förbereda mycket sker det 

oväntade saker som måste skötas av försva-

ret. Kan man inte träffa klienten under tiden 

leder det naturligtvis till ett sämre försvar, 

säger advokat Thomas Wilton i Göteborg.  

För att klienten ska få det försvar han/hon 

har rätt till kan advokater tvingas att i större 

omfattning besöka häkten på helgerna. Men 

även då kan det uppstå problem. Advokat 

Cecilia Kongbäck, som är verksam i Gö-

teborg, har ibland tvingats vänta i timmar 

innan hon fått träffa klienter på helgerna.

Enligt Thomas Wilton blir det upp till 

advokaten att ”läka bristerna” genom att sät-

ta sig med klienten i samband med luncher 

eller pauser mellan förhandlingarna. 

Advokatkritik mot häkten
Missnöjet växer bland landets  

brottmålsadvokater. Advokaterna 

riktar skarp kritik mot att flera häkten 

inskränkt möjligheten för advokaterna 

att besöka sina klienter. rätts-

säkerheten hotas anser advokaterna.

– Tiden räcker inte till. Det kan också 

hända att man själv behöver samla tankarna 

och då behöver man betydligt mer än tio mi-

nuters förhandlingspaus om man dessutom 

måste överlägga med klienten. En del min-

dre detaljer kan ibland klaras av per telefon 

men klienten har rätt att tala ostört med sin 

försvarare och dessutom tappar man alltid 

en dimension i kommunikationen om man 

överlägger per telefon, säger han. 

Cecilia Kongbäck uppger också att möj-

ligheterna att komma i kontakt med klienter 

via telefon skiljer sig åt mellan olika häk-

ten. 
– Det fungerar bra på en del ställen medan 

det är i princip omöjligt att komma i kontakt 

med klienten på andra. De återringer från 

häktet men ibland först efter flera timmar 

när jag varit tvungen att bege mig till rätten i 

ett annat mål. Det får till följd att klienterna 

blir stressade och upprörda. De tror ju att 

deras försvarare inte bryr sig om deras sak.

En annan faktor som komplicerar försva-

rarens uppdrag är nya säkerhetskontroller 

som beskrivs som rigorösa. Mobiler, bälten, 

plånböcker och skor måste tas av och rönt-

gas före inpassering.

samtliga advokater som Advokaten talat 

med har stor förståelse för införandet av 

striktare inpasseringsregler men säger att 

det ändå tar onödigt lång tid varje gång.  

– Det handlar om att respektera en yr-

keskår. Säkerhetskontroller i tingsrätt och 

hovrätt är vi ju fritagna från, säger Cecilia 

Kongbäck.
– Det största problemet är dock tiden 

som inpasseringarna tar från våra klienter. 

Säkerhetskraven är lättare att förstå när det 

gäller fängelser men på häkten är det i större 

utsträckning tjänstemän och ombud som 

tvingas passera kontrollen. Privata besökare 

har säkert förståelse för den skillnaden.  

För att garantera den häktades rätt till ett 

kritik mot häktesförhållandena är inte ny. Men nu har missnöjet växt ytterligare. Många advokater har 

svårt att tillvarata sina klienters rättigheter.

Häktescheferna
svarar på kritiken

Christer Krohn är häkteschef i Göteborg 

och han tillbakavisar kritiken om att korta 

öppettider på häktena skulle vara ett hot 

mot rättssäkerheten.  

– Vi försöker möta förfrågningar så gott 

det går och vi gör undantag för tillresta 

advokater på helgerna. Men vi har en 

verksamhet att sköta och kan inte anpassa 

vår verksamhet efter advokaternas arbete 

i rätten, säger han. 

Han menar att häktet är en del av rätts-

väsendet och att det inte enbart är häk-

tespersonalens ansvar att tillgodose att 

processen blir rättssäker.

– Man får använda pauser och tid direkt 

i anslutning till huvudförhandlingen för 

att tala med klienten. Sedan förstår jag 

också att det kan dyka upp saker under en 

förhandling som man behöver diskutera 

mer ingående. Då får man begära anstånd 

i rätten eller begära att en ny huvudför-

handling sätts ut. Får man avslag på sin 

begäran om senareläggning väger vi na-

turligtvis in det i vår bedömning och får 

kanske begära in extrapersonal.

christer krohn anser att jämförelsen 

med Kronobergshäktet i Stockholm är 

missvisande. 

– Kronoberg har ett annat uppdrag och 

en annan organisation än vad vi har, de tar 

emot anhållna och omhändertagna per-

soner dygnet runt. Vårt uppdrag är att ta 

hand om dem som sitter häktade, säger 

han och tillägger: 

– Vi har inget emot att ha längre öp-

pettider men vi måste anpassa persona-

lens arbetstider efter de ekonomiska för-

utsättningarna som finns. Vi förstår och 

respekterar att advokater vill in till sina 

klienter, men man måste också respektera 

våra förhållanden. 

Även i Malmö hänvisar man till begrän-

sade ekonomiska resurser.

– Jag ser fram emot att den här frågan 

lyfts fram. Vi behöver direktiv för hur det 

ska vara med tillgängligheten. Då måste 

vi få resurser för att klara det här, säger 

häkteschefen Hans Svensson och tilläg-

ger: 
– Landsortshäkten är så små att man tar 

in advokaten i häktet oavsett vilken tid det 

är på dygnet. Men på de stora häktena är 

besöksavdelningar helt separerade och 

häkten på andra våningsplan. Då måste 

man låsa upp personal, exempelvis två 

vårdare på besöksavdelningen som bara 

sitter där och inte gör något annat. Det 

hade varit mycket lättare om besöksav-

delningen hade legat i anslutning till 

bostadsrummen. På småhäkten är det ju 

samma vårdare som slussar ut den intagna 

till advokaten. 

för att möta behovet från advokaterna 

om ökad tillgänglighet i Malmö krävs 

cirka en halv miljon kronor, motsvarande 

en heltidstjänst till per år. Hans Svensson 

tror inte att man kan göra inpasseringen 

till häktet mycket smidigare än vad som 

sker idag, utan att kontrollen förlorar 

sin mening. I Stockholm bekräftar Jan 

Strand, stf häkteschef på Kronobergs-

häktet, att advokater kan komma in till 

klienter dygnet runt. 

– Skillnaden nu jämfört med tidigare 

är att det kan ta längre tid. På grund av 

besparingar är centralvakten inte längre 

bemannad på kvällstid så advokaterna kan 

tvingas vänta ett par minuter utanför på 

Bergsgatan. Men vi skickar ner personal 

från arresten så fort som möjligt. Den ad-

vokat som väntat längst fick stå utanför i 

cirka 20 minuter men det är ovanligt. 

jan strand vill inte kommentera situatio-

nen i Göteborg och Malmö men säger att 

en orsak till problemen nog kan vara hur 

lokalerna ser ut med besöksrum på olika 

avdelningar. På Kronoberg fungerar även 

telefonkontakterna mellan intagna och 

deras försvarare på ett tillfredsställande 

sätt, enligt Jan Strand. 

Häktescheferna i Göteborg, Malmö och Stockholm tillbakavisar  

advokatkritiken. 

bra försvar anser advokaterna att  öppetti-

derna ska utökas med cirka fyra timmar per 

dag, från klockan 07.00 till 20.00. Att det är 

ett rimligt önskemål stöds av ett JO-beslut 

från 2005*. I JO-uttalandet betonades att 

den offentlige försvararen i besökshänse-

ende har en privilegierad ställning och att 

det är motiverat att göra åtskillnad mellan 

advokater och andra besökare som exem-

pelvis anhöriga.

I beslutet hänvisades även till ett utta-

lande av Anders Wigelius, tidigare justitie-

ombudsman. Enligt Wigelius följer det av 

rättegångsbalkens bestämmelser att en för-

svarare inte ens på kvällstid bör avvisas från 

häktet utan att ha fått träffa sin klient. Om 

det av säkerhetsskäl eller personaltillgång 

uppstår praktiska problem med inpassering 

kan det dock vara nödvändigt att i så god tid 

som möjligt föranmäla besöket. EB

* JO-beslut dnr: 1030-2004

På nästa uppslag fortsätter

reportaget om häktena »
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– Personer som kommer till Kronobergs-

häktet är ofta i mycket dåligt skick, framför 

allt psykiskt. Genom att etablera en kontakt 

med vårdare som även är rättegångsvakter 

kan de få hjälp och stöd när de mår som 

sämst. 
Lars-Åke Petterson berättar med uppen-

bart engagemang om sin tidigare arbetsplats. 

Eftersom Kronoberg även tar hand om an-

hållna personer och personer omhändertag-

na på grund av alkoholpåverkan, narkotika 

et cetera är arbetspassen ofta turbulenta och 

påfrestande för de anställda. 

– För att kunna göra ett bra jobb krävs 

en bra organisation med tydliga ledarfunk-

tioner. De föreslagna ändringarna innebär 

bland annat att vaktcheferna som idag har 

ett tydligt ledaruppdrag i stället ska fung-

era som samordnare av verksamheten. Det 

försvårade mitt arbete som häkteschef. Jag 

behövde stöd av vaktcheferna i deras nuva-

rande ledarfunktion och inte som samord-

nare, säger Lars-Åke Pettersson. 

en annan orsak som bidrog starkt till be-

slutet att avgå var att häktespersonalen inte 

längre kommer att följa med de häktade till 

förhandlingarna. I stället kommer en särskild 

transporttjänst ta hand om de intagna i sam-

band med huvudförhandlingar. Lars-Åke 

Pettersson beskriver hur personlig kontakt 

Tidigare häkteschefen pekar

på brister även i Stockholm 

Lars-Åke Pettersson var under 19 år 

chef på kronobergshäktet i Stockholm. 

I februari avgick han i protest mot 

kommande förändringar på häktet. 

mellan vårdare och en häktad person ofta 

har mycket stor betydelse för den enskildes 

välbefinnande under rättsprocessen. Han 

känner till många händelser där medföljande 

häktespersonal har lyckats lugna ner stres-

sade och upprörda personer så att huvudför-

handlingen har kunnat fortsätta.  

– Häktets viktigaste uppgift är att se till 

att häktade personer är i så gott skick som 

möjligt inför en av deras viktigaste stunder 

i livet – när de står inför skranket. Försvin-

ner den personliga kontakten är risken stor 

att det blir betydligt större problem under 

transporter och i rättssalen i framtiden. 

han är även kritisk till de nya kraven på 

verifikation av telefonnummer innan häktade 

får ringa nummer som påstås gå till anhö-

riga.
– De nya reglerna slår blint mot personer 

i en mycket utsatt situation. Det handlar 

ofta om sociala trashankar som mår mycket 

dåligt. De behöver få ringa sina anhöriga 

direkt utan att behöva vänta på att telefon-

nummer verifieras med hjälp av gamla tele-

fonräkningar och liknande. Det tar ofta lång 

tid, säger han och tillägger: 

– Säkerhetsaspekten är ganska självklar 

när det gäller grova brottslingar men de 

allra flesta häktade kommer inte att ringa 

och hota vittnen eller påverka utredningen 

på annat sätt. Det ingår i arbetet att kunna 

särskilja mellan personer som är misstänkta 

för olika typer av brott.  

Lars-Åke Pettersson anser inte att skill-

naderna i bemötandet av advokater och den 

effekt det får på de häktades försvar är ac-

ceptabla. Han efterlyser gemensamma reg-

ler för arbetet på häkten i hela landet. 

– Kortare öppettider och andra omstän-

digheter som leder till problem beror  inte 

på illvilja från personalens sida. Men när 

man skär ned ekonomiskt får det effekter, 

säger han. 

i samband med Lars-Åke Petterssons avgång 

skickade kvinnorna på häktesavdelning 8:4 

på Kronobergshäktet ut ett upprop. De var 

bedrövade över hans avgång och kommande 

förändringar på häktet. Kvinnorna ansåg att 

Lars-Åke Pettersson alltid lyssnat på kritik 

och försökt gå dem till mötes så långt det va-

rit möjligt. Kvinnorna protesterade också mot 

förändringarna kring möjligheterna att hålla 

kontakten med familj och vänner via telefon. 

– Jag blir naturligtvis mycket glad över de 

fina orden oavsett om de kommer från led-

ningen eller från de intagna. Bättre betyg 

kan man ju inte få, säger Lars-Åke Petters-

son. 
EB

Lars-Åke Pettersson, före detta häkteschef.
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Katarina sitter häktad för andra gången och 

blev intagen i februari. Snabbt och engage-

rat berättar hon om situationen på avdel-

ningen. 
– Det första man måste komma ihåg är 

att vi som sitter häktade inte är dömda för 

något brott. De som sitter häktade är endast 

misstänkta, inte dömda. 

katarina skrev ett öppet brev efter Lars-

Åke Petterssons avgång. Samtliga intagna 

på avdelningen ställde sig bakom skrivelsen 

som var en protest mot förändringar som 

enligt Katarina har mycket negativ inver-

kan på deras liv. Hon beskriver en tillvaro 

där kontakterna med omvärlden är starkt 

Stort behov av stöd bland de häktade 

På kronobergshäktet sitter för  

närvarande 270 personer häktade. 

katarina är en av dem. Hon har  

starka åsikter om förändringarna  

för de intagna. 

begränsade. Det finns en stor oro för att bli 

vräkt eller förlora jobbet om man inte kan 

höra av sig i tid till sin arbetsgivare eller hy-

resvärd. 
– För dem som har barn är de nya telefon-

reglerna extra svåra. Många barn och unga 

har bara mobiltelefoner idag, men eftersom 

det är förbjudet att ringa mobilnummer från 

häktet är det svårt att hålla kontakten. Vuxna 

klarar sig ofta bättre, men barn kan verkli-

gen bli lidande om deras föräldrar bara för-

svinner och de inte kan prata med varandra, 

säger hon. 

Katarina har aldrig haft svårigheter att 

komma i kontakt med sin försvarare, där-

emot är hon kritisk till hur posten tas om 

hand på häktet. Hon förstår och accepterar 

stickprov i brev och postförsändelser men 

är mycket negativ till det hon beskriver som 

systematisk genomlysning och genomläs-

ning av de intagnas post. Vid ett tillfälle låg 

ett brev från Kronofogdemyndigheten på 

häktet i tolv dagar innan hon fick det. 

– det är alldeles för lång tid. Sitter man 

häktad försöker man göra det bästa av tiden 

här inne. Det är jätteviktigt att vi får hjälp 

att behålla kontakten med samhället utanför 

som vi ska slussas tillbaka till så småningom, 

säger hon och tillägger: 

– Tidigare arbetade personalen för att vi 

som satt häktade skulle ha det bra. Med alla 

neddragningar är den omsorgen borta. Det 

märks direkt på de anställda om det är pro-

blem i organisationen. EB

Fotnot: Katarina vill av omtanke om  

sin familj inte gå ut med sitt efternamn.
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Tidskriften Advokaten skrev 
om kritiken mot häktena i 

nummer 3 2008.

Carl Svernlöv

representanter i  
advokatens redaktionsråd:
advokat mia edwall insulan-
der, lotta insulander lindh 
advokatbyrå, stockholm, och 
advokat Rikard Wikström, 
White & case, stockholm.

representanter 
i utbildningsutskottet:
Bitr. jur. christopher 
arkbrant, mannheimer swart-
ling advokatbyrå, stockholm 
och advokat jonas von 
heidenstam, Försvarsadvo-
katerna, stockholm
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Angeläget med utvidgad rättshjälp
rÄttShJÄLpSLagen

Förslaget till ny rätts-
hjälpslag som nu är ute på 
remiss innehåller flera bra 
delar. det anser advokat 
britt Louise Marteleur-
agrell.

− Det var så långt vi kunde 
komma den här gången, säger 
advokat Britt Louise Marteleur-
Agrell.

Hon har representerat Advo-
katsamfundet i en expertgrupp 
som medverkat i Domstolsver-
kets översyn av rättshjälpslagen.

Hon var också med 
och skrev Advokatsam-
fundets remissvar på 
den gällande rätts-
hjälpslagen som trädde 
i kraft december 1997.

− Jag minns den 
gången vi befarade att 
det skulle bli sämre för 
klienterna och vi fick 
rätt.

Syftet då var att minska sta-
tens utgifter för rättshjälp, vilket 
också skett. 

den nU aKtUeLLa utredningen 
föreslår bland annat att barn ska 
beviljas rättshjälp i underhålls-
bidragsärenden. Man vill även 
i vissa fall erbjuda rättshjälp i 
högsta instans åt personer som 
saknar rättsskydd sedan de 
blivit utförsäkrade. Det ska bli 
enklare för enskilda näringsid-
kare att få rättshjälp och bättre 
möjligheter till rättsligt stöd för 
brottsoffer utomlands. Att för-
slagen realiseras är dock osäkert 
i den rådande lågkonjunkturen.

− Det här kostar ju en del, 
frågan är om staten anser sig ha 
råd. Men jag tycker förslagen är 
förbättringar som alla tjänar på.

Hon framhåller att barns 
möjligheter till rättshjälp för att 
få underhållsbidrag är ett viktigt 
steg i rätt riktning. 

Marteleur-Agrell bedömer 
att underhållsbidragsärendena 
kommer att öka. Det innebär en 
liten ljusning för klienterna att 
få sin sak prövad.

- Frågan är viktig ur flera per-
spektiv. Många barn får för låga 
bidrag, eftersom föräldrarna 
inte alltid vet hur mycket de har 
rätt till, säger hon.

brItt LoUISe Marteleur-Agrell 
har sedan 1970-talet till och 
från arbetat med familjerätt och 
brottmål. Hon betonar att hu-

manjuridiken inte bara 
handlar om männis-
kor, utan ofta även om 
ekonomi.

Men inte en rad om 
detta ingick i reger-
ingens direktiv till 
utredaren.

− Fast vi fick ändå 
med något om behovet 
av att höja inkomst-

gränsen för rättshjälp. Den 
är oförändrad sedan lagen 
ändrades för över tio år sedan. 
Jag tycker det vore rimligt med 
kanske 360 000 kronor och inte 
260 000 som nu.

rÄttShJÄLpStaxan ingick hel-
ler inte i utredningen, så länge 
den inte höjs ordentligt lär få 
familjerättsadvokater anställa 
biträdande jurister för att säkra 
återväxten.

− En höjning skulle säkert 
locka fler unga jurister till 
humanjuridiken, något som 
verkligen behövs. Som det är i 
dag får man slita livet ur sig för 
att få det att gå runt.

Regeringen har däremot 
nyligen aviserat att den ska 
undersöka möjligheten till 
rättshjälp vid resning och tillsatt 
en utredning; för närvarande 
arbetar advokater som hjälper 
dömda att få resning ofta gratis.

britt Louise 
MarteleurAgrell.

testamentsregister 
ska öka säkerheten
i många länder krävs att ett 
testamente ska registreras 
hos någon myndighet för att 
gälla. i sverige finns inga så-
dana krav, och det kan många 
gånger göra det svårt för de 
efterlevande att veta om det 
finns ett testamente.

Företaget conclavia vill öka 
säkerheten kring testamenten 
och har därför startat testa-
mentsregistret. i registret kan 
privatpersoner, advokater och 
andra registrera att det finns 
ett testamente och var det 
förvaras.

Företaget bakom testa-
mentsregistret driver sedan 
tidigare testamentsbanken, där 
testamenten kan förvaras.

Läs mer:
www.testamentsregistret.se

Medling minskar 
återfall i brott
För ungdomsbrottslingar som 
deltagit i medling minskar 
risken för återfall i brott till 
hälften, enligt en licentiatsav-
handling från umeå universitet. 
Vid ett medlingsmöte ställs 
brottsling och brottsoffer an-
sikte mot ansikte, och tanken är 
att gärningsmannen bättre ska 
förstå vilka följder brottet har 
fått för den drabbade. staffan 
sehlin har studerat åtgärdens 
brottsförebyggande effekter 
bland barn och unga. han visar 
att betydligt färre återfaller i 
brott om de har deltagit i med-
ling. metoden är särskilt effektiv 
vid brott mot liv och hälsa och 
brott mot frihet och frid.

Information 
om konkurser
branSch. söker du information 
om konkursbeslut och vem 
som är förvaltare i en speciell 
konkurs? på post- och inrikes 
tidningars webbplats annon-
serar alla tingsrätter sina kon-
kursbeslut med information om 
vem som utsetts till förvaltare 
och när edgång skall hållas. 
Fördelen med att vända sig dit 
är att man får informationen 
direkt och slipper kontrollera 
var bolaget har sitt säte för att 
sedan ringa till rätt tingsrätt. 
Det tar dock cirka två arbets-
dagar innan kungörelsen är 
införd. Läs mer:
 https://poit.bolagsverket.se

− Jag tycker det är både vettigt 
och rimligt, då detta är en viktig 
rättssäkerhetsfråga. 

I Domstolverkets rapport som 
överlämnades till regeringen 
i mars ingick en enkät där 167 
advokater svarat på en rad 
frågor. Över 60 procent uppgav 
att deras klienter klagat på rätts-
skyddet eller rättshjälpen. 

− Folk klagar nog mest över 
att de inte kan använda rätts-
skyddet vid en separation, att 
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Angeläget med utvidgad rättshjälp

det finns försäkringsbolag som 
överhuvudtaget inte har något 
rättsskydd på familjerättens 
område och att självrisken är 
så hög. Sedan är det ju knepigt 
att rättshjälpen är subsidiär till 
rättsskyddet.

ett FörhåLLande som inne-
bär att låginkomsttagare med 
en hemförsäkring betalar 20–25 
procent i självrisk när de utnytt-
jar rättsskyddet, jämfört med 2 

Rättsstaten stöttar inte tillräckligt ensamstående med små ekono
miska resurser vid en separation, enligt britt Louise MarteleurAgrell.

procent om de kvalificerar för 
rättshjälp.

Varken detta eller kravet på 
tvist om vårdnad, umgänge, 
boende eller liknande för att 
få rättshjälp vid en separation 
ingick dock i översynen.

− Advokatsamfundet och jag 
har sagt det många gånger och 
säger det igen: Det var bättre 
förr när vi kunde hjälpa folk att 
få ihop det innan det gick för 
långt.

Rättsstaten stöttar inte 
tillräckligt ensamstående med 
små ekonomiska resurser vid en 
separation, enligt Britt Louise 
Marteleur-Agrell.

− Vid separationer kan man 
endast använda rättshjälpen om 
man tjänar under gränsen, och 
i princip måste det finnas en 
stämningsansökan inlämnad till 
domstol.

Personer med rättsskydd 
kan utnyttja det först ett eller 
två år efter separationen eller 
domen på äktenskapsskillnad, 
beroende på hur lång karantän 
försäkringsbolagen bestämt för 
familjeärenden.

baKgrUnden till den aktuella 
utvärderingen är en riksdags-
motion om utökade möjligheter 
för enskilda näringsidkare till 
rättshjälp.

− Det är inte så många ären-
den det handlar om, men visst 
förekommer det. Förslaget inne-
bär en återgång till hur det var 
tidigare; då var skäl tillräckligt 
för näringsidkare att få hjälp 
och inte särskilda skäl som det 
är nu.

Statens utgifter för rättshjälp 
i familjemål har minskat men 
ökat för brottmål.

− Jag tycker inte att man ska 
blanda ihop måltyperna. Jag 
anser att förutom den sam-
hällsekonomiska aspekten 
finns det en folkhälsoaspekt 
på rättshjälpsfrågan. Det går 
exempelvis inte att sätta ett 
pris på barns lidande i hem där 
konflikterna trappas upp mellan 
föräldrar som inte har råd med 
juridisk hjälp vid en separation 
eller skilsmässa.  Men det går 
möjligen att räkna ut vad de här 
barnen senare kan komma att 
kosta samhället i form av olika 
åtgärder.

PER JOhAnSSOn

nytt råd inrättat mot 
organiserad brottslighet
Det saknas ett myndighets-
gemensamt strategiskt forum 
i arbetet mot den grova 
organiserade brottsligheten. 
Det konstaterades vid ett möte 
den 15 april av cheferna för de 
nio myndigheter som tillsam-
mans har regeringens uppdrag 
att mobilisera mot den grova 
organiserade brottsligheten. 

För att förbättra samarbetet 
beslutade myndighetscheferna 
att inrätta ett samverkansråd 
där de själva ska sitta och där 
beslut om gemensamma inrikt-
ningar ska tas.

Svenska häkten är 
bättre än sitt rykte
kriminalvården har genomfört 
en omvårdnadsinspektion av 
svenska häkten. landets samt-
liga 36 häkten, häktesfilialer 
och annex inspekterades under 
perioden april–oktober 2008. 

inspektionen utmynnar i 
slutsatsen att omvårdnaden 
på svenska häkten i stort sett 
är god och att mediekritiken 
är överdriven. omvårdnads-
inspektionens viktigaste kritik 
gäller dokumentation.

Få läkare anmäler 
olämpliga vapenägare
en läkare som bedömer att en 
patient är olämplig att inneha 
skjutvapen ska anmäla detta 
till polisen. under förra året var 
antalet inkomna anmälningar 
det lägsta på fyra år.

sedan 2005 har antalet 
anmälningar som kommer in till 
polisen gällande personer som 
inte är lämpliga att ha vapen 
minskat för varje år. Detta trots 
skärpning av lagstiftningen och 
nya föreskrifter från socialsty-
relsen.

Fler brott anmäls 
och fler klaras upp 
arbetsbördan ökade för 
rättsväsendet 2008 på grund 
av fler anmälda brott och fler 
misstänkta. samtidigt höll polis 
och åklagare jämna steg med 
utvecklingen genom att klara 
upp fler brott än tidigare. Det 
visar den slutliga brottsstatisti-
ken för 2008 som nu offentlig-
görs av Brottsförebyggande 
rådet (Brå). 
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Vinjett

advokat guy Lofalk är 
Saabs rekonstruktör med 
uppdraget att få biltillver-
karen att överleva. arbetet 
präglas av stor komplexitet, 
svår tidspress och intensiv 
mediebevakning. 

Den pågående företagsrekon-
struktionen är den största hit-
tills i Sverige. I arbetet bedrivs 
en rad komplexa processer 
samtidigt. Guy Lofalk arbetar 
just nu (i slutet av april, red.
anm.) med att ställa samman 
rekonstruktörsberättelsen och 
det ackordserbjudande som ska 
skickas till alla borgenärer den 
10–11 maj.

– paraLLeLLt med detta arbete 
genomförs en separationspro-
cess där Saab och GM, från att 
ha varit bolag i samma grupp, 
träffar avtal på ”armlängds av-
stånd” som ger Saab möjlighe-
ter att utnyttja de immateriella 
rättigheter och annat som har 
varit naturliga att använda i en 
koncernrelation men som nu 

guy Lofalk

behöver regleras i avtal, säger 
Guy Lofalk. 

För att rekonstruktionen ska 
lyckas arbetar man även med 
att anpassa Saabs verksamhet 
till den nya situation som råder, 
med en bister marknad där 
betydligt färre bilar säljs. 

– Vi ska göra Saab 
attraktivt för potenti-
ella köpare genom att 
se till att företaget har 
en effektiv organisa-
tion och en effektiv 
kostnadsstruktur, 
säger Guy Lofalk.

Själva försäljningen 
av Saab drivs av 
Deutsche Bank. I den 
har en rad intressen-
ter tagit del av affärsplanen, och 
nu hålls en serie med så kallade 
management presentations. 

I SIn roLL som rekonstruktör 
måste Guy Lofalk både ha hel-
hetsöverblicken och samtidigt 
driva den formella rekonstruk-
tionen. Eftersom rekonstruktio-
nen är så omfattande har man 

I mitten av juli räknar guy Lofalk med att veta om rekonstruktionen har lyckats.

Tuffa dagar för Saabs rekonstruktör
bildat en grupp som består av 
Guy Lofalk, Saabs vd Åke Jons-
son, Stephen Taylor som är en 
internationell rekonstruktions-
specialist samt Martin Brindley 
som är specialist på den inter-
nationella fordonsindustrin. De 
fyra bildar vad som kallas för 

restructuring steering 
comittee. 

oMFattnIngen, tids-
pressen och den inten-
siva mediebevakning-
en gör arbetet nästan 
omänskligt tufft. Guy 
Lofalk har varit ledig 
tre dagar sedan bör-
jan av februari då han 
utsågs till rekonstruk-

tör. Arbetsdagarna är ofta 16–20 
timmar.

– Det är ett enormt tryck för 
alla och dessutom under lupp 
och i stark belysning.

 – Det som är roligt och sti-
mulerande är att jag är omgiven 
av oerhört mycket kompetenta 
människor. Det ger energi, säger 
Guy Lofalk. 

I mitten av juli räknar Guy 
Lofalk med att veta om rekon-
struktionen har lyckats.
hur ser du på möjligheterna 
att lyckas?

– Det är oerhört tuffa tider. Få 
vill investera. För att rekonstru-
era företag måste du få in kapi-
tal men i Sverige saknar vi en 
tradition av att ha riskkapital för 
företag i kris. Samtidigt måste 
man försöka eftersom kapital-
förstöringen blir enorm genom 
en konkurs. Dessutom försvin-
ner oerhört många arbetstill-
fällen, och kunskap som finns 
samlat i företaget går förlorad. 
Det är ett hårt arbete men man 
måste försöka, säger Guy Lofalk 
och tillägger:

– Det finns stora värden i 
Saab. En duktig investerare eller 
köpare kan göra en väldigt bra 
affär, sedan hänger det på att 
man har en bra idé om vad man 
vill göra. Det som är hoppfullt 
med Saab är att det finns så 
många kvalificerade och kapital-
starka intressenter.

 TK
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Allt fler advokater skriver som de talar

− Det var väl inget större pro-
blem just då, men jag förstod att 
hemma går det inte att fortsätta 
så här.

Efter återkomsten till Sverige 
2004 köpte han programmet 
Voice Xpress Profes-
sional.

Corell har flera in-
ternationella uppdrag 
efter pensioneringen.

− Jag skulle inte 
kunna sköta min nu-
varande verksamhet 
utan de här verktygen.

Han anser att advo-
kater som funderar 
på att byta skrivsätt 
bör fråga sig själva vad de har 
för slags förhållande till tangent-
bordet.

− Är det ett hinder, eller en 
inspirationskälla? Det ligger 
nära till hands att tro att detta 
bör passa de som ofta dikterar 
brev, inlagor och annat.      

Affärsjuristen och advokaten 
vid byrån Nordias Göteborgs-

Voice xpress legal är svensk • 
diktering för jurister och 
fungerar med officepaketet 
och andra Windowsprogram.
Dragon naturallyspeaking • 
finns på åtta språk, bland 
dem engelska, tyska och 
franska.

nisk art med många siffror och 
paragrafer.

Även om tidsvinsten är en 
uppenbar affärsnytta, framhål-
ler Lange att största fördelen 
är bättre, tydligare och mer 
genomtänkta texter.

− Det blir lättare att skriva så 
tankarna hänger ihop. Är det ett 
längre resonemang, exempelvis 
en plädering, som bygger på flera 
argument och olika fakta, är frå-
gan om jag ska koncentrera mig 
på vad som finns i huvudet eller 
på att trycka på rätt tangenter.

Startsträckan var inte speciellt 
lång. På någon timme var han 
igång. Han läste några texter 
så att programmet lärde sig att 
känna igen rösten, sedan blir 
igenkänningen bättre i takt med 
att processen fortsätter.

–  I MItt FaLL rör det sig nog 
runt 70 procent i genomsnitt, 
det vill säga 70 av 100 ord blir 
rätt.  Å andra sidan blir stav-
ningen alltid riktig, sedan kan 
det visserligen ibland bli stol när 
jag säger domstol.

Lange är övertygad att om 
några år använder de flesta i ad-
vokatkåren den här mjukvaran.

− Den tekniska utvecklingen 
går snabbt och allt mer i sam-
hället blir ju röststyrt. Nästa 
generation av programmen är 
på väg och vad jag förstår är de 
ännu bättre.

Enligt Fredrik Hildebrandsson 
på SpeechCom Systemutveck-
ling AB som sålde programmet 
till Lange är läkare den yrkes-
grupp som använder hjälpmed-
let i störst utsträckning, sedan 
kommer advokater.

PER JOhAnSSOn

kontor, Carl Otto Lange, skriver 
också med rösten.

− Jag tycker tangentbordet 
är en onödig omväg. När jag 
dikterar direkt till datorn går 
det snabbare och resultatet blir 

bättre, säger han.
Han använder verk-

tyget för allt skrivande: 
e-post, brev, inlagor, 
avtal etcetera. Det går 
bra för det mesta, men 
inte alltid.

− Problemet är att 
det inte fungerar till 
100 procent med alla 
programvaror som 
exempelvis akthante-

ringsprogrammet Klartext. Men 
med Officepaketet funkar det 
utmärkt.

Lange bedöMer att han skriver 
ungefär dubbelt så snabbt med 
rösten som med fingrarna. 

Tidsvinsten varierar. Den 
är större vid löpande text och 
mindre för material av mer tek-

hans Corell

Affärsjuristen och advokaten Carl Otto Lange 
skriver med rösten och slipper omvägen med 
tangentbordet.

advokater är efter läkare 
den yrkesgrupp som mest 
använder röstigenkän-
ningsprogram i sitt arbete. 
tidsbesparing och bättre 
kvalitet på texterna är de 
största fördelarna.

Hans Corell är visserligen inte 
advokat men jurist och tidigare 
rättschef i FN. Han började skri-
va med rösten i New York för sju 
år sedan.

− Det var en revolution för 
mig, minns han.

När Corell satt ting i början på 
1960-talet skrev han domar och 
andra juridiska texter för hand, 
sedan knackade ett biträde ut 
dem på maskin.

− Jag lärde mig aldrig att 
skriva maskin, och tangent-
bordet har alltid varit ett stort 
hinder för mig.

På Justitiedepartementet, 
dit han kom 1972, hade han en 
assistent som var skicklig på att 
skriva efter diktafon och detta 
blev sedan hans arbetsmetod.

coreLL har under åren dikterat 
till assistenter och sekreterare 
men mest av allt till en bandspe-
lare/diktafon och lämnat ban-
den till utskrift.

Men runt 2002 slog det 
honom att efter pensioneringen 
två år senare skulle han inte ha 
skrivhjälp av assistenter. 

− Jag hörde då talas om 
röstigenkänningsprogram och 
bestämde mig för att pröva.

Han skaffade Dragon Natural-
lySpeaking som finns på åtta 
språk, bland dem engelska, Co-
rells huvudsakliga arbetsspråk.

Efter lite pyssel för att få 
mjukvaran att känna igen ord-
förråd och röst skötte han skri-
vandet på ”egen hand” − det vill 
säga Corell dikterade, program-
met tolkade och omvandlade 
rösten till text på dataskärmen.

När han svarade på svensk 
korrespondens blev det många 
gånger på engelska.
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Iba ger beröm till 
utredning av Mr-brott
international Bar association’s 
human Rights institute (iBah-
Ri) applåderar Fn:s initiativ att 
utreda situationen på gaza-
remsan och uppmanar alla par-
ter att samarbeta i utredning-
en. Den tidigare ordföranden i 
sydafrikas författningsdomstol, 
domare Richard goldstone, en 
av iBahRi:s ordförande, leder 
den Fn-delegation som ska 
utreda påstådda krigsbrott och 
brott mot mänskliga rättighe-
ter.

arabländer bör 
respektera Icc
arabkoalitionen för internatio-
nella brottmålsdomstolen (icc) 
vädjar till de arabländer som 
undertecknat Romstadgan att 
respektera denna. underteck-
nandet av Romstadgan medför 
en skyldighet att verka i 
konventionens anda och sträva 
efter att kunna ratificera den. 

Vitryssland enda stat 
i europa som avrättar
avskaffa dödsstraffet! Det 
kräver amnesty i sin rapport 
om Vitryssland. när detta sker 
blir europa en dödsstraffsfri 
zon. i rapporten kartlägger 
amnesty situationen och argu-
menterar för ett avskaffande 
av dödsstraffet i Vitryssland. 
Vitryssland är det enda landet 
i europa respektive forna 
sovjetunionen som fortfarande 
genomför avrättningar. Det 
finns ingen officiell statistik 
men amnesty uppskattar att 
åtminstone 400 dödsdömda 
fångar har avrättats sedan Vit-
ryssland blev självständigt 1991.

Ending executions in  
Europe: Towards abolition  

of the death penalty in belarus

advokatbyrån hannes 
Snellman firar 100 år
branSch. hannes snellman 
grundade 1909 i Finland 
advokatbyrån som också fick 
namnet hannes snellman. i år 
firas byråns 100-årsjubileum 
och i stockholm firas även 
öppnandet av stockholms-
kontoret som sedan start i 
september 2008 med då 6 
delägare har vuxit till en byrå 
med 30 anställda, varav 23 
jurister. 

det saknas systematiska 
vetenskapliga analyser  
om vad som hänt med 
rättssäkerheten efter 
terror attackerna den  
11 september 2001.

Därför utlyser det danska Ad-
vokatrådet en pristävling för att 
främja rättssäkerheten i landet.

− Vi har mycket höga förvänt-
ningar på den här tävlingen, 
säger Henrik Rothe, generalse-
kreterare i det danska advokat-
samfundet.

De tre bästa bidragen belönas 
med 500 000, 300 000 respek-
tive 200 000 danska kronor 
och ska vara skrivna på danska 
eller engelska och inlämnade till 
Advokatrådet före 1 juni 2010.

en SKandInaVISK priskommitté 
på tio personer utser vinnarna. 
I juryn ingår Elisabet Fura-Sand-
ström, domare vid Europadom-
stolen.

− Tävlingen är öppen för alla 
européer och vi hoppas givetvis 
på många bidrag från de nord-
iska länderna.

Förslagen måste vara på en 
akademisk nivå, men ska även 
fungera som underlag för en 
offentlig saklig diskussion i me-
dierna om rättssäkerheten.

Tanken är att analyserna ska 
ge ett brett beslutsunderlag och 
vägledning för regering och 
domstolar i framtiden när skyd-

det av individens 
rättigheter ställs 
mot behovet av en 
effektiv brottsbe-
kämpning.

De måste bygga på 
en rättslig bedöm-
ning, men det går att 
vidga perspektivet 
till att omfatta aspek-
ter inom statskun-
skap, sociologi och 
filosofi.

Det övergripande 
syftet och bakgrun-
den till tävlingen 
är att belysa och 
bedöma den föränd-
ring som inträffat 
i Danmark efter 11 
september 2001 i 
balansen mellan 
skyddet av den 
enskilda medborga-
rens rättigheter mot 
såväl allmänna som 
särskilda ingrepp 
från staten – och statsmaktens 
uppgift att skydda medborgarna 
mot terrorism och grov brotts-
lighet.

enLIgt henrIK rothe är det 
kanske så att utrymmet för de 
klassiska friheterna i den mo-
derna rättsstaten har beskurits 
efter 11 september.

Analyserna ska alltså främst 
behandla rättsutvecklingen i 
Danmark, men en jämförelse 

med utvecklingen i en eller 
två andra europeiska länder är 
önskvärd.

PER JOhAnSSOn

Dansk tävling ska leda 
till bättre rättssäkerhet

henrik Rothe, generalsekreterare i danska 
advokatsamfundet.

eUropadoMStoLen för mänskliga rättigheter i 
Strasbourg grundades 1959 och firar alltså 50 år 
i år. Jubileet uppmärksammas med en särskild 
webbplats, där besökaren bland annat kan följa 
med på en interaktiv vandring genom domstolen, 
se inskannade originaldokument ur domstolens 
historia och via en interaktiv karta få information 
om alla länder som ratificerat Romstadgan.

 www.echr.coe.int/50/en

europadomstolen fyller 50 

www.echr.coe.int/50/en

Vill du veta mer?
läs mer om tävlingen på 
www.advokatsamfundet.
dk eller kontakta hanne 
christensen på det danska 
advokatsamfundet: hch@
advokatsamfundet.dk
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Med reservation för ändringar. 
Anmälan sker via Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. 
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

Advokatsamfundets kurser hösten 2009

SEPTEMBER
 15 september Stockholm  EMR: en modernare rättegång, tvistemålsprocessen    
   – advokatperspektiv och erfarenheter av reformen
 16 september Göteborg  EMR: en modernare rättegång, tvistemålsprocessen    
   – advokatperspektiv och erfarenheter av reformen
 18 – 20 september   Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol   
 22 september Aktieägaravtal – praktisk tillämpning och rättsliga problem
 25 september   EG:s statsstödsregler mot bakgrund av EG-domstolens   
  senaste rättspraxis
 29 september Nyheter inom konkurrensrätten – nya konkurrenslagen
 30 september Stockholm EMR: en modernare rättegång, brottmålsprocessen    
   – advokatperspektiv och erfarenheter av reformen

OKTOBER
 2 oktober Malmö   EMR: en modernare rättegång, brottmålsprocessen    
   – advokatperspektiv och erfarenheter av reformen
 6 oktober Lönsamt ledarskap för chefer och teamledare
 8 oktober Krishantering på advokatbyrån och i klientföretaget
 12 oktober Arbeta effektivare med Word och Outlook
 14 oktober  Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
 14 – 16 oktober  Förhandlingsteknik för humanjurister i teori och praktik
 21 – 22 oktober Skiljeförfarande i praktiken

NOVEMBER
 3 november Drafting Contracts in English
 5 november Företagsrekonstruktion – möjligheter och svårigheter
 6 november Uppdraget som målsägandebiträde
 10 november Familjerätt och advokatens uppdrag
 12 november Immaterialrätt – nyheter och rättsutveckling
 28 november – 5 december Fördjupning inom brottmålsprocessen (utlandskurs)

Kostnadsfria kurser hösten 2009
Advokatsamfundet erbjuder under hösten 2009 en fortsättning på programmet med kostnadsfria kurser och seminarier. Programmet vänder sig till advokater 

och biträdande jurister på advokatbyrå och innehåller kurser om advokatetik och god advokatsed, stresshantering, klientpsykologi samt penningtvättslagen. 
Kurserna genomförs i Stockholm. Erbjudandet gäller till en början en kurs per person. Antalet platser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn. 

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser - se www.advokatsamfundet.se  under Utbildning
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Hur ska tryckfriheten skyddas?

Nyligen hölls ett seminarium på Ad-
vokatsamfundet under rubriken ”Till 
tryckfrihetens försvar?” Seminariet 
hade sin utgångspunkt i den nyligen 
utgivna antologin ”Till tryckfrihetens 
försvar” och de direktiv som regering-
en har givit Yttrandefrihetskommittén, 
vars uppgift bland annat är att utreda 
frågan om man i längden bör behålla 
en teknikberoende grundlagsreglering 
av tryck- och yttrandefriheten. 

Justitieombudsmannen Hans-Gun-
nar Axberger gjorde en historisk till-
bakablick och konstaterade att den nu 
gällande tryckfrihetsförordningen stått 
sig väl till form och till innehåll. Men i 

takt med att tryckpressen fått sällskap 
av nya medier har lagstiftarna tvingats 
ändra och justera lagstiftningen gång 
efter annan. Och tanken på en tekni-
koberoende lagstiftning har utretts och 
diskuterats.

– Vi fick en lagstiftning som var till 
för tryckta skrifter när det inte fanns 
annat. Vi har kvar den tekniken och de 
föreställningar som är knutna till den. 
Men vi har i dag en mediesituation där 
vi har i stort sett gränslöst med medi-
er. Frågan är om inte den här lagstift-
ningstekniken till slut har blivit obso-
let, sa Axberger som menade att det 
åtminstone borde utredas om det går 

att tillvarata de principer som fanns i 
ursprungslagstiftningen men göra dem 
lite mer generella så att man inte hela 
tiden behöver springa efter och korri-
gera.

– Men jag tror att det blir väldigt 
svårt. Och jag ställer mig gärna bakom 
de principer som finns i den gamla lag-
stiftningen. Samtidigt tycker jag att det 
är mycket som har hänt så att det är 
inte orimligt att utreda det. 

JUStItIeKanSLer göran LaMbertz, 
som leder Yttrandefrihetskommitténs 
arbete, ansåg att ett viktigt argument 
till att byta ut tryckfrihetsförordningen 

Riva ner och stöpa om eller vidareutveckla och förädla dagens tryckfrihetslagstiftning? 
Två helt olika sätt att skydda och utveckla tryckfriheten som delar juristkåren.

SeMInarIUM till tryckfrihetens försvar?

göran Lambertz menade att dagens tryck
frihetsförordning är otidsenlig och måste 
ersättas av ett nytt teknikoberoende grund
lagsskydd. 

hansgunnar Axberger manade till försik
tighet och såg svårigheter när det gällde att 
ersätta tryckfrihetsförordningen. 

Peter Danowsky intog en motsatt stånd
punkt och menade att det är bättre att 
utveckla dagens tryckfrihetsförordning. 

text och foto tom knutson

”Ett problem 
med det som 
är modernt är 
att ganska 
snart blir 
det moderna 
omodernt.”
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Nyheter

och yttrandefrihetsgrundlagen är att 
man inte kan tolka grundlagarna på 
basis av ändamålsöverväganden.

– Det innebär att de strider mot den 
allra mest fundamentala regeln för 
god lagstiftning, nämligen att lagen ska 
kunna tolkas med hänsyn till sitt ända-
mål. Det går nästan aldrig att göra det 
med tryckfrihetsförordningen och ytt-
randefrihetsgrundlagen, sa han.

Ett annat problem, enligt Lambertz, 
är att de här lagarna drar gränser på ett 
sätt som skapar stora tolkningsvårighe-
ter. Hela lagsystemet ”kortsluts”. Till 
exempel omöjliggörs brottsbekämp-
ning eftersom det inte går att veta vil-
ken processform som ska användas.

Ett tredje problem, som Lambertz 
tog upp, är att nya kommunikations- 
och medieformer medför att man hela 
tiden måste pressa in nya företeelser i 
ett ganska otympligt system med allt 
egendomligare konsekvenser som 
följd. Det är som att försöka pressa in 
fyrkantiga klossar i runda hål.

– Den som granskar våra båda grund-
lagar på yttrandefrihetsområdet upp-
täcker ganska snart att en omstöpning 
är absolut nödvändig. I varje fall förr 
eller senare. Och varför då inte förr än 
senare?

Göran Lambertz var hoppfull om att 
det går att bevara det som är värdefullt 
och skyddsvärt samtidigt som man ska-
par ett teknikoberoende grundlags-
skydd.

adVoKat peter danowSKy konsta-
terade att den kritik som riktas mot ut-
redningen inte är uttryck för fientlig-
het utan snarare för intresse, respekt 
för det fria ordet och en oro för att des-
sa värden inte kan värnas om man ger 
sig på grundlagarna med ”hammare 
och yxhugg”. Han citerade bland an-
nat chefredaktör Nils Funckes text i 
antologin där tryckfrihetsförordning-
en liknas vid ett lapptäcke med anor. 
När någon lapp blekts eller slitits ut har 
riksdagen sprättat och sytt dit en ny.

– Det går att behålla det som är kär-
nan, värdefullt, livsbeständigt och fort-
farande verkningsfullt och peta på de 
ställen utan att riva ner alltihop, sa 
Danowsky som inte trodde att det går 
att åstadkomma ett teknikoberoende 
grundlagsskydd som är lika bra som 
dagens lagstiftning. Samtidigt välkom-
nade han att man utreder och diskute-
rar frågan eftersom det lär leda till bra 

förändringar av de kärnor som finns i 
tryckfrihetsförordningen och yttran-
defrihetsgrundlagen.

adVoKatSaMFUndetS generalsekre-
terare Anne Ramberg sammanfattade 
diskussionen med att det råder enighet 
om att det finns problem med dagens 
lagstiftning men att kärnfrågan hand-
lar om man ska satsa på att göra en helt 
ny lagstiftning eller om man ska vidare-
utveckla den nu gällande.

Journalisten Anders R Olsson, en av 
redaktörerna och författarna till anto-
login, tyckte att diskussionen varit så 
bra den kan bli med tanke på det är en 
slags torrsim. 

– I femtio års tid har det funnits öns-
kemål om en teknikoberoende lagstift-
ning, sa Olsson och fortsatte:

– Stommen ska tas bort men allt som 
är bra ska finnas kvar i en ny konstruk-
tion som ingen kan antyda hur den ska 
se ut. Där är vi fortfarande. Hela dis-
kussionen saknar det allra viktigaste: 
en alternativ ordning som blir så tyd-
lig att man kan diskutera effekterna av 
den. Vi får hoppas att Advokatsamfun-
det med flera ordnar fler sådana här 
seminarier så att det finns något att dis-
kutera och jämföra.

Göran Lambertz berättade att våren 
2010 lägger Yttrandefrihetskommittén 
fram minst ett par skisser till en ny ytt-
randefrihetsgrundlag som sedan ska 
remitteras.

– Frågan är om det går att göra nå-
got som är bättre. Som jag skrev på  
Facebook är det här det intressantaste 
pussel jag har varit med om att lägga. 
Det är spännande att se om man kan få 
till en ny yttrandefrihetsgrundlag. Det 
finns en öppenhet i diskussionen som 
är rolig, sa Lambertz och tillade:

– Jag tror att om det går att hitta en 
lösning på en modern yttrandefrihets-
grundlag med samma skyddsnivå så är 
det inte någon som är emot det. Jag tror 
att det kommer att bli så till slut.

peter danowSKy replikerade med 
att säga:

– Ett problem med det som är mo-
dernt är att ganska snart blir det mo-
derna omodernt. Det Lambertz synes 
vilja åstadkomma är något som är full-
komligt. Det är en hög ambition. Han 
vill åstadkomma det bästa och offra nå-
got av det goda. Nämligen att nu har 
vi ett sammanhållet system som stått 
pall under många år och som har ska-
pat en rik rättskälla att ösa ur. Det bästa 
får inte bli det godas fiende. Det gäller 
i hög grad här. 

Hans-Gunnar Axberger sa sig vara 
mycket nyfiken på utredningens resul-
tat. Antingen åstadkommer utredning-
en någonting som är bättre än dagens 
lagstiftning och då ska man välja det. 
Eller också misslyckas utredarna och 
då får utredningen förpassas till bok-
hyllan. n

bland delta
garna på det 
välbesökta semi
nariet i Advo
katsamfundets 
nya hörsal fanns 
såväl journalister 
som advokater 
och jurister.

”En om-
stöpning 
är absolut 
nödvändig. 
I varje fall 
förr eller 
senare. Och 
varför då 
inte förr än 
senare?”
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Reportage Rakelkonferensen 2009

Årets konferens för kvinnliga jurister bjöd på både föredrag 
och teater, där konferensdeltagarna själva kunde påverka 
handlingen.

text och foto ulrika brandberg

Kvinnliga jurister lärde och reflekterade om ledarskap

Den 31 mars höll Nätverket Hilda sin 
tredje årliga konferens inom pro-
jektet Rakel på Clarion Hotel Sign i 
Stockholm. Temat var ”Kvinna och 
jurist – att vara chef”.

adVoKatSaMFUndetS generalsekre-
terare Anne Ramberg välkomnade 
konferensdeltagarna. Hon tog bland 
annat upp vikten av att kvinnor är lo-
jala och stöttar varandra. Anne Ram-
berg tryckte också på att det måste 

gå att förena juristkarriären med för-
äldraskap.

– Det får inte vara så att kvinnor 
känner ångest inför att berätta för 
sina chefer att de väntar barn, sa 
hon.

Årets Rakelkonferens samlade 
ungefär 170 deltagare, som bjöds på 
ett föredrag av domaren i Europa-
domstolen Elisabeth Fura-Sandström 
och interaktiv teater. Eftermiddagen 
avslutades med mingel och middag. n

arbetet för jämställdhet får 
inte bli ”vi mot dem”, utan 
måste handla om att både män 
och kvinnor ska få det bättre, 
hävdade domaren i europadom-
stolen elisabet Fura-Sandström 
som talade på rakelkonferensen 
i Stockholm.

Elisabet Fura-Sandström, domare 
i Europadomstolen för mänskliga 
rättigheter i Strasbourg, gav vid 
Rakelkonferensen sina personliga 
reflektioner på temat ”Ledarskap 
inom advokat- och domarkåren ur ett 
svenskt och kontinentalt perspektiv”.

– Det är svårt att definiera en le-

dare, men vi känner alla igen en när 
vi ser en, sa Elisabet Fura-Sandström, 
och räknade upp exempel som 
Barack Obama, Nicholas Sarkozy och 
Marie-Louise Ekman. 

eLISabet FUra-SandStröM, som ti-
digare var advokat, tog i sitt föredrag 
upp fenomenet att kvinnor ofta inte i 
första hand ses som människor eller 
jurister när de gör karriär, utan som 
representanter för sitt kön. Hon fick 
själv uppleva detta när hon valdes till 
ordförande i Advokatsamfundet, och 
möttes av kommentaren ”jaså, var 
det dags för en kvinna nu”.

– Den pilen visste var den tog. Det 

gjorde mig ledsen och besviken att 
behöva känna att jag inte fått posten 
för min kompetens eller för att jag 
valts i demokratisk ordning. Då var 
jag besviken – men i dag är jag jät-
teglad över att få stå här och tala för 
så här många kvinnor, sa Elisabet 
Fura-Sandström.

Fura-Sandström har också stött 
på vad hon kallade ”en kan räcka-
syndromet”, att man av politiska 
skäl vill ha in en eller ett par kvinnor 
i maktens boningar, men inte för 
många. Men det synsättet leder fel, sa 
Elisabet Fura-Sandström. För att det 
ska bli någon skillnad behövs det så 
många kvinnor att ”en kritisk massa” 

Elisabet FuraSandström: ”Blandade grupper  ger bäst resultat”

Elisabet FuraSandström tog upp fenomenet 
att kvinnor ofta inte i första hand ses som 
människor eller jurister när de gör karriär, 
utan som representanter för sitt kön.

”Du kan inte 
ändra världen, 
men du har 
ganska stora 
möjligheter 
att påverka 
vad som 
händer dig.”
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Reportage Rakelkonferensen 2009

Kvinnliga jurister lärde och reflekterade om ledarskap

4 bra råd

diskussionen om lika möjlighe-
ter för män och kvinnor, och om 
svårigheterna att förena karriär 
på en advokatbyrå med famil-
jeliv fick ny glöd på rakelkon-
ferensen, när skådespelarna i 
utbildningsföretaget Vardagens 
dramatik bjöd på interaktiv 
teater. 

I föreställningen ”Ställ dig jämnt” 
fick konferensdeltagarna lära känna 
en advokatbyrå med drivna och am-
bitiösa medarbetare. De biträdande 
juristerna Viveka och Christoffer är 
båda målmedvetna, med drömmar 
om delägarskap. Viveka har debite-
rat mer än Christoffer men brister i 
självförtroende. Det Christoffer sak-
nar i siffror anser chefen vägs upp av 
”social kompetens”. Både Viveka och 
Christoffer kämpar med att hitta en 
balans mellan arbete och familjeliv, 
men tvekar inför att ställa krav på sin 
chef, delägaren Rolf. Samtidigt slåss 
ekonomen Ulla med den nyfrälstas 
glöd för jämställdhet och förändrade 
villkor på byrån.

FöreStÄLLnIngen bJöd på många 
skratt, men emellanåt fastnade skrat-
tet också i halsen på åskådare som 
kände igen sig i situationerna. Efter 
45 minuters föreställning övergick 
teatern till en dialog mellan rollfi-
gurerna och konferensdeltagarna. 

Engagemanget från deltagarna blev 
mycket tydligt, när de gav råd till, 
ställde frågor och uppmuntrade roll-
figurerna.

Bland annat uppmanades de båda 
biträdande juristerna att ställa krav 
och vara solidariska med varandra. 
Rolf ställdes mot väggen och fick 
frågor om sitt familjeliv och hur han 
ville ha sin arbetsplats, och varför han 
egentligen lägger mötena klockan halv 
sju på kvällen. Är det kanske för att 
han ska slippa vara ensam? Ulla upp-
manades att gå från ord till handling 
och sluta vara ”mamma” på byrån. 

FöreStÄLLnIngen aVrUndadeS 

med en diskussion om vilka känslor 
som väckts hos konferensdeltagarna, 
och hur rollgestalterna utvecklats. 

– Jag var så arg på dig ett tag! Men 
du tog dig, sa en kursdeltagare bland 
annat till rollgestalten Viveka, som 
själv tyckte att hon fått ypperligt stöd.

Rollfiguren Rolf konstaterade att 
konferensdeltagarna lyckats trötta 
ut honom så att han till slut blev 
svarslös.

Justitierådet och ”Storhildan” Anna 
Skarhed tackade skådespelarna och 
konstaterade att de fått igång konfe-
rensdeltagarnas egna tankar kring 
jämställdhet.

– Nu är resten av arbetet vårt – vi 
får själva gå ut och förändra våra 
arbetsplatser, sa hon. n

Elisabet FuraSandström: ”Blandade grupper  ger bäst resultat”

interaktiv teater väckte
känslor och tankar

uppstår. Dessutom visar mycket 
forskning att blandade grupper når 
bättre resultat än enkönade och 
homogena grupper.

– Min utgångspunkt är att vi inte 
har råd att kasta bort 50 procent av 
världens ledarskapsförmåga, konsta-
terade Elisabet Fura-Sandström.

Fura-Sandström målade i sitt 
föredrag upp en hel del problem som 
återstår att lösa. Samtidigt sa hon sig 
själv vara optimist och övertygad om 
att det blir bättre. 

– Du kan inte ändra världen, men 
du har ganska stora möjligheter att 
påverka vad som händer dig, sa Elisa-
bet Fura-Sandström. n

här är elisabet 
Fura-Sand-
ströms bästa 
tips som hjälpt 
henne genom 
karriären:
1. skaffa före-
bilder!
2. inse att du 
inte alltid kan 
vara bäst!
3. alla gör miss-
tag, även du – 
lär av dem!
4. Fira dina 
framgångar!

Skådespelarna Jörgen Danielsson, 
Tina Kerubi och Peter hellström ge
staltar Rolf, Viveka och Christoffer i 

föreställningen ”Ställ dig jämnt”.
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Gästkrönika

Samtidigt har reformen inneburit att det politiska 
systemet överlåtit till de rättsliga instanserna att i hög grad 
bestämma utlänningsrättens närmare innehåll. Det saknas 
i många avseenden närmare precisering av bestämmelser, 
vilket lämnar stort utrymme för tolkning. De vägledande 
beslut som fattas av högsta instans är därför av mycket 
stor betydelse för hur rättstillämpningen på området ut-
vecklas. Det är ett förhållande som alla var väl införstådda 
med när reformen i bred parlamentarisk enighet antogs 
av riksdagen. 

en aV poÄngerna var just att den politiska makten inte 
längre skulle kunna bestämma över juridiska beslut. Ändå 
har många i den politiska sfären haft svårt att accep-
tera denna konsekvens. Det förekommer ganska ofta att 
politiska företrädare ifrågasätter Migrationsverkets och 
domstolarnas förmåga att tolka utlänningsrätten på ”rätt 
sätt”, inte minst i samband med att enskilda beslut väcker 
uppmärksamhet i massmedia. Självklart ska politiker delta 
i den offentliga diskussionen om tillämpningen av utlän-
ningsrätten – det hör till deras uppgift att driva opinion. 
Men det vore klädsamt om fler tog ansvar för systemet 
och visade vilja att utnyttja det verktyg som står dem till 
buds, nämligen att ändra eller förtydliga bestämmelser 
om de inte anser att utfallet ligger i linje med lagstifta-
rens vilja. Om lagstiftaren anser att Migrationsverket och 
domstolarna navigerar fel i principiellt viktiga frågor, ex-
empelvis beträffande definitionen av inre väpnad konflikt 
eller begreppet synnerligen ömmande omständigheter, 
så måste de rättsliga instanserna få mer precisa instru-
ment att arbeta med än det nuvarande regelverket. Det 
ska samtidigt sägas att det inte går att lagstifta om varje 
tänkbar situation. Därför ställs det med rätta höga krav på 
Migrationsverkets och domstolarnas förmåga att göra väl 

Stärkt asylrätt kräver
gemensamt engagemang

nU har det gått drygt tre år sedan införandet av den 
nya instans- och processordningen. Det var en stor föränd-
ring inom migrationsområdet men också inom domstols-
väsendet. Syftet var att uppnå en ökad öppenhet och rätts-
säkerhet i asylprocessen. Har reformen fått önskad effekt? 
Den frågan håller den förre hovrättspresidenten Bertil 
Hübinette på att utreda på uppdrag av regeringen. Senast 
den 30 juni ska utredningen vara klar. Det ska bli intres-
sant att ta del av hans slutsatser, synpunkter och förslag.

Vi som jobbar i systemet har gjort ett antal reflektio-
ner under de här tre åren. Tveklöst har rättssäkerheten 
på asylområdet främjats av reformen. I dag finns ingen 
hemlig landinformation, processen i domstol präglas av 
ett traditionellt tvåpartsförfarande och asylsökande har 
möjlighet till muntlig förhandling. Det är några av flera 
viktiga förändringar som bör ha ökat förtroendet för 
asylsystemet. 

Jag tycker att Migrationsverket, de offentliga biträ-
dena och domstolarna har anpassat sig väl till den nya 
ordningen. Samtidigt finns det utrymme för  ytterligare 
förbättringar. 

En central fråga är hur den nya utlänningslagen tolkas 
och hur praxis utvecklas. Inför reformen fanns det kri-
tiker. Till dem hörde Lagrådet som avstyrkte reformens 
genomförande. Skälet var bland annat att utlänningsrät-
ten på asylområdet är väldigt allmänt hållen. Lagrådet 
ansåg inte att de materiella bestämmelserna var tillräckligt 
anpassade till prövning i domstol. Liknande kritik framför-
des också av andra remissinstanser. Trots denna invänd-
ning genomfördes reformen. Var kritiken berättigad? 

Min uppfattning är både ja och nej. Jag tycker att Mig-
rationsöverdomstolen har kommit långt i arbetet med att 
konkretisera innebörden av utlänningslagen. Sakta men 
säkert växer den nya utlänningsrätten fram.  

GästkRöNiköR
DAN EliAssoN
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avvägda bedömningar i enskilda ärenden i enlighet med 
lagens övergripande syfte. 

Kraven har också ökat på den sökande och dennes of-
fentliga biträde. För den sökande gäller det att redan i ett 
tidigt skede lägga fram allt som är av betydelse i ärendet. 
Här har det offentliga biträdet en nyckelroll. Om ansökan 
avslås får den sökande möjlighet att argumentera för sin 
sak i domstol. Den möjligheten har stärkt den sökandes 
ställning men också här vilar ett stort ansvar på biträdet 
att föra den sökandes talan. Biträdets ansvar är också stort 
om det blir aktuellt att söka prövningstillstånd i högsta 
instans.

det har genoM åren riktats kritik mot att Migrations-
verket förordnar offentliga biträden som inte håller till-
räckligt god kvalitet. Detta påpekades i den proposition 
som låg till grund för reformens genomförande. Därför 
bestämdes att en utvärdering borde ske snarast. En rap-
port kom förra sommaren och där konstateras att det 
både finns för- och nackdelar med att Migrationsverket 
utser biträden. Utredarens slutsats blev att det avgörande 
är att verket kan säkra att endast tillräckligt skickliga och 
i övrigt lämpliga biträden utses. Verket har mot den bak-
grunden sett över rutiner och riktlinjer. Om den sökande 
inte föreslår en viss person, förordnar verket i första hand 
advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. Det 
görs dessutom numera alltid en lämplighetsbedömning i 
varje ärende. 

Jag tror inte att Migrationsverkets och Advokatsam-
fundets uppfattning om vilka krav som ska ställas på ett 
offentligt biträde skiljer sig åt. Det har dock väckt en del 
uppmärksamhet att verket som ett led i kvalitetsarbetet 
har upprättat en förteckning över biträden som på något 
sätt har misskött sitt uppdrag och därför inte kan komma 
ifråga för nya förordnanden. Det kan även gälla tillkorta-
kommanden som inte faller inom ramen för vad som kan 
föranleda Advokatsamfundet att besluta om disciplinära 
påföljder. Jag ser det som självklart att verket inte kan för-
ordna någon som inte har utfört uppdraget med tillräcklig 
omsorg eller på annat sätt har åsidosatt sina plikter som 
biträde. Något annat skulle skada det allmänna förtroen-
det för systemet. 

Jag är övertygad om att de flesta biträden som är 

”Jag är övertygad om att de flesta biträden som är 
verksamma inom asylområdet utför sitt uppdrag 
med stor yrkesskicklighet. Men det finns naturligt-
vis också de som gör mindre bra ifrån sig. Det-
samma gäller anställda vid Migrationsverket.”

Dan Eliasson är generaldirektör på migrationsverket

gör ett bra jobb, finns ibland ömsesidiga fördomar om 
slarv, okunskap eller bristande engagemang. Här skulle vi 
behöva bygga upp ett större förtroende, kanske genom att 
lära oss mer om varandras arbetsvillkor. 

Jag Vet att adVoKatSaMFUndet på flera sätt arbetar 
för att säkra kvaliteten i kåren. Vi på Migrationsverket ar-
betar också kontinuerligt för att höja vår förmåga, bland 
annat genom kompetensutveckling. Vad kan vi tillsam-
mans göra för att ytterligare främja kvaliteten? En viktig 
fråga är till exempel hur vi kan öka intresset för asylrätt 
som arbetsområde.

En aktuell gemensam angelägenhet är den reform av 
asylprocessen som Migrationsverket genomför i syfte att 
korta väntetiderna och öka rättssäkerheten. Ett pilotpro-
jekt pågår under våren där företrädare för Advokatsam-
fundet ingår i en referensgrupp för att bidra med idéer 
och synpunkter.  

Jag skulle gärna se att vi fann fler former för samverkan. 
Jag hoppas på ett fortsatt öppet samarbete där vi kan dis-
kutera de många svåra och viktiga frågor som finns inom 
området. Det är min övertygelse att vi i samverkan utifrån 
våra respektive roller kan bidra till ytterligare förbättrad 
rättssäkerhet för de asylsökande i Sverige.

verksamma inom asylområdet utför sitt uppdrag med 
stor yrkesskicklighet. Men det finns naturligtvis också de 
som gör mindre bra ifrån sig. Detsamma gäller anställda 
vid Migrationsverket. Men trots att båda parter generellt 
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JO – 200 åR på 
FOLkeTs sidA
År 1809 grundades världens första justitieombudsmannaämbete, det svenska, 
med uppgiften att övervaka kungens ämbetsmän och domare.

Fortfarande betraktas JO som folkets försvarare mot makten. Det är 
en funktion som gjort JO till en juridisk exportsuccé. I dag finns en JO 
eller motsvarande institution i 136 länder.

Av ärendetillströmningen att döma är det en pigg 200-åring som firar jubileum. 
Samtidigt riskerar jubilaren att falla offer för sin egen framgång, när dagens fyra 
ombudsmän får allt fler klagomål att hantera.

text ulrika brandberg och tom knutson foto scanpix, tom knutson, nordic photos »
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amhället har genomgått stora föränd-
ringar under de gångna 200 åren, och en 
JO har blivit fyra. Men i mångt och myck-

et har Justitieombudsmannen fortfaran-
de samma uppgifter – att bevaka medbor-

garnas intresse och reagera på övertramp 
från myndigheterna. JO ska nu liksom 1809 ta 
emot och utreda klagomål från enskilda, och 
uppmärksamma fel som enskilda tjänstemän 
eller hela myndigheter begått.

Thomas Bull är professor i konstitutionell 
rätt. Han anser att JO fyller en viktig funktion 
för det politiska systemets legitimitet.

– JO:s uppgift är att legitimera systemet. 
Man säger att ”vi har koll på det här och om 
det inte funkar blir det rättelse”. Makten kan 
inte missbrukas hur som helst, säger Thomas 
Bull, som fortsätter:

– Sedan har JO sina brister – JO är en liten 
myndighet och Myndighetssverige är stort. Så 
JO kan inte legitimera allt. 

prodUcerar rIKtLInJer

En liten myndighet förvisso, fast utrustad med 
olika instrument till hjälp för att granska mak-
ten och värna människorna från myndighets-
övergrepp. Också de är desamma i dag som 
när ämbetet kom till, även om tyngdpunkten 
i JO:s arbete har förskjutits. 

De tidiga justitieombudsmännen var främst 
särskilda åklagare och kunde genom att väcka 
åtal utkräva ansvar av myndighetspersoner 
som felat. 1800-talets justitieombudsmän tog 
i genomsnitt upp ungefär tio ärenden per år 
till åtal. Men under 1900-talet har tyngdpunk-
ten gradvis förskjutits från åtal till ”moraliskt 
verkande sanktionsmedel som vägledande 
uttalanden” som forskaren Katarina Alexius 
Borgström skriver i sin laghistoriska studie av 
JO-ämbetet. Enligt henne är JO i dag i första 
hand en ”riktlinjeproducent” för myndighe-
terna.

ChefsJO Mats Melin tycker att ordet riktlin-
jeproducent är något hårdraget. Men han in-
stämmer i att JO:s främsta funktion är att ge 

s rättslig ledning till domstolar och andra myn-
digheter. 

Vägledningen kommer främst i form av JO:s 
ofta kritiska uttalanden, riktade mot enskilda 
befattningshavare eller hela myndigheter. Vis-
sa ser nog JO-kritiken som en sorts modern 
skampåle, säger Mats Melin, som betonar att 
kritiken inte är ett självändamål.

– Vi lägger oss också vinn om att inte bara 
tala om vad som gick fel utan också att tala 
om hur en sådan situation, enligt JO:s uppfatt-
ning, skulle ha handlagts på ett korrekt sätt, 
säger Mats Melin.

tILLSynen betonaS

Inte bara kritik alltså, utan också anvisningar 
till de myndigheter och personer som ställts 
vid skampålen och till andra i liknande situa-
tioner hur de ska agera.

Professor Thomas Bull tror ändå att det fak-
tum att JO kan väcka åtal – och ibland gör det 
– spelar roll för tyngden av JO:s riktlinjer.

– Det faktum att JO har någon sorts tänder 
gör nog att man fungerar som riktlinjeprodu-
cent. Annars kanske ingen skulle bry sig om 
riktlinjerna, säger han.

Att det är så ovanligt att JO agerar åklaga-
re i dag beror enligt Thomas Bull delvis på att 
många av de fel JO hittar kan vara svåra att be-
visa i domstol. Men JO ställs också tidigt inför 
ett val om man ska ägna sig åt vanlig tillsyn 
eller en förundersökning. Vid tillsyn är myn-
digheterna skyldiga att samarbeta med JO 
och berätta allt om ärendet. Startas däremot 
en förundersökning gäller straffprocessuella 
regler, och personer som misstänks för brott 
kan inte tvingas att lämna uppgifter som är till 
nackdel för dem själva. 

– Många gånger tror jag att JO hellre beto-
nar sin tillsynsfunktion, för att få fram uppgif-
terna. Då är alla medvetna om att det innebär 
att det inte blir något åtal. Man resonerar som 
”låt oss vara ense om att detta är fel och att vi 
inte gör om det i stället för att hänga någon”, 
säger Thomas Bull. 

Fokus Justitieombudsmannen 200 år

»
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Fokus Justitieombudsmannen 200 år

Under sin andra ämbetsperiod ser Mats Melin som sin uppgift att försöka finna delvis nya arbetsformer, som gör att JO så tidigt och enkelt 
och ändå rättssäkert som möjligt kan skilja det stora från det lilla, det viktiga från det mindre viktiga, det befogade från det obefogade.» F
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digheterna. Skadan är ju redan skedd. Visser-
ligen kan JO:s kritik användas som stöd för en 
skadeståndstalan, men det är ovanligt. Profes-
sor Thomas Bull tror ändå att JO:s kritik kan 
fylla en viktig psykologisk funktion.

– Jag tror att ganska många medborgare som 
kommit på kant med myndigheterna, och an-
ser sig felbehandlade, inte är så intresserade 

av att få pengar för det. 
Det viktiga är att få rätt. 
Och många uppfattar det 
så: om JO kritiserar en 
myndighet och man får 
det beslutet hemskickat, 
då har man vunnit, säger 
han.

aLLt FLer KLagoMåL

Av antalet JO-anmälningar 
att döma har förtroendet 

för medborgarnas ombudsman bara ökat. Un-
der hela 1800-talet fick JO-ämbetet samman-
lagt ta emot cirka 8 000 klagomål, eller i snitt 
runt 90 per år. I början av 1900-talet var anta-
let klagomål uppe i 300 per år. Sedan dess har 
antalet stadigt ökat, från 2 000–3 000 klago-
mål om året under 1980-talet, till dagens nivå 
på nästintill 7 000 klagomål under 2008. 

Forskaren Katarina Alexius Borgström ser 
flera olika förklaringar till ökningen. En ökan-
de kunskap om ämbetets existens och uppgift 
och den expanderande offentliga sektorn som 
gjorde att myndigheterna engagerades i allt 
fler delar av människors liv är två. Ytterligare 

»

en anledning till att allt fler anmäler myndig-
heter till JO är enligt Alexius Borgström att de-
mokratiseringen förvandlat lydiga undersåtar 
till medvetna medborgare.

ChefsJO Mats Melin har upplevt ökningen 
också under sina fem år i ämbetet med mellan 
10 och 15 procent fler ärenden varje år. Medi-
ernas rapportering som gjort JO känt tror han 
är en delförklaring. Mats Melin upplever också 
att medborgarna i dag reagerar snabbare på 
missförhållanden än förr, och att många snab-
bare talar om kränkningar och söker upprät-
telse. Men de senaste årens ökning har också 
en enkel teknisk förklaring – möjligheten att 
anmäla direkt via JO:s hemsida. 

– Upp emot hälften av klagomålen kommer 
i dag den vägen. Enkelheten ökar antalet i sig, 
säger Mats Melin.

Jo UndertecKnar

Det ökande antalet klagomål till JO är ett kvit-
to på att ämbetet är känt och att människor 
uppfattar det som meningsfullt att vända sig 
dit. Samtidigt riskerar mängden av anmäl-
ningar att dränka den lilla myndigheten, och 
beröva ombudsmännen förmågan att upp-
täcka och ta itu med stora och allvarliga pro-
blem.

– Under min andra ämbetsperiod ser jag 
som min uppgift att försöka hitta delvis nya ar-
betsformer som gör att JO kan fortsätta att ha 
en inverkan och betydelse i det svenska sam-
hället, säger Mats Melin, och fortsätter:

– Vi måste hitta metoder för att så tidigt och 

”Det är ett av de stora privilegierna med att  
ha det här jobbet: att läsa tidningen på 
morgonen och bli upprörd och sedan 
ha möjlighet att gå till jobbet och ta 
reda på hur det egentligen ligger till.”

»
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är, som riksdagen flera gånger betonat, att ta 
emot allmänhetens klagomål. 

– JO ska vara medborgarnas ombudsman 
i den bemärkelsen att man kan vända sig hit 
när man känner sig illa behandlad. Det fyller 
både funktionen att missförhållanden upp-
märksammas och förhoppningsvis rättas till, 
och i ett större perspektiv, att medborgarnas 
förtroende för det allmänna ökar när man vet 
att det finns en oberoende instans dit man kan 
vända sig, säger Mats Melin.

Rent konkret innebär ett kritiskt uttalande 
från JO oftast ingen skillnad för den enskilde 
person som upplevt ett övertramp från myn-

– Det är visserligen angeläget att utkräva 
personligt ansvar, men väl så viktigt är att 
både den som får kritik och hans eller hen-
nes kolleger ska ha ett bättre beslutsunderlag 
när de hamnar i samma situation i framtiden, 
framhåller Mats Melin.

JO utövar sin tillsyn över myndigheterna på 
flera olika sätt. Ämbetets viktigaste funktion 
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enkelt och ändå rättssäkert som möjligt skilja 
det stora från det lilla, det viktiga från det min-
dre viktiga, det befogade från det obefogade.

I dag skriver JO av ungefär hälften av anmäl-
ningarna direkt, utan någon ytterligare åtgärd. 
Även den som får sin anmälan avskriven utan 
åtgärd får dock ett brev om detta, underteck-
nat av ansvarig JO personligen. Det är i första 
hand dessa anmälningar som Mats Melin vill 
hitta bättre former för att hantera.

Hittills har riksdagen valt att möta den ökan-
de ärendetillströmningen med att tillsätta fler 
ombudsmän. I dag finns fyra JO, alla med sina 
respektive ansvarsområden, plus två ställföre-
trädande JO. Men Mats Melin tycker inte det är 
rätt väg att gå längre.

– Det finns någon slags gräns för hur stort 
det här ämbetet kan bli utan att förlora den 
personliga karaktär det ska ha, med fyra av 
riksdagen valda ombudsmän som ska granska 
makten, säger han.

I stället önskar han större möjligheter att 
delegera beslutanderätt till JO-ämbetets tjäns-
temän.

Huvuddelen av JO:s arbete handlar alltså 
om att hantera enskildas klagomål. Men JO 
har också möjlighet att starta granskningar 
på eget initiativ. Några av de mest uppmärk-
sammade ärendena har tagits upp efter av-
slöjanden i medierna. Detta gällde till exem-
pel den uppmärksammade avvisningen av de 
båda terroristmisstänkta egyptierna 2001. En-
ligt Mats Melin är medierna en viktig informa-
tionskälla för JO-ämbetet.

justitieombudsmannen 
inrättades 1809, som ett 
fristående tillsynsorgan 
under riksdagen. 

i linje med 1809 års 
regeringsform baserad på 
maktdelning, skulle han 
på riksdagens uppdrag 
granska domare och äm-
betsmän. jo kontrollerade 
kungens befattningshavare, 
och bidrog därmed till att 
den ömtåliga balansen 
mellan statsmakterna inte 
rubbades.

men redan från början 
fanns också tanken på jo 
som folkets försvarare mot 
makten, inte minst grundad 
i 1700-talets revolutioner 
och rättighetstänkande. 

enligt regeringsformen 

skulle riksdagen utse en 
”för lagkunskap och ut-
märkt redlighet känd man” 
till jo. Det fanns – och 
finns – inga formella krav 
på att en jo ska vara jurist. 
i praktiken har dock alla 
jo utom den första, lars 
august mannerheim, varit 
jurister.

till en början bestod jo:s 
arbete huvudsakligen av 
att driva förundersökningar 
och väcka åtal. med tiden 
har jo-ämbetet utvecklats 
från ett rent åklagaräm-
bete till att huvudsakligen 
kritisera den befattningsha-
vare eller myndighet som 
handlat fel och ge riktlinjer 
för myndighetsutövningen.

med välfärdsstatens 

framväxt utvidgades jo:s 
uppdrag från att främst 
omfatta de rättsliga myn-
digheterna till att också 
innebära granskningar 
nya typer av myndighets-
utövning. 1941 fick jo i 
uppgift att övervaka andra 
frihetsberövanden än de 
rent straffrättsliga. 1957 
ställdes också kommuner-
nas myndighetsutövning 
under jo:s tillsyn. 

1915 tillsattes en mili-
tieombudsman, för att 
granska förhållandena 
inom försvarsmakten. 1968 
slogs militieombudsman-
nen samman med jo. Det 
sammanslagna ämbetet 
fick tre ombudsmän.

Jo:S hIStorIa

– Det är ett av de stora privilegierna med att 
ha det här jobbet: att läsa tidningen på mor-
gonen och bli upprörd och sedan ha möjlig-
het att gå till jobbet och ta reda på hur det 
egentligen ligger till. Det är få förunnat, säger 
han och ler.

JO ägnar också en del tid åt att inspektera 
olika myndigheters verksamhet. Målet är att 
de fyra justitieombudsmännen sammanlagt 
ska lägga ner 60 dagar om året på myndig-
hetsinspektioner. Men med nuvarande kla-

gomålsinströmning uppfylls det målet långt 
ifrån. ChefsJO tycker att det är synd. 

– Inspektionerna är viktiga av flera skäl. 
Dels för att JO behöver vara ute och lära och 
se hur myndigheternas verksamhet går till. 
Dels för att de ger möjlighet att upptäcka mer 
strukturella problem i den offentliga verk-
samheten. För att se det måste man nästan 
vara på plats och systematiskt gå igenom en 
verksamhet. Det tredje skälet är den preven-
tiva funktionen. Om en myndighetschef vet 
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ga på så många områden, och det belyses väl-
digt väl av JO:s myndighetsinspektioner, säger 
Bengt Svenson, som skulle önska fler sådana 
inspektioner.

Bengt Svenson är generellt nöjd med hur JO 
sköter sitt uppdrag, att lämna riktlinjer för po-
lisens verksamhet.

– Det är inte alltid som riktlinjerna är appli-
cerbara generellt sett, men vi får också sådana 
riktlinjer. I allt väsentligt anser vi också att JO 
har rätt i sina slutsatser, och vi utvecklar verk-
samheten i enlighet med dem. Några enstaka 
gånger har vi haft motsatta uppfattningar och 
även vidhållit dem, säger Bengt Svenson.

tILLSyn eFterLySeS

Polisen hör, tillsammans med bland andra 
Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan, 
till de myndigheter som ofta granskas och 
även kritiseras av JO. Den myndighet som ge-
nererar allra flest klagomål hos JO – ungefär 
en femtedel av alla anmälningar – är dock Kri-
minalvården. 

Anmälningarna rör både stort och smått, 
berättar Mats Melin, från missnöje över fru-
kosten till grundläggande rättigheter som 

att JO kan komma är det bra att ha papperen 
i ordning. Men det kräver i sin tur att det är 
en realistisk risk att JO faktiskt kommer, säger 
Mats Melin.

MotSatta UppFattnIngar

Frågan är hur stor ”risk” det i praktiken är att 
en myndighetschef ska få besök. Förutom alla 
de statliga myndigheterna ska JO också utö-
va tillsyn över alla förvaltningar i landets 290 
kommuner och dessutom landstingen. Det 
blir alltså långt mellan besöken för de flesta.

Landets polismyndigheter hör till dem som 
ibland får besök av JO. Och även om myndig-
hetscheferna enligt Mats Melin knappast bru-
kar jubla när JO annonserar sina besök, tycker 
rikspolischefen Bengt Svenson att inspektio-
nerna är värdefulla för polisens verksamhet, 
särskilt de inspektioner som är omfattande, så 
kallade myndighetsinspektioner.

– De myndigheter som fått dessa inspek-
tioner blir genomlysta på i princip alla om-
råden. Man tittar på kanske inte alla, men 
många uppgifter. Det har betydelse, för då får 
JO också en bild av polisens mångfacetterade 
verksamhet. Vi har krav på oss att vara tydli-

Redan från början fanns också tanken på 
JO som folkets försvarare mot makten, inte 
minst grundad i 1700talets revolutioner och 
rättighetstänkande.

F
o

t
o

: 
n

o
R

D
ic

 p
h

o
t

o
s

(Juridiska texter på världens alla språk)
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Fokus Justitieombudsmannen 200 år

justitieombudsmannen, eller 
Riksdagens ombudsmän som 
det formellt heter, är ett av 
riksdagens granskningsorgan, 
med uppgift att utöva tillsyn 
över myndigheter, kommu-
ner och landsting. jo:s tillsyn 
omfattar inte personer som är 
politiskt valda. till skillnad från 
motsvarande institutioner i de 
flesta andra länder har jo dock 
tillsyn även över domstolarna.

Det finns i dag fyra justitieom-
budsmän, varav en är chefsjo. 

Varje jo är utsedd av riksda-
gen. ombudsmännen väljs för 
fyraårsperioder. mats melin är 
chefsjo. Övriga jo är kerstin 
andré, cecilia nordenfelt och 
hans-gunnar axberger.

chefsjo är chef för myn-
digheten, men när det gäller 
tillsynsverksamheten är varje 
jo ansvarig för sitt eget om-
råde, och svarar där bara inför 
riksdagen.

justitieombudsmannen har 
en årlig budget på drygt 60 

miljoner och mellan 55 och 60 
personer anställda, inklusive de 
fyra ombudsmännen. av dessa 
är ungefär 35 personer före-
dragande, med så gott som 
undantagslöst domarbakgrund.

ombudsmännens tillsyn 
baseras på allmänhetens an-
mälningar, jo:s egna initiativ-
ärenden och på iakttagelser 
vid inspektioner.

jo har tre olika metoder för 
att utkräva ansvar av enskilda 
tjänstemän och myndigheter:

publicera kritiska och vägle-• 
dande uttalanden 
inleda förundersökning och • 
väcka åtal mot befattnings-
havare
begära att befattningshavare • 
åläggs disciplinpåföljd.
jo kan också överlämna 

ärenden till andra myndigheter, 
till exempel till åklagarmyndig-
heten. jo har även möjlighet 
att ta initiativ till ny eller för-
ändrad lagstiftning, och är en 
flitigt anlitad remissinstans.

Jo I dag

kränks. Att det kommer så mycket på detta 
område förklaras troligen till viss del av att 
det saknas en tillsynsorganisation för krimi-
nalvården. Mats Melin har vid flera tillfällen 
pekat på behovet av en sådan.

– Det är märkligt att just det område som 
innebär att staten frihetsberövar enskilda med-
borgare inte har någon form av ordinär, regul-
jär tillsyn över hur dessa frihetsberövanden 
hanteras. En del saker tror jag skulle hanteras 

bättre av en tillsynsorganisation som är närma-
re verksamheten och enklare kan lösa en del av 
de problem som intagna tar till JO, säger han.

JO-ämbetet står inför viktiga utmaningar 
om JO ska kunna behålla sin roll som med-
borgarnas försvarare. Men alla som Advoka-
ten talat med är eniga om att denna fristående 
kritiska granskare av makten behövs också i 
framtiden. 

– I ett samhälle där det offentliga åtagandet 

har växt och nu kanske är på väg att krym-
pa igen, och som präglas av globalisering och 
konkurrens, talar mycket för att motsättning-
arna kan öka. Myndigheternas ingripanden 
med anledning av dessa motsättningar kan 
ibland gå överstyr. Jag kan inte se annat än att 
behovet av att granska kungens ämbetsmän 
och kungens domare kommer att vara minst 
lika stort om 200 år som det är i dag, säger 
Mats Melin. n

»

IUSTUS 
FÖRLAG AB

BOX 1994
751 49  UPPSALA

Tel 018/65 03 30  
Fax 018/69 30 99  

kundtjanst@iustus.se  
www.iustus.se



Denna skrift tillägnas professor Anders Victorin som 
skulle ha fyllt 65 år våren 2009. De 31 bidragen 
är författade av vänner och kolleger till Anders och 
faller huvudsakligen inom arbetsrättens och fastig-
hetsrättens områden. 

Några exempel:

Bertil Bengtsson
Hyreslagen som konsumentlagstiftning

Ulf Bernitz
EG-rätten och hyresrätten

Jan Kleineman
Om skyddsbehovet vid rättsenlig uppsägning av 
långvariga avtal i kommersiella relationer

Jan Ramberg
Fastighetssäljarens garantiansvar

För mer information om boken: www.iustus.se

SKRIFTER TILL ANDERS VICTORINS MINNE
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»

en som får kritik av JO brukar för 
det mesta rätta sig efter uttalandet, 
och i möjligaste mån ändra rutiner 

och riktlinjer. Men det finns frågor där JO och 
myndigheten hamnar i motsatsposition. 

Ett exempel är de så kallade bussningar-

Bussningarna  – en tvistefråga som ger lagändring
Hur långt ut i skogen får man 
egentligen köra demonstranter 
eller fotbollshuliganer som stör 
ordningen? Det är en fråga där JO 
och polisen haft olika uppfattning-
ar. Nu planeras en lagändring som 
ger polisen ökat spelrum.

d

d

JO–anmälan – ett sätt 
att bevaka klientens 
rättigheter

et är ganska vanligt att advokater 
vänder sig till JO. Oftast handlar det 
om att advokatens klient inte fått 

sina rättigheter tillgodosedda. Anmälningar-
na från advokater resulterar i ett flertal utta-
landen varje år.

ChefsJO Mats Melin tycker att det är bra att 
advokaterna JO-anmäler. 

– Det är ju en möjlighet för advokater att 
tillvarata enskildas grundläggande fri- och rät-
tigheter, säger han.

adVoKat robert FröMan arbetar med af-
färsjuridik. Han anmälde Diskrimineringsom-
budsmannen, DO, till JO för handläggningen 
av en anmälan av etnisk diskriminering. I sitt 
uttalande kritiserade JO Diskrimineringsom-
budsmannen ( JO dnr 329-2006).

Robert Fröman är nöjd med resultatet.
– Det som jag tyckte var bra var att man var 

förhållandevis snabb. De hade bra motivering-
ar, både när de gav stöd för min uppfattning 
och när de inte gjorde det. Det var en mycket 
väl avvägd balans när man anmärkte på myn-
digheten. För de enskilda individerna bakom 
det kommunala bolaget, som hade känt sig an-
gripna, blev det en form av personlig upprät-
telse att JO la saken tillrätta på det sätt som 
man gjorde, säger han.

Förutom upprättelse ledde kritiken också 
till förändrade rutiner hos DO, säger Robert 
Fröman.

– Jo, jag tror att på den här myndigheten vid-
togs det en skärpning. Det var ju så att i DO:s 
svar så instämde generaldirektören i kritiken 
och utlovade någon form av förbättring.

adVoKat bJörn hUrtIg har liksom hans 
kollegor på byrån klagat till JO vid flera till-
fällen. Senast gällde det ett beslut vid en om-
häktningsförhandling. Klienten försattes där 
på fri fot, men tingsrätten meddelade rese-
förbud och förordnade dessutom att klienten 

skulle lämna urinprov två gånger i veckan för 
att styrka att han var drogfri. 

JO konstaterar i sitt uttalande att det enligt 
hans mening inte finns lagstöd för detta ( JO 
dnr 5978-2006). Ett bra klargörande tycker 
Björn Hurtig. För honom är en JO-anmälan ett 
sätt att uppmärksamma och fördela ansvar för 
fel som begåtts, men också ett sätt att få svar 
inför framtiden.

– Jag tycker att JO oftast tar allt på stort all-
var. Man gör en utredning och ger tydliga svar 
med hänvisning till lagtext och tidigare JO-ut-
låtanden. Det är oerhört skickliga jurister som 
arbetar hos JO, säger Björn Hurtig.

Enligt Björn Hurtig fungerar JO:s kritik alltså 
utmärkt som riktlinjer, och tas på stort allvar 
av myndigheterna. Däremot borde JO använ-
da sin åtalsmöjlighet oftare, säger han. Han 
nämner det så kallade Fallet Ulf ( JO dnr 2181-
2005), där JO riktade hård kritik mot bland 
annat två åklagare. 

Han är förvånad över att inte fler advoka-
ter använder sig av möjligheten att anmäla till 
JO. Själv har han flera gånger upplevt att JO: s 
uttalanden kan vara effektiva för att tillvarata 
klientens intressen.

– JO-utlåtandet är ett av de skarpaste vap-
nen man kan ta till i förhållande till domstolar-
na, till exempel vid en häktningsförhandling, 
säger han och tillägger att ett JO-uttalande 
många gånger kan väga tyngre inför domsto-
len än en HD-dom.

cheFSJo MatS MeLIn har själv en positiv bild 
av advokatkåren, även om han också ser ex-
empel på mindre bra advokatarbete när han 
granskar olika ärenden. 

– Advokater har en oerhört viktig roll, inte 
minst inom ramen för brottmålsprocessen, 
för att bidra till att säkerställa att både svens-
ka och internationella normer om en rättvis 
rättegång iakttas, säger han. n

En JO-anmälan kan vara ett sätt att bevaka klientens intressen. 
JO:s kritik kan vara mycket värd inför domstolen, säger advokater.

Fokus Justitieombudsmannen 200 år

JO har kritiserat polisen för att 
man kört människor flera mil ut 
från stadens centrum. Samtidigt 
har chefsJO Mats Melin en viss
förståelse för polisens agerande.
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att man behöver utvidga möjligheterna till av-
lägsnande enligt 13 c § i polislagen. I mars i år 
lades en proposition med förslag om utvidgat 
avlägsnande om övriga åtgärder inte räcker 
för att säkerställa ordningen.

rIKSpoLIScheFen bengt SVenSon är nöjd 
med lagförslaget.

– Just den uppfattning som drivits av JO och 
vår egen uppfattning om saken har utveck-
lat lagstiftningen. Det är helt enkelt en form 
av växelverkan mellan vad vi själva kommit 
fram till och stödet från JO:s uppfattning, sä-
ger han.

JO var i remissvaret till utredningen om ut-
vidgat avlägsnande i huvudsak positiv till för-
slaget. Betydligt mer kritiskt var Advokatsam-
fundet, som inte ansåg att den nya åtgärden 

Bussningarna  – en tvistefråga som ger lagändring
na. JO har kritiserat polisen för att man kört 
demonstranter flera mil ut från stadens cen-
trum. Samtidigt har chefsJO Mats Melin en viss 
förståelse för polisens agerande.

– Det finns ofta en dragkamp mellan rättsen-
lighet och effektivitet. Polisen är ju knappast 
ute efter att köra busar så långt ut i skogen som 
det går för sakens skull, utan för att kunna sä-
kerställa ordning och säkerhet vid ett visst eve-
nemang, säger han, men konstaterar att poli-
sen ändå inte får agera utan stöd i lagen.

Rikspolischefen Bengt Svenson håller med 
om att bussningarna varit något av en tviste-
fråga. Men den tvisten ska snart vara över. 
Redan 2004 vände sig JO till regeringen med 
en uppmaning att se över polislagen, för att 
komma undan de oklarheter som fanns. I 
april 2007 påpekade också Rikspolisstyrelsen »

behövdes, i synnerhet som polisen numera 
arbetar efter en ny taktik.

I JO-besluten om bussningar riktas framför 
allt generell kritik mot polisen. Udden mot en-
skilda polismän är inte särskilt framträdande. 
Annars tycker rikspolischefen att just det indi-
viduella ansvaret hos enskilda tjänstemän be-
tonats mer av JO under de senaste åren.

– Det har ju blivit tydligare nu, med den nye 
chefsJO, att man personifierar mer av kritiken 
till de personer som är ansvariga. Jag tycker 
det är bra. Nuvarande JO värderar mer det in-
dividuella ställningstagandet i ärendet och re-
dovisar inte bara generellt, säger han. n

JO dnr 34892001
JO dnr 15082002

Prop. 2008/09:131; utvidgat
avlägsnande vid ordningsstörningar
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ehovet av en institution dit männis-
kor kan vända sig med sina klagomål 
är inte unikt för Sverige. Men Sverige 

var först, och har därmed fått bilda skola för 
ombudsmän över hela världen.

– En av de viktigaste effekterna av det svens-
ka påhittet med JO är ämbetets spridning över 
världen, säger chefsJO Mats Melin.

Finland var först med att följa det svenska 
exemplet, och inrättade en JO 1919. Under 
1950- och 60-talen följde bland andra Dan-
mark, Nya Zeeland, Storbritannien och Tan-
zania efter.

Men den VerKLIga expLoSIonen av om-
budsmän startade vid mitten av 1980-talet. 
När forna kolonier, tidigare Sovjetrepubli-
ker och östeuropeiska stater demokratisera-
des inrättade man på många håll någon form 
av justitieombudsman eller ombudsman för 
mänskliga rättigheter. 

I dag finns det sådana ombudsmän i 136 

En svensk exportsuccé
Justitieombudsmannen är förmodligen Sveriges viktigaste bidrag till 
rättsstatens principer i världen. I dag finns JO-ämbeten i 136 länder.

länder, plus en EU-ombudsman. EU-ombuds-
mannen undersöker fall av administrativa 
missförhållanden. Till exempel när en institu-
tion låter bli att handla i enlighet med lag, inte 
respekterar principerna för god förvaltning 
eller bryter mot de mänskliga rättigheterna. 
Vem som helst som är medborgare av, eller 
bor i, en EU-medlemsstat kan klaga. Företag, 
föreningar eller andra organisationer i unio-
nen kan också klaga till ombudsmannen.

p. nIKIForoS dIaMandoUroS är sedan april 
2003 EU-ombudsman. 2007 besökte han Ad-
vokatsamfundet. Många stater har också del-
statliga eller regionala ombudsmän. I de allra 
flesta länder är ombudsmannaämbetet ganska 
litet och – liksom tidigare i Sverige – knutet till 
en särskild person som huvudsakligen sysslar 
med att utreda klagomål från enskilda.

Ombudsmännen har kontakter med varan-
dra, inte minst genom organisationen Interna-
tional Ombudsman Institute, IOI. Det svenska 

B

Fokus Justitieombudsmannen 200 år

jo-ämbetet går under flera 
olika beteckningar runt om i 
världen. 

Det svenska Ombudsman 
används i en rad länder, bland 
annat australien, Belgien, 
Bosnien-herzegovina, delar 
av kanada, etiopien, litauen, 
nederländerna, hongkong, 
storbritannien och Rwanda. 
Defensor del Pueblo i bland 
annat spanien, argentina och 
peru. Médiateur de la Répu-
blique i bland annat Frankrike, 
gabon och senegal. Public 
Protector i sydafrika.

Läs mer på international 
ombudsman institutes hem-
sida: www.law.ualberta.ca/
centres/ioi/ 
eu-ombudsmannen:
www.ombudsman.europa.nu

JUStItIeoMbUdSMÄn 
I VÄrLden

KÄLLor: Jo – 200 år

JO-ämbetet har också omfattande internatio-
nella kontakter, och tar emot 40–50 interna-
tionella studiebesök varje år.

Med anledning av det svenska 200-årsjubi-
leet håller IOI i år sin världskonferens i Sve-
rige. Tanken är att samla en stor del av värl-
dens ombudsmän i Stockholm för konferens 
och festligheter i juni.

– orIgInaLreceptet Är SVenSKt. Sedan har 
kockar i olika kulturer lagt till och tagit bort så 
soppan smakar lite annorlunda. Men verksam-
hetens kärna är densamma. Det tycker jag vi 
ska vara stolta över i Sverige. Jag tror faktiskt 
inte att det finns något annat svenskt bidrag till 
rättsstatens principer och försvaret av grund-
läggande rättigheter som ens kommer i närhe-
ten av detta i betydelse, säger Mats Melin. n

»

Alexius Borgström, Katarina: jo och tjäns-
temännen, iustus förlag, 2003
Höjer, Henrik: jo – en stark man på folkets 
sida, Forskning och framsteg nr 2, 2009
www.jo.se
www.ne.se F
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Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig 
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars 
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäk-
ring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis. 

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men 
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.

Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice 
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

Hälsa är framgång.

Så vad sägs om en ovanligt 
prisvärd försäkringslösning?

Advokaten_Nr3_Willys_215x307.indd   1 08-03-28   15.18.17
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debatt

Vi måste få rätsida på arvodesfrågorna

 E
nligt 21:6 2 st. RB får en of-
fentlig försvarare inte utan rät-
tens tillstånd sätta annan i sitt 

ställe. Samtidigt stadgar 23:4 2 st. RB 
att förundersökningen skall bedrivas 
så skyndsamt som omständigheterna 
medgiver. Enligt Advokatsamfundets 
etiska regler gäller att en advokat 
skall tillvarata sin klients intressen så 
långt det går.

Ovan angivna regler skall givetvis 
följas. Problemet är bara att det 
understundom kan komma att bli en 
konflikt mellan reglerna. 

Under Våren 2008 blev jag begärd 
av en person som satt anhållen och 
sedermera häktades såsom misstänkt 
för grovt narkotikabrott. Örebro 
tingsrätt förordnade mig som man-
nens offentlige försvarare och under 
häktningstiden hölls ett antal polis-
förhör. Vid ett tillfälle ringde polisen 
och ville hålla ett förhör dagen därpå. 
Eftersom jag har mitt fasta driftsstäl-
le i Stockholm och eftersom jag var 
upptagen i förhandling nästföljande 
dag sa jag till polismannen att jag inte 
kunde närvara vid den tid som man 
ville hålla förhöret. På grund därav 
bad jag polisen om att förhöret skulle 
skjutas fram någon dag. Detta ville 
inte polismannen gå med på, utan 
han ansåg att förhöret kunde hållas 
utan att jag var närvarande. Efter 
en stund återkom polismannen och 
sade att min klient vägrade uttala sig 
utan att jag var närvarande. Senare 
på eftermiddagen ringde jag min kli-
ent och frågade om han accepterade 
att jag skickade en biträdande jurist 
att närvara vid förhöret i mitt ställe. 
Anledningen till detta var att jag ville 
få förundersökningen att fortskrida 
så att min klient (och de andra med-
misstänkta) slapp sitta längre tid i 
häkte än vad som var nödvändigt 
samt att hjälpa staten så att förunder-
sökningen kunde bedrivas skynd-
samt. Klienten accepterade mitt 
förslag, varefter förhöret kunde hål-
las på den tid som polisen ville. Vare 
sig polis eller åklagare hade någon 
invändning mot mitt agerande. Tvärt-
om uttryckte de stor tacksamhet.

Efter genomförd förhandling vid 
Örebro tingsrätt lämnade jag i vanlig 
ordning in min kostnadsräkning. I 
räkningen ingick en post för det ar-
bete som min biträdande jurist utfört 
i samband med ovan angivet förhör. 

örebro tIngSrÄtt, som för övrigt 
frikände min klient, tillerkände mig 
inte ersättning för det arbete som 
den biträdande juristen utfört. Som 
rättslig grund anfördes 21:6 2 st. RB, 
det vill säga att jag inte begärt och 
fått rättens tillstånd att sätta den bi-
trädande juristen i mitt ställe i sam-
band med förhöret. 

Vår byrå har i mångt och mycket 
gått emot strömmen vad gäller 
advokatbyråer som sysslar med 
humanjuridik. Vi har en grundtanke 
som bygger på att vi skall anställa bi-
trädande jurister som specialutbildas 
i processteknik. Som en del av den 
utbildningen ingår att de biträdande 
juristerna vid behov får biträda 
advokaternas klienter vid polisförhör 
med mera. Detta är också en service 
som vi erbjuder såväl klienterna som 
polis och åklagare, eftersom vi snart 
sagt alltid kan ställa upp på förhör. 
Därigenom tillgodoses kravet på en 
skyndsam handläggning av förunder-
sökningen samt vet våra klienter att 
de aldrig behöver vara ensamma i 
samband med förhör.

eFter örebro tIngSrÄttS beslut 
fick jag kalla fötter och meddelade 
polisens utredare och åklagarna i 
mina pågående mål att jag inte längre 
kunde skicka biträdande jurister på 
förhör utan att i varje enskilt fall ha 
fått tillstånd därtill av domstolen. 
Därefter började jag kontakta dom-
stolarna och begära att få sätta annan 
i mitt ställe då jag inte själv kunde 
närvara vid förhör eller dylikt. Detta 
föranledde givetvis problem och från 
Stockholms tingsrätt fick jag beskedet 
att jag inte behövde begära tillstånd, 
så länge jag angav i min kostnadsräk-
ning att annan än jag själv närvarat 
vid polisförhör. Personligen tycker 
jag att det är en ganska praktisk lös-
ning. Det skall även uppmärksammas 

att jag i min räkning till Örebro tings-
rätt uppgav att jag satt annan i mitt 
ställe under angivet förhör.

Givetvis överklagade jag Örebro 
tingsrätts beslut till Göta hovrätt, som 
fastställde tingsrättens beslut. Hovrät-
tens beslut kan inte överklagas.

de beSLUt SoM tagItS av Örebro 
tingsrätt och Göta hovrätt är vid en 
bokstavstolkning av 21:6 2 st. RB möj-
ligen korrekta. Konsekvenserna av 
besluten är dock märkliga. Mitt enda 
syfte var att dels hjälpa staten att in-
fria skyndsamhetskravet som anges i 
23:4 2 st. RB, dels att se till att biträda 
min klient fullt ut. Genom att agera 
på det sätt som jag gjorde fick jag 
nu betala för min biträdande jurists 
arbete och tidsspillan liksom hennes 
resekostnader. Jag har alltså betalat 
staten för att utföra ett arbete som 
har bidragit till att staten kunnat full-
följa sina plikter.

Jag vägrar tro att tingsrättens och 
hovrättens beslut beror på elakhet 
eller bottnar i att någon domare av 
avundsamhet tog chansen att plocka 
lite pengar av en försvarare. Emel-
lertid kan jag inte annat än förundras 
över att de som dömt inte förmått 
sätta sig över paragrafrytteriet och 
i stället se till nyttan av det arbete 
som utförts samt kostnaden som jag 
vidkänts. 

Frågan om vad som ligger bakom 
besluten får lämnas öppen, men 
jag kan konstatera att när det gäller 
arvodesfrågor var jag i min egenskap 
av försvarsadvokat åter en stor förlo-
rare. Får vi ingen rätsida på arvodes-
frågorna är jag rädd för att humanju-
risterna snart är ett minne blott.

berÄtteLSen Är hÄMtad ur en 
praktikers vardag. Vi som arbetar på 
verkstadsgolvet ställs dagligen inför 
dessa frågor, och jag tycker upprik-
tigt att det samfund som vi årligen 
betalar höga medlemsavgifter till 
debatterar frågan alldeles för dåligt. 
Problemet finns dock och som jag 
nyss anfört måste samfundet ta kraft-
tag för att säkra humanjuridikens 
framtid. n

DEbATTöR:

björn hurtig, 

advokat
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 Svaret besannar dessvärre mina farhågor. 
För den intresserade hänvisas därför till 
protokollet på www.riksdagen.se.

För dem som avstår från denna kunskapskälla 
kan erinras om  att en av de stora nyheterna 
i den nya penningtvättslagstiftningen är att 
den också omfattar finansiering av terrorism. 

Detta högst väsentliga förhållande förefaller 
av svaret att döma att inte stå helt klart för alla 
den lagstiftande församlingens ledamöter. När 
riksdagsman von Arnold insett detta kanske han 
bättre förstår kritiken mot hans resonemang i 
riksdagsdebatten. n Anne Ramberg, 

 generalsekreterare advokatsamfundet

debatt

av terrorism. Tyvärr är det inte helt 
enkelt att föra över pengar till dessa 
områden dels på grund av brist på 
fungerande bank- och betalningssys-
tem, dels på grund av terroristlag-
stiftningen. Frågan var konkret och 
på det avgav jag ett konkret svar. Vill 
man undvika misstanke, måste man 
alltså bevisa sin oskuld, att man har 
”rent mjöl i påsen” vid diskussion 
med till exempel finanspolisen. Med 
det menar inte jag att bevisa oskuld i 
ett formellt hänseende, det här hand-
lar ju om när en person går in på en 
bank och vill skicka pengar, alltså 
i en vanlig vardagssituation. Dub-
belkollar man inte själv, exempelvis 
med finanspolisen, kan följden bli att 
man blir misstänkt, det vill säga att 
ärendet går vidare, anmäls eller lik-
nande. Läser du Kaplans frågor och 
svar ser du ju också vad som avses i 
denna diskussion i kammaren, man 

förstår detta tydligt inte minst utifrån 
Kaplans svar (han hade väl reagerat 
om jag hade uttryckt mig såsom du 
påstår). Din citering är som du säkert 
ser helt tagen ur sitt sammanhang.

oM denna Uppenbart kontextfrån-
vända selektion beror på slarvig läs-
ning eller brist på argument i debat-
ten kring implementeringen av tredje 
penningtvättsdirektivet, vet jag inte. 
Till yttermera visso kan jag konsta-
teras att du å samfundets vägnar har 
gjort mycket negativa uttalanden och 
skrivelser kring införandet av det 
tredje penningtvättsdirektivet. Det 
förvånar mig då det antagits i ett fler-
tal av EU:s länder, alla partier i riks-
dagen samt är ett redskap för bland 
annat advokater att behålla sin tro-
värdighet och yrkesetik i en värld där 
den grova och organiserade brottslig-
heten ökar. n

”kritiken är högst ogrundad”

”mina farhågor besannas tyvärr”

repLIK: svar till anne ramberg angående ledaren i advokaten nr 2 2009

repLIK: anne ramberg svarar

DEbATTöR:

otto von arnold,  

riksdagsledamot 

(kd)

Läs mer
protokollet hittar du på www.
riksdagen.se/Webbnav/index.asp
x?nid=101&bet=2008/09:68&gui
d={C23CED8B-5E83-4D14-8C22-
CCB0C8CC4B51

 A
nne Ramberg, din ledare i 
senaste numret av Advokaten 
gör mig mycket förvånad och 

fundersam. Den kritik du riktar mot 
mig personligen och mina riksdags-
kolleger finner jag anmärkningsvärt 
skarp och högst ogrundad. Det sätt 
jag citeras ur kammarprotokollet full-
ständigt befängt. 

KoMMentarerna dU tar Med är 
svar på frågor som inte har att göra 
med den lagstiftning som skulle de-
batteras i kammaren, nämligen infö-
randet av tredje penningtvättsdirek-
tivet. Mehmet Kaplan ställde frågor 
gällande finansiering av terrorism. De 
frågor han ställde gällde hur läget ser 
ut nu, och hur man rent praktiskt ska 
gå till väga när man vill stödja exem-
pelvis utsatta människor i Gaza eller 
Somalia genom att skicka pengar, och 
inte vill bli misstänkt för finansiering 

Sveriges Domstolar söker 

Domare, domstolssekreterare, berednings
jurister, notarier och administrativ personal
Besök Sveriges Domstolars webbplats, www.domstol.se, för mer information om lediga anställningar.

www.domstol.se

Sveriges Domstolar omfattar 90 olika myndigheter och sysselsätter närmare 6 000 medarbetare. I Sveriges Domstolar ingår tingsrätter, hovrätter, 
Högsta domstolen, länsrätter, kammarrätter, Regeringsrätten, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.
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Metoden och MedLaren

Medling i affärsjuridiska tvister börjar med att 
parterna gemensamt eller genom till exempel 
Stockholms Handelskammares Medlingsinsti-
tut utser medlare som skall hjälpa parterna 
att finna sin egen lösning på tvisten. Medla-
rens roll är alltså att underlätta för parterna 
att gemensamt komma fram till en överens-
kommelse. Metoden kallas för ”facilitative” 
och medlarens roll är att fungera som ”facili-
tator” – medlaren skall hjälpa parterna att ar-
beta mot ett gemensamt mål. 

Medlaren kommer alltså inte att värdera 
parternas möjlighet till framgång i domstol el-
ler skiljeförfarande. Inte heller kommer den-
ne att uttrycka sin personliga uppfattning om 
hur tvisten skall lösas. Skulle medlaren göra 
det kommer förtroendet för medlaren att ne-
gativt påverkas – åtminstone hos den part som 
inte delar medlarens uppfattning. Detta skulle 
begränsa medlarens möjlighet att framgångs-
rikt föra tvisten till en lösning.

Medling är frivillig och parterna kan när 
som helst avbryta medlingen. Risken för att 
en av parterna drar sig undan medlingen är 
stor om medlaren blir ”värderande” i sitt med-
lingsarbete och på något sätt synes stötta den 
ena parten. Medlaren skall i stället hjälpa par-
terna att i den gemensamma kurs de lägger 
ut under medlingen lotsa dem förbi de skär 
som ligger i farleden så att de gemensamt fin-
ner en lösning som tillfredsställer dem båda. 
För dem som inte har deltagit i medling kan 
detta framstå som en variant av trollformeln 
”Sesam öppna dig”. Så kan det uppfattas men 
vi som arbetar med medling konstaterar att 
av de tvister som hänskjuts till medling lyckas 
medlingen i  80 procent av fallen. Den ena par-
ten slipper, att som sker i den klassiska box-
ningsmatchen, ligga raklång efter en KO i all-
män domstol eller skiljeförfarande. 

FördeLarna Med MedLIng

Den ovisshet om utgången av en tvist som 
en rättegång innebär är genom framgångsrik 
medling undanröjd och parterna kan sanno-
likt se fram emot fortsatta positiva affärskon-

är det dessutom partens behöriga represen-
tant och inte ombudet som inleder med att 
redogöra för tvisten. Det händer inte sällan att 
partrepresentanten efter medlingen uttryck-
er att det för första gången kändes som hon 
”ägde” tvisten – en positiv upplevelse.

reSULtatet aV MedLIng

Att känslomässiga vågor kan svalla under in-
ledningsanförandena är helt naturligt och ut-
gör del av den psykologiska resa som parterna 
gör under medlingen. Därefter inträder nästan 

utan undantag  den konstruk-
tiva fasen. Den övergår ibland 
till en gemensam ”brainstor-
ming” med ett flertal uppslag 
till lösning. Dessa uppslag ut-
kristalliserar sig till ett förslag 
som bör  ”realitetstestas”. Då 
uppkommer till exempel frå-
gan om den gemensamt före-
slagna lösningen de facto går 
att genomföra och om den 
kommer att hålla. Ofta inne-
håller en lösning av tvisten en 
kombination av åtgärder mel-
lan parterna. En sådan lös-
ning kan varken domstol eller 

skiljenämnd komma fram till eftersom dessa 
juridiska processer är formbundna och endast 
kan baseras på parternas yrkanden vilka i sin 
tur inte ger utrymme för den typ av lösningar 
som kan uppnås vid en medling.

Medling passar för alla typer av affärsjuri-
diska tvister utom naturligtvis den typ av tvist 
där endera parten vill ha svar på en rättsfråga. 
Den omständigheten att parterna och deras 
advokater har kört fast i sina försök att frivil-
ligt lösa tvisten är en inte ovanlig situation och 
medling kan då vara ett attraktivt, snabbt och 
kostnadseffektivt sätt att lösa tvisten.

SVerIgeS poSItIon

Tyvärr ligger Sverige efter andra europeiska 
länder med att medla kommersiella tvister. 
Detta beror på flera omständigheter. Ofta kän-
ner sig advokater främmande inför medling 
som en metod att lösa tvister. Detta beror i sin 
tur vanligtvis på att advokaten inte vet hur en 
medling går till. Medling är något okänt och i 
det okända vill man som yrkesman inte ge sig 
in. Dessutom är det få personer som är utbil-
dade medlare. De som uppträder som medla-

takter dem emellan. Risken för bittra minnen 
eller förstörda relationer eller ekonomi mini-
meras efter en lyckad medling,  i motsats till 
situationen efter en långvarig och krävande 
rättsprocess.

Fördelarna med medling är alltså många. 
Att cirka 80 procent av alla 
medlingar är lyckade beror 
säkert på många faktorer. 
Bara den omständigheten att 
parterna gemensamt beslu-
tat att ta tvisten till medling 
är betydelsefull. Parterna har 
genom ett sådant beslut pas-
serat det första psykologiska 
hindret för en lösning – de vill 
nu genom medlingen försöka 
finna en gemensam lösning. 
Dessutom känner parterna, 
eller i vart fall deras ombud, 
till att en process i domstol 
eller skiljeförfarande ställer 
stora krav på partens organisation. Ombudet 
kommer nämligen att kräva att parten tillsam-
mans med ombudet vänder på ”varenda sten” 
för att se vad som kan stödja partens talan. I 
affärsjuridiska tvister innebär detta att parten 
ofta får sätta av ansenlig personalkapacitet. 
Partens organisation är sällan anpassad för 
detta varför den dagliga affärsverksamheten 
kan bli lidande.

FörberedeLSe InFör MedLIng

Även medling skall förberedas av parterna 
och ombuden men förberedelsearbetet är av 
annat slag och av annan omfattning. Parterna 
behöver inte heller analysera och finslipa de 
juridiska argumenten som inför en rättspro-
cess eftersom medlingen tar sikte på att par-
terna gemensamt finner lösningen på konflik-
ten med medlarens hjälp. Det är således den 
konstruktiva lösningen som står i fokus för 
parternas förberedelse och den fortsatta ar-
betsinsatsen under medlingen.

Vid medlingen skall part alltid represen-
teras av en beslutsfattare som är behörig att 
träffa överenskommelse med motparten. Ofta 

Medling i affärsjuridiska tvister
Hur går medling till, varför är det en så sparsamt använd 
tvistelösningsmetod och vad har den för framtid i Sverige?

av claes broman, advokat

praKtISK JUrIdIK

Claes broman
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re har inte alltid den rätta utbildningen för att 
fungera som medlare. Detta innebär risk för 
att medlingen hamnar i vanrykte innan den 
hunnit slå rot här. Någon egentlig utbildning 
av medlare finns inte i Sverige. De som har ut-
bildat sig har gjort det framförallt i London. 
Skall Sverige uppfylla kraven i EU-direktivet 
om medling i civilrättsliga tvister måste bland 
annat utbildning av medlare anordnas med 
kvalitetskrav som är högt ställda. Sker detta 
och skaffar sig advokaterna kunskap om med-
ling kommer den att bli flitigt använd till gläd-
je för advokatbyråerna och deras klienter.

eU-dIreKtIVet oM MedLIng 

I cIVILrÄttSLIga tVISter

Medling som tvistelösningsmetod är vanligt 
förekommande i de anglosachsiska och anglo-
amerikanska jurisdiktionerna. Metoden spri-
der sig nu i de kontinentala rättssystemen som 
ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt att lösa 
affärsjuridiska tvister.

Förra året antog också Europaparlamentet 
ett direktiv om medling i civilrättsliga gräns-
överskridande tvister, det vill säga tvister vid 
vilka parterna har sin hemvist i olika med-

lemsstater. Detta var ett viktigt steg för att 
fastställa grundläggande principer för att ut-
veckla utomrättsliga förfaranden i tvister av 
kommersiell natur. Det anses nämligen att 
medling är ett kostnadseffektivt och snabbt 
sätt att lösa tvister. Dessutom anses det fin-
nas en större chans att en överenskommelse 
som ingåtts efter medling respekteras och att 
en vänskaplig och långsiktig relation kan beva-
ras mellan parterna. Ett förutsebart regelverk 
att falla tillbaka på är också nödvändigt för att 
främja användningen av medling.

Direktivet innebär bland annat att med-
lemsstaterna skall säkerställa att det är möjligt 
att en medlingsöverenskommelse görs verk-
ställbar om innehållet inte strider mot lagstift-
ningen i medlemsstaten där begäran görs om 
verkställighet.

Medlingen skall vara konfidentiell. Skulle 
medlingen misslyckas skall varken medlaren 
eller de som är involverade i hanteringen av 
medlingsprocessen kunna åläggas att i dom-
stol eller i skiljeförfarande lämna vittnesmål 
om information som framkommit i samband 
med medlingen.

Vidare skall parter som väljer medling inte 

därefter hindras från att senare inleda rättsli-
ga förfaranden eller skiljeförfaranden genom 
att talefristerna eller preskriptionstiderna lö-
per ut under medlingsprocessen. 

Medlemsstaterna skall se till att utbildning 
sker av medlare och att effektiva mekanismer 
införs för att kontrollera kvaliteten på de med-
lingstjänster som tillhandahålls. Dessa meka-
nismer skall syfta till att bevara medlingens 
flexibilitet och parternas autonomi och dess-
utom säkerställa att medlingen är effektiv, 
opartisk och kompetent. 

Medling är enligt direktivet ett strukturerat 
förfarande genom vilket två eller flera parter 
i en tvist på egen hand frivilligt försöker nå 
en överenskommelse om lösning av tvisten 
med hjälp av en medlare. Förfarandet kan in-
ledas av parterna eller föreslås eller beslutas 
av domstol. Medling omfattar däremot inte de 
försök till förlikning som görs av den domare 
som har tilldelats målet. En medlare är enligt 
direktivet den som ombeds utföra medlingen 
på ett effektivt, opartiskt och kompetent sätt 
oavsett dennes benämning eller yrke och oav-
sett på vilket sätt han har utsetts eller ombetts 
att utföra medlingen. n

Lite bekväm?

Låt oss hjälpa dig 
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik. 
Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt förvaltat det förtroende 
våra uppdragsgivare visat när de anlitat oss genom alla år.

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när du 
kostnadseffektivt och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla av och lägg 
upp fötterna på skrivbordet en stund – vi avlastar dig! 

För mer info besök www.stiftarna.com

» Lagerbolag

» Snabbavveckling (likvid omgående)

» Aktiebolagsändringar

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10

P8649, BOLAGS, Advokaten M-dag 090112_v1.indd   1 1/12/2009   2:29:32 PM
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Justitiedepartementet 
på advokatsamfundet

Flera viktiga frågor diskuterades under mötet på Advokatsamfundet.

advokatgolfen startade  
redan 1969 och har som  
regel lockat många 
deltagare.

Under de senare åren har dock 
deltagarantalet sjunkit, men ar-
rangörerna hoppas nu att årets 
upplägg skall passa många så att 
det kan bli ett 100-tal deltagare. 
Arrangörerna utlovar trevligt 
tävlingsspel och mycket gemyt-
lig samvaro.

Advokatgolfen spelas över 
två 18-håls ronder. Odylklassen 
tävlar över 18 hål.

Rond 1 samt odylklassens täv-
lingsrond: kanonstart fredagen 
den 28 augusti klockan 13:00.

Rond 2: kanonstart lördagen 
den 29 augusti klockan 09:00 
(även möjlighet för sällskapsspel 
för de odyler som vill spela golf ).

arrangörerna har reserve-
rat rum på Friiberghs Herrgård. 
Bokning av boende, tider, med 
mera sker direkt med Friiberghs 
Herrgård, telefon 0171-41 66 60, 
fax 0171-46 31 30, e-post office@
friibergh.se. 

Startavgift 300 kronor inbe-
talas i samband med anmälan. 
Anmälningsblanketten och mer 
information finns på samfun-
dets hemsida.

Missa inte 
advokatgolfen/
odylgolfen 2009

Advokat Hans-Erik Matts-
son avled den 24 decem-
ber 2008 i sviterna efter 

en cykelolycka den 28 novem-
ber 2008. Han blev 94 år. Hans-
Erik var vid olyckan den 28 
november 2008 fortfarande fullt 
verksam advokat. Dessutom 
tillbringade 
han en eller 
par timmar 
på kontoret 
varje lördag 
och söndag. 
Han cyklade 
till och från 
sitt arbete varje dag samt fram 
och tillbaka på lunchen. Per dag 
gör det nära en mil. 

hanS-erIK beskrevs av kolleger 
och vänner som en remarka-
bel person och sällsynt skicklig 
advokat. Den 31 maj 1933 avlade 
Hans-Erik sin studentexamen i 
Örebro, och sin jur. kand. avlade 
han i Uppsala den 30 maj 1938. 
Han fullgjorde sin notarietjänst 
vid Västernärkes domsaga i Öre-
bro under tiden 1 augusti 1938 
till 16 oktober 1941. År 1944 in-
trädde Hans-Erik som ledamot 
i Advokatsamfundet. Hans-Erik 
var således verksam jurist mel-
lan åren 1938 och 2008 eller 
under 70 år, varav 65 år som ad-
vokat. JESPER MATTSSOn

anmälan och inbetalning av 
startavgift senast den 30 juni, 
men arrangörerna är tacksam-
ma för så snar anmälan som 
möjligt.

STAFFAn bERgFELDT
staffan@bergfeldt-levinson.se

ChRISTER WAhLgREn
cw@amberadvokater.se

torsdagen den 16 april 
besökte justitieminister 
beatrice ask och chefs-
tjänstemännen från Justi-
tiedepartementet advokat-
samfundet för ett möte om 
aktuella frågor.

På programmet stod bland an-
nat information om departe-
mentets planer inför Sveriges 
ordförandeskap i EU under 
andra halvåret 2009, diskus-
sioner om FRA och datalag-

ringsdirektivet och villkoren för 
häktade och intagna i kriminal-
vårdsanstalter. Advokatsam-
fundet tog också upp ett antal 
frågor som är viktiga för advo-
katkåren, bland annat timkost-
nadsnormen och penningtvätts-
lagen. 

Från Advokatsamfundet 
medverkade bland andra ordfö-
rande Tomas Nilsson, general-
sekreterare Anne Ramberg och 
disciplinnämndens ordförande 
Lena Frånstedt Lofalk.

hans-erik
Mattsson 
till minne

Bekvämt nära!
Bo på nyrenoverade Best Western 

Hotell Göteborg, bekvämt 
nära Hovrätten. Uppge kod: 

”Advokaten” och få 20% rabatt!

Skeppsbroplatsen 1   031-752 28 00
www.hotellgoteborg.se

SÖKER NI LOKALER MED MYCKET 
CHARM I LUGNT LÄGE?

TYSTA GATAN 4 - 115, 123, 132 m2

Trivsamma, rumsindelade kontor om totalt 
370 m2 i fl era plan. Hög standard och fi na detaljer 
såsom spröjsade fönster, öppna spisar och vackra 
spegeldörrar. I fastigheten fi nns komfortkyla och 
anslutning till fi bernät. Ytor lediga per plan om 
115, 123 samt 132 m2. Fastigheten är mycket 
representativ och ligger alldeles intill Karlaplan.

Kontakta Håkan Lantz 
för mer information. 
Tel. 08-463 37 60
info@sparbossan.se

SPARBÖSSAN 
FASTIGHETER AB
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Kultur för barn och unga och 
vården av vårt kulturarv är prio-
riterade i regeringens kultur-
politik. Men kulturministern vill 
också verka för ökat entrepre-
nörskap bland kulturarbetare.

– Kulturen är ett kitt mellan människor, 
det som håller ihop samhället. Det är 
därför kulturinstitutioner alltid attack-
eras tidigt i krig. Förövarna kanske ald-
rig har varit på ett bibliotek, men de 
vet intuitivt hur man krossar ett folk.

Det sa kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth, som talade på april månads 
Hildarylunch i Stockholm. Mötet hölls 
på Rosenbads konferenscenter.

KULtUr Är LIVSVIKtIgt, menade Lena 
Adelsohn Liljeroth. Ändå hamnar kul-
turen aldrig på väljarnas tio i topp-lis-
ta över de viktigaste frågorna. Men när 
de blir tillfrågade anser de allra fles-
ta människor att det är viktigt att det 
finns ett bibliotek där de bor och att 
den lokala biografen visar många olika 

filmer. Människor sjunger i kör och har 
tavlor hemma på väggarna. Förmodli-
gen är det själva begreppet kultur som 
skrämmer, konstaterade hon.

– Kultur är viktigt och engagerar 
många. De kallar det bara inte för kul-
tur, sammanfattade hon.

KULtUrMInIStern berättade att den 
statliga kulturbudgeten uppgår till fem 
miljarder kronor om året, eller ungefär 
en procent av BNP. Dessa pengar an-
vänds i första hand för kulturens ”in-
frastruktur”, enligt Lena Adelsohn Lil-
jeroth, alltså till museer, konserthallar 
och annat som behövs för att kulturlivet 
ska fungera. Tre fjärdedelar av kulturen 
betalar svenskarna ur egen ficka.

Kultur för barn och unga är ett pri-
oriterat område för regeringen, berät-
tade Lena Adelsohn Liljeroth.

– Det är för mig en rättvisefråga. Vi 
vet att de som inte får del av kulturen 
som barn inte heller kommer att ta del 
av den som vuxna. De är utestängda, 
sa kulturministern. 

Även vården av vårt kulturarv står 
högt upp på regeringens lista över vad 
kulturpengarna ska användas till. Lena 
Adelsohn Liljeroth pekade också på att 
den nyskapande konsten måste få hjälp 
att anpassa sig till nya villkor.

– Entreprenörskap och nätverkande 
är viktigt för kulturarbetare. Många 
duktiga kulturarbetare med en god ut-
bildning får ingen kunskap alls om hur 
de ska klara sig, sa kulturministern, 
som menade att marknadsföring och 
bokföring kanske borde ingå i utbild-
ningen eftersom en stor del av kultur-
arbetarna kommer att verka som egen-
företagare. Ub

lena adelsohn liljeroth:
”kultur är livsviktigt”

hILdary kulturministern talade på aprilmötet

Lena Adelsohn Liljeroth talade på hildarylunchen på Rosenbads konferenscenter i Stockholm.

”Kulturen är 
ett kitt mellan 
människor.”
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Vinjett

den 28 maj fyller advokat bertil 
henriques 90 år. han har arbetat som 
advokat i över 60 år och gör så fortfa-
rande. tidskriften advokaten hälsade 
nyligen på hemma hos jubilaren.

Vi gratulerar inför den stundande 
90årsdagen!

− Tack. Det är roligt att kunna fira med barn, 
barnbarn och barnbarnsbarn och en hustru 
som är lite äldre, samtidigt är det förstås trå-
kigt att så många av vännerna är borta.
Du jobbar fortfarande. hur ser verk
samheten ut?

− Jag håller på och trappar ned nu och avslu-
tar flera boutredningar. 
hur orkar du, och varför jobbar du 
fortfarande?

−  Jag vet faktiskt inte. Hälsan är bra, bort-
sett från en del balansproblem, sedan har jag 
väl aldrig egentligen haft tid med några hob-

”atmosfären var vänligare 
förr – det är tuffare i dag”

MånadenS adVoKat bertil henriques

bies utan arbetat jämt. Jag har fortsatt för att 
jag verkligen trivts med yrket. Förresten är det 
inte kul att bara titta på tv, då är det bättre att 
ha något att göra.
Stämmer verkligen detta med inga fri
tidsintressen? Det sägs att du är 
en duktig seglare?

 − Jo, jag har seglat olika båtar och hav hela 
livet, till för ungefär tio år sedan då jag sålde 
sista båten. Jag tar också en långpromenad 
varje lördag förmiddag tillsammans med en 
gammal vän. Vi går Djurgården runt och pas-
serar Advokatsamfundets hus. Det går på två 
timmar och en kvart.
Varför blev du advokat?

− Det föll sig ganska naturligt, min pappa var 
det. Jag har under åren fått erbjudanden från 
näringslivet om att börja inom några av bola-
gen som jag arbetat för, men alltid tackat nej 
eftersom jag inte ser mig själv som en affärs-
man. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval.

har du haft någon advokat som  
förebild?

− Jag lärde mig mycket av Olof Södermark 
på Södermarks advokatbyrå, där jag började 
för 62 år sedan och fortfarande är konsult hos. 
Olle kunde allt, var grundlig, juste och hjälp-
sam. Han hade alltid tid för oss. När vi hade 
kört fast och gick in till honom sa han alltid 
”barn, har ni läst lagen?”, vilket vi inte gjort 
− sedan läste vi lagen och förarbetena tillsam-
mans och löste problemet.
Ditt bästa råd till unga advokater?

− Vet inte om jag är rätt man att ge några råd, 
men jag har tidigare sagt ”specialisera er”. På 
min tid gjorde advokaten lite av varje, så är det 
uppenbarligen inte längre utan utvecklingen 
går i en annan riktning.
Vad är största skillnaden jämfört med 
1947 när du började?

− Atmosfären var nog vänligare förr. I dag 
är det tuffare. Man umgicks med såväl klien-
ter som kolleger. Jag kände personligen näs-
tan alla advokater som jobbade i Stockholm på 
den tiden. Att vi var så goda vänner fick ibland 
till följd att klienterna blev arga. En kvinna i ett 
familjemål ilsknade till när jag inledde brevet 
till motpartens advokat med ”Kära E…”, men 
så gjorde vi då. 
någon speciell episod från ditt långa 
yrkesliv som du vill berätta för oss?

− Jag återvände en gång till den domstol i 
västra Sverige där jag suttit ting tio år tidigare 
för att representera en klient i ett fastighets-
mål. Då jag där skrivit många liknande förslag 
till domar gjorde jag det den här gången också 
för att hjälpa notarien. Motparten blev rasan-
de, men domstolens ordförande tog emot mitt 
förslag, hur domen utföll behöver jag kanske 
inte säga.
Du har haft många styrelseuppdrag 
i stora bolag, berätta om något du är 
speciellt stolt över?

− Ett av mina finaste är det i klubb 76, säger 
Bertil Henriques med ett litet leende och vi-
sar visitkortet där det står att han är klubbord-
förande och träffas säkrast på 76:ans busstur 
klockan 8:51.

− 76:an går från Ropsten in mot stan och 
när jag åkte kommunalt till jobbet bildade jag 
och några andra passagerare som brukade 
sitta längst bak och prata den här exklusiva 
klubben.
Varför finns det ingen dator 
i ditt arbetsrum?

− Någon sådan har jag aldrig haft, behöver 
ingen. Min sekreterare skriver ut korrespon-
densen. Jag har haft samma sekreterare i drygt 
55 år, säger Bertil Henriques och fyrar av ett 
nytt avväpnande leende.
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Aktuellt

Svensäter blir hovrättspresident 

advokat och riksdagsman bloggar

DAWIT
ISAAK
SVIK INTE 

Dawit Isaak är en svensk journalist som sitter fängslad  
i Eritrea. Dawit Isaak sitter där enbart för att ha bedrivit  

journalistik. Han har suttit fängslad sedan september 2001, 
utan att ha beviljats rättegång.

I Göteborg väntar Dawits familj på att han ska komma 
tillbaka. De har väntat alldeles för länge.

Vi kräver att Sveriges regering tar krafttag för att få den 
svenske medborgaren Dawit Isaak fri.

Vill du stödja kampanjen för Dawit Isaaks frigivning?
Besök www.freedawit.com

Sveriges Tidskrifter  |  Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter   
 Journalistförbundet  |  Stödkommittéen Free Dawit Isaak    

Sveriges författarförbund  |  Expressen  |  Tidningsutgivarna   
Publicistklubben  |  Svenska PEN  |  Reportrar utan gränser

polisen har fått ny webbplats
Den 26 mars lanserade polisen en ny webbplats med bättre funk-
tion, form och innehåll. Den nya webbplatsen har polisens service 
till allmänheten i fokus. Besökaren ska lätt kunna anmäla stöld 
och förlust, hitta närmaste polisstation, lämna tips och läsa om 
dygnets händelser i landet.

advokaten och justitieutskottets ordförande thomas Bodström 
har anslutit sig till den stora skaran bloggande svenskar. Bod-
ströms dagbok på nätet har fått namnet ”Bodströmsamhället”, ett 
uttryck som ursprungligen myntades av kritiker mot Bodströms 
politik.

Regeringen utnämnde i april lagmannen lennart svensäter till 
hovrättspresident i hovrätten över skåne och Blekinge.

lennart svensäter är sedan 2007 lagman vid helsingborgs 
tingsrätt och har varit särskild utredare i utredningen om offent-
liga bidrag till fristående skolor samt ordförande och ansvarig för 
den administrativa ledningen och uppbyggnaden av Regionala 
etikprövningsnämnden i lund. lennart svensäter är ledamot i 
Domstolsverkets insynsråd samt i Domarnämnden sedan 2008. 

lennart svensäter tillträder den 1 juni 2009. 

www.bodstromsamhallet.se

www.polisen.se

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20
info@standardbolag.se

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25
www.standardbolag.se

Guldstenen - en metod att separera kapital till nytt bolag
Användbart vid utlösen av delägare, ta in ny delägare, skapa 5:25-bolag, generationsväxling, omstrukturering,

uttag ur bolaget m.m. Guldstenen är en metod att genomföra detta på kort tid och till fast pris.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954



Parlör för lyckade 
affärer i Polen

1 Hej, känner du till någon först-
klassig advokatbyrå i Polen?

2 Ja, absolut! Magnusson. 

3 Lysande! Vad erbjuder dom?

4 Heltäckande affärsjuridiska
lösningar för företag. 

5 Var i Polen har Magnusson
kontor?

6 I Warszawa och Wroc w.

7 Tack så mycket!

8 Inga problem.
Välkommen till Polen! 

Magnusson. Det enda du behöver kunna på polska.
Vi på Magnusson vet hur det fungerar i Polen. Vi har funnits här länge och är den enda svenska advokatbyrån i detta dynamiska 

land. Du och ditt företag får förstklassig rådgivning avseende alla typer av affärsjuridiska frågor och kommersiella utmaningar. 

Vill du veta mer? Kontakta: 

Advokat  Dan Person: +48 22 55 27 551, dan.person@magnussonlaw.com 

Advokat Artur Swirtun: +48 22 55 27 549, artur.swirtun@magnussonlaw.com 

www.magnussonlaw.com

We just love Poland 

COPENHAGEN | MOSCOW | STOCKHOLM | WARSAW | WROCLAW
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Läs mer
hela litteraturlistan finns på 
juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

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

Aktuellt Juridiska biblioteket

ny LItteratUr I UrVaL

tryckår: 2009 om inte annat 
anges. 
Bellamy, Christopher: materials 

on european community law 
of competition (oxford univ. 
press. 1 776 s.)

Bergstrand, Bengt Olof: Den 
nya socialtjänstlagen (höga-
näs: kommunlitteratur. 198 s.)

Calleman, Catharina: genus-
perspektiv på arbetsrätten 
(iustus. 109 s.)

Edenhammar, Hans: Företa-
gens redovisning: att förstå 
årsredovisningar/hans eden-
hammar, per thorell (6. uppl. 
iustus. 212 s.)

Frågor på bolagsstämman (7. 
uppl. FaR sRs. 223 s.)

Fröberg, Ulf H.: patientdata-
lagen: författningstexter 

och kommentarer (lidingö: 
institutet för medicinsk rätt, 
2008. 195 s.)

Henriksson, Per: sakrättsliga 
moment och deras ekono-
miska konsekvenser (jure, 
2009. 445 s. Diss. stock-
holms universitet)

Hinn, Eskil: offentlig arbetsrätt: 
en kommentar till lagreg-
lerna om statlig och kom-
munal anställning/eskil hinn, 
lennart aspegren (2. uppl. 
norstedts juridik. 250 s.) 

Hästen och skatten/jan klee-
rup, ulf hornegård (4. uppl. 
stockholm: FaR sRs. 172 s.)    

Källström, Kent: anställnings-
förhållandet: inledning till 
den individuella arbetsrätten 
(2. uppl. iustus. 335 s.) 

Law of the European conven-
tion on human rights/David 

harris… (2. ed. oxford univ. 
press. 902 s.)

The law of the European Union 
and the European Com-
munities /edited by p.j.g. 
kapteyn .... (4. ed.. alphen 
aan Den Rijn: kluwer law 
international, 2008. 1 406 s.)

Lundälv, Jörgen: trafikmedicin 
för socialtjänsten: om sol 
och lss (gävle: meyer, 2008. 
79 s.)

Migrationsrättsvolymen 2009 
(stockholm: FaR sRs. 350 s.)

Moëll, Christina: Rules of origin 
in the common commercial 
and development policies of 
the european union (lund: 
juristförl., 2008. 341 s. 
skrifter utgivna vid juridiska 
fakulteten i lund; 166)

Nyholm, Jens: idrottsfören-
ingar: ekonomi, skatt och 

juridik för föreningen och 
medlemmarna/av jens 
nyholm och ulf svensson (4. 
uppl. näsviken: Björn lundén 
information. 247 s.)

Sveman, Eva: lagen om offentlig 
upphandling inom den klas-
siska sektorn: lou (stock-
holm: kommentus. 97, 51 s.)

Villiger, Mark Eugen: com-
mentary on the 1969 Vienna 
convention on the law of 
treaties (leiden: martinus 
nijhoff publishers. 1 057 s.)

Westerlund, Gösta: polisens 
vapenanvändning (2. uppl. 
stockholm : Bruun. 156 s.)

LÄStIpS

Titel: medling som tvistlös-
ningsmetod
Författare: Dan engström
Förlag: jure
Boken belyser den så kalla-
de särskilda medlingen en-
ligt rättegångsbalken  till-
sammans med närliggande 
frågor. Rättegångsbalkens 

regler jämförs också med Regler för stock-
holms handelskammares medlingsinstitut. 
Vidare behandlas bland annat eu-direktivet 
2008/52/eg om vissa aspekter på medling 
i civilrättsliga tvister som antogs 2008. utö-
ver att vara en ren lagkommentar beskriver 
boken även medlingen som metod och hur 
den kan tillämpas praktiskt och vänder sig 
till advokater, domare och andra som är 
verksamma som medlare.

Titel: nya medborgarskaps-
lagen med kommentarer
Författare: håkan sandesjö 
och kurt Björk
Förlag: norstedts juridik, 
2. uppl.
Boken ger en samlad 
bild av lagstiftning och 
praxis på medborgar-

skapsområdet. 2001 års lag om svenskt 
medborgarskap kommenteras men även 
tidigare lagstiftning redovisas liksom den 
omfattande praxis som finns på området. 
Viktigare konventionstexter och medbor-
garskapslagstiftning i en rad andra länder 
återges. sedan 2005 års upplaga har det 
i medborgarskapslagstiftningen införts 
en ny instans- och processordning. Boken 
vänder sig i första hand till handläggare på 
myndigheter och domstolar och juridiska 
ombud i medborgarskapsärenden.

nya rapporter 

barn och unga som begår brott, handbok 
från Socialstyrelsen
handboken sammanställer lagstiftning och 
förarbeten inom området unga lagöverträ-
dare och redovisar vilka insatser som kan 
vara aktuella för ungdomar med brottsligt 
beteende. 

syftet med handboken är att ge väg-
ledning till socialtjänsten, stärka ungas 
rättssäkerhet och att få en nationell enhet-
lighet i handläggningen av dessa ärenden. 
handboken kan beställas eller laddas ned 
på www.socialstyrelsen.se.

narkotika : Farlighetsbedömning av 
narkotikapreparat (RättsPM 2009:1), 
Åklagarmyndighetens Utvecklingscen
trum Stockholm
åklagarmyndigheten har tagit fram en 
ny upplaga av promemorian ’’narkotika: 
farlighetsbedömning’’. i promemorian 
ges rekommendationer för farlighets-
bedömningar av nya narkotikaprepa-
rat. Rekommendationer ges också för 
straffvärdebedömningar utifrån ett rent 
mängdresonemang. kan laddas ned på 
www.aklagare.se.

nationella trygghetsundersökningen 
2008, Rapport från brottsförebyggande 
rådet
Den nationella trygghetsundersökningen 
(ntu), som Brå genomför för tredje året i 
rad är en brottsoffer- och trygghetsunder-
sökning. undersökningen genomförs som 
telefonintervjuer och frågorna handlar om 
utsatthet och oro för olika typer av brott, 
trygghetsupplevelse, förtroende för rätts-
väsendet och brottsoffers kontakter med 
rättsväsendet. undersökningen visar bland 
annat att förtroendet ökade för myndig-

heterna inom rättsväsendet (domstolarna, 
åklagarna och kriminalvården) och att för-
troendet för polisen ligger kvar på samma 
höga nivå som tidigare. 

Rapporten kan beställas eller laddas ner 
på www.bra.se 

aVhandLIng

Åsa Åslund: Allemansrätten och 
marknyttjande: studier av ett rättsinstitut, 
Avhandling från Linköpings universitet
avhandlingen studerar allemansrätten som 
rättsinstitut. Den visar att allemansrätten 
har en stark ställning i svensk rätt, trots att 
den inte finns närmare beskriven i svensk 
lagstiftning. Den finns omnämnd i reger-
ingsformen och miljöbalken, men vad den 
rätten närmare innebär finns inte särskilt 
reglerat. Det finns bara ett fåtal domar 
som direkt handlar om allemansrätten. åsa 
åslund har vid sidan av dessa studerat ett 
hundratal andra domar och dokument där 
resonemang förs kring allemansrätten. Det 
rör frågor om markanvändning, exempelvis 
strandskydd och bygglovsärenden.

hennes avhandling visar att allemansrät-
ten ger oss rätt att utnyttja andras mark, 
både för vardagsnytta och rekreation men 
också i kommersiellt syfte under förutsätt-
ning att naturen inte tar skada. Det finns 
undantag från allemansrätten. mark som 
behövs för näringsändamål, till exempel 
jordbruk, och som är biologiskt känslig kan 
undantas. 

Dan Engström

som tvistlösnings- 
metod

Medling
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samfundet

baKgrUnd

A har varit ombud för Y i ett 
mål om skadestånd vid O-stads 
tingsrätt. Målet avlutades den 13 
mars 2007 med en dom varige-
nom en mellan parterna träffad 
förlikning stadfästes.

anMÄLan

Anmälan, som är dagtecknad 
den 1 februari 2008, kom in till 
Advokatsamfundet den 7 febru-
ari 2008. Den kompletterades 
med en skrivelse som är dag-
tecknad den 12 februari 2008 
och gavs in till samfundet den 
14 februari 2008. Kritiken mot 
A avser att han har brustit i re-
dovisningen av klientmedel, att 
han brustit i kommunikation av 
inlagor med mera samt att han 
debiterat att oskäligt arvode.

Till stöd för sin anmälan har Y 
i huvudsak anfört följande:

Efter tingsrättens dom 
emotsåg Y en slutfaktura samt 
en redovisning av innestående 
medel på firmans klientmedels-
konto. När han inte hörde något 
från advokatfirman tog han 
kontakt med det försäkringsbo-
lag som meddelat rättsskydd för 
att informera sig om det kommit 
någon faktura från advokaten. 
Han upplystes om att det hade 
kommit in två fakturor, en a 
conto-faktura och en slutfaktu-
ra. Dessa översändes till honom 
från försäkringsbolaget. Efter 
genomgång av fakturorna hit-
tade han fel i debiteringen. Han 
påtalade felen för försäkringsbo-
laget som skulle ta kontakt med 
advokatfirman.

Sedan försäkringsbolaget till-
skrivit advokatfirman blev han 
uppringd av någon från firman 
som lämnade en förklaring till 
deras debitering och varför det 
stod olika betalningsansvariga 
på fakturorna. Något godtag-
bart svar fick han inte – snarare 

undanflykter som han tyckte 
var märkliga, till exempel att 
firman enligt Konsumentverkets 
regler hade rätt att lägga på 20 
procent utan att behöva redo-
visa detta. Efter samtalet kom 
det en faktura på självrisk och 
kostnader att betalas inom 30 
dagar. Han tog då kontakt med 
advokatfirman och upplyste om 
att han hade medel innestående 
på klientmedelskonto hos fir-
man och att en avräkning skulle 
göras och resterande belopp 
omgående skulle betalas till 
honom. Han fick då besked om 
att någon från advokatfirman 
skulle återkomma till honom 
för att reda ut det hela. Ingen 
hörde av sig. I stället började 
det komma påminnelser, fyra 
stycken, varav en med hot om 
inkasso. Han tog på nytt kontakt 
med advokatfirman och frågade 
varför det inte skedde någon 
slutreglering. Något svar kunde 
inte lämnas utan han hänvisades 
att kontakta en sekreterare som 
dock bara arbetade på fredagar. 
Under hösten ringde han minst 
15–20 samtal. Ingen återkom på 
utlovad tid. Den 21 december 
2007 fick han ett telefonsamtal 
från advokatfirman med med-
delande om att någon skall ta 
tag i detta under mellandagarna 
och att advokaten skulle ringa 
honom efter helgledigheten. 
Han har fortfarande inte hört 
något från advokatfirman och 
några pengar har inte kommit 
honom tillhanda. Tilläggas kan 
att de enda skrivelser som han 
fått från A är stämningsansök-
ningarna. Det synes märkligt att 
A, som utger sig vara ledande 
inom sitt område, inte vet hur 
man stämmer och vem man 
stämmer, tvingades ge in en ny 
stämningsansökan.

A har debiterat ett arvode 
som inte är skäligt. Y har inte 

fått någon information om kost-
nadsläget under målets gång, 
varför den höga kostnaden kom 
som en total överraskning när 
han fick del av A:s slutfaktura 
genom försäkringsbolaget. Vid 
en genomgång av fakturan upp-
täckte han att det var för många 
timmar debiterade. Detta påpe-
kade han för försäkringsbolaget 
som skulle tillskriva A om detta. 
A tog telefonkontakt med Y för 
att förklara debiteringen. Innan 
samtalet avslutades påpekade Y 
att A till rådmannen hade angett 
att kostnaderna fram tills dagens 
förhandling uppgick till 105 000 
kr plus ersättning för inställelse 
vid huvudförhandlingen och 
kostnader för vittne och hotell. 
Dessa kostnader visade sig 
sedan uppgå till cirka 8 000 kro-
nor. Mot den bakgrunden blev 
slutfakturan en stor överrask-
ning eftersom den slutade på 
lite över 137 000 kronor, något 
som möjligen kan förklaras med 
att A inför rådmannen klargjort 
att ”klienten har ett mycket bra 
rättsskydd”.

adVoKatenS yttrande

I yttrande, som kom in till Advo-
katsamfundet den 3 mars 2008, 
har A medgett att kontakterna 
med Y avseende avräkning hade 
kunnat skötas smidigare men i 
övrigt avvisat anmärkningarna 
och i huvudsak anfört följande:

Förlikningslikviden om 
80 000 kronor sattes in på 
konto hos advokatfirman den 
27 mars 2007. Medlen avskildes 
till ett särskilt för Y upprättat 
klientmedelskonto. Y har trots 
upprepade påstötningar aldrig 
meddelat advokatfirman sin 
bank och sitt kontonummer 
eller anvisat annat alternativt 
betalningssätt så att förliknings-
likviden efter avräkning kunnat 
överföras till honom. Y har 
under hösten talat med A men 
främst med firmans receptionist 
och ekonomiansvarige. Han har 
återigen framfört de synpunk-
ter på kostnadsräkningen som 
utförligt hade diskuterats vid ett 
telefonsamtal den 7 maj 2007. 
A har också senare vid två till-

fällen satt ned firmans anspråk. 
Innan A hade kännedom om Y:s 
disciplinanmälan, utställdes den 
1 februari 2008 en bankgiroavi 
till honom om 42 000 kronor. 
Vidare har hans klientmedels-
konto påförts sparränta den 1 ja-
nuari 2008 om 1 335 kronor och 
56 öre. Advokatfirman har för-
sökt tillgodose Y och således satt 
ned sitt anspråk till sammanlagt 
38 000 kronor. Här bör påpekas 
att firman inte anser sig kunna 
disponera över den av rätts-
skyddsförsäkringen fastställda 
självrisken om 25 procent eller i 
detta fall 31 270 kronor inklusive 
moms. Y tillgodogörs således 
42 000 kronor efter avräkning 
för hans nedsatta kostnader om 
38 000 kronor samt därutöver 
sparräntan. Sammanfattningsvis 
medger A att kontakterna med 
Y avseende avvräkningen hade 
kunnat skötas smidigare och att 
advokatfirman möjligen borde 
ha tillställt honom en bankgiro-
avi tidigare.

Målet och inlagor med mera 
har diskuterats tillsammans 
med Y vid fem personliga mö-
ten, två telefonkonferenser och 
därutöver femton antecknade 
telefonsamtal. Ett stort antal 
egna och motpartens inlagor 
samt tingsrättens handlingar har 
kommunicerats skriftligen per 
post med Y.

När det gäller frågan om att 
fel part stämdes fick A besked 
från P-bolaget att bolaget var 
rätt part och att denna gren av 
P-bolaget hade säte i Q-stad men 
att det skulle gå bra att föra ta-
lan i O-stad, vilket var i enlighet 
med Y:s önskemål. Tyvärr var 
beskedet felaktigt och A tvinga-
des ge in en ny stämningsansö-
kan. Y har dock inte debiterats 
kostnaderna för merarbetet. 

Debiterat arvode är skäligt. 
Y har informerats, dels om den 
allmänna kostnadsrisk som 
alltid föreligger vid tvistemål i 
allmän domstol, dels om kost-
nadsläget under den pågående 
handläggningen. Det senare 
minns A tydligt på grund av att 
ansvarigt försäkringsbolag efter 
den muntliga förberedelsen i 

2 
advokat har, trots behållning på klientmedelskonto, 
framställt krav och hotat med inkasso. advokaten har 
vidare varit i dröjsmål med avgivande av slutredovisning 

samt utbetalning av innestående medel till klient. erinran.

dIScIpLInÄrende beslut 2009
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samband med betalning a conto 
meddelade att Y:s rättsskydds-
försäkring inte skulle stå för de 
merkostnader som berodde på 
att Y valt ett ombud på annan 
ort än sin bostadsort O-stad.

Slutkostnadsräkningen upp-
rättades den 19 mars 2007 och 
skickades samma dag till försäk-
ringsbolaget. Y tillskrevs den 20 
mars vari en kopia av tingsrät-
tens dom på den stadfästa 
förlikningen bifogades tillsam-
mans med uppgift om att A:s 
kostnader hade beräknats till 
137 109 kronor och att självris-
ken var 25 procent. På grund av 
ett beklagligt förbiseende från 
A:s sida bifogades inte kostnads-
räkningen men efter påpekande 
från Y fick denne kostnadsräk-
ningen per e-post den 30 mars 
2007. Därefter följde samtal och 
korrespondens med försäk-
ringsbolaget om rättsskyddet 
varvid A fick information om 
att Y ifrågasatt kostnaderna. Vid 
samtalet den 7 maj 2007 gick A 
noggrant igenom debiteringen 
med Y. Under samtalet var A:s 
intryck att Y inledningsvis inte 
ville medverka eller förstå, 
varpå A tyvärr hamnade i viss 
affekt, vilket han djupt bekla-
gar och återigen ber om ursäkt 
om. Samtalet avslutades dock i 
vänligt samförstånd om kostna-
derna. Y:s invändningar gällde 
i huvudsak att han inte förstod 
att arbete nedlagts under tiden 
mellan den muntliga förbere-
delsen den 22 februari 2006 och 

arbetet med att förebereda hu-
vudförhandlingen den 13 mars 
2007. Arbete motsvarande 37,3 
timmar avsåg tiden fram till den 
24 mars 2006. Därefter hade A 
lagt ned löpande arbete mot-
svarande 15,7 timmar och sedan 
inför huvudförhandlingen cirka 
ett år senare förberedelsearbete 
motsvarande 38 timmar.

A bestrider att för många 
timmar debiterats. Fram till 
avresan till O-stad beräknades 
kostnaderna till 115 806 kronor. 
Dock förelåg ytterligare därefter 
tillkommande arbete med 
genomläsning och förberedelse 
samt möte med huvudman och 
vittne, huvudförhandling samt 
tillkommande kostnader för 
vittnen och hotell. Y uppger i 
sin skrivelse att A inför rättens 
ordförande skulle ha uppgett 
kostnaderna till 105 000 kronor. 
Här har A ingen klar minnesbild 
men det förefaller föreligga ett 
missförstånd eftersom kost-
naderna uppgick till nära nog 
116 000 kronor dagen före hans 
avresa. Från och med tidpunk-
ten för avresan med tåg från 
Stockholm och till dess parterna 
träffade sin förlikning har all 
tid gått åt för att förbereda 
huvudförhandlingen, bland 
annat genom att ha två möten 
med huvudmannen och ett med 
hans far som var åberopad som 
vittne. Till de 116 000 kronor 
skall alltså läggas kostnader 
för därefter utfört arbete, för 
hotell om 1 095 kronor och för 

vittneskostnad om 3 700 kronor. 
Mot den bakgrunden och att 
kostnaderna har diskuterats 
under handläggningen borde Y 
enligt A:s mening inte ha varit 
särskilt överraskad över att 
kostnaderna slutade på lite över 
137 000 kronor. 

I en förhandlingssituation är 
klientens processuthållighet 
en viktig faktor. Klarar klienter 
inte av att processa i under- och 
överinstans, leder detta enligt 
A:s erfarenhet till att klienten 
tvingas att acceptera lägre förlik-
ningssummor än annars. Detta 
är bakgrunden till uttrycket att 
”klienten har ett mycket bra 
rättsskydd”. Här bör påpekas att 
A inte minns om han uttryckte 
sig exakt på angivet sätt, men 
något budskap med i huvudsak 
detta innehåll har antagligen 
lämnats. Y hade i och för sig 
ett mycket bra rättsskydd som 
täckte rättegångskostnader upp 
till 200 000 kronor. Hans rätts-
skydd hade alltså troligen räckt 
till för betalning av kostnaderna 
att fullfölja målet i överinstan-
serna. 

Rättsskyddets storlek styr inte 
debiteringen. Enligt villkoren 
för rättsskyddsförsäkringen har 
ärendet debiterats med ledning 
av nedlagd tid. Här har också en 
jämförelse gjorts med den tid 
som skäligen bort åtgå. Tim-
kostnadsnormen var densamma 
som den då gällande rättshjälps-
taxan. Vid debiteringen har 
även beaktats ärendets art och 

svårighetsgrad, vilket krävde 
stor skicklighet, tvisteföremålets 
värde, resultatet samt övriga 
omständigheter. 

ytterLIgare SKrIFtVÄxLIng

Parterna har gett in ytterligare 
skrivelser.

nÄMndenS bedöMnIng 

och beSLUt 

A har inte utan dröjsmål avgivit 
slutredovisning. 

A har, trots behållningen på 
klientmedelskontot, framställt 
krav och hotat med inkasso.

A har inte sett till att utbe-
talningen till Y gjordes utan 
dröjsmål.

På grund härav tilldelar nämn-
den A erinran enligt 8 kap. 7 § 
andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt förekommit i 
ärendet föranleder ingen åtgärd.

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

Box 270  Varvsgränd 8  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Nu även Eurobolag

www.bolagsratt.se

 

Auktoriserade översättningar 
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala: 018-38 00 56      
Stockholm: 08-661 37 75 
Västerås: 021-13 11 06       
Göteborg: 031-707 09 59 
Örebro: 019-33 30 66   

     Hemsida           e-post:
   www.elt.se      info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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baKgrUnd

Z förordnades år 1998 till kon-
kursförvaltare i TAB:s konkurs 
(T). Bolagets ställföreträdare var 
S. Som ombud för T i konkurs 
och S väckte A år 2002 klander-
talan mot utdelningsförslaget i 
konkursen. Talan utformades 
som en skadeståndstalan mot Z. 
Y var ombud för Z.

anMÄLan

Anmälan, som kom in till Advo-
katsamfundet den 12 februari 
2008, avser frågan om A under 
ett sammanträde för huvudför-
handling i tingsrätten har upp-
trätt på ett sådant sätt att han 
därigenom åsidosatt sina plikter 
som advokat.

Anmälarna har anfört föl-
jande:

Huvudförhandling i tingsrät-
ten var utsatt till den 1 juni 
2005, huvudförhandlingen 
kunde dock inte genomföras. 
När målet påropades gjorde A 
omgående gällande hinder mot 
huvudförhandling. Sedan tings-
rätten i två beslut förklarat att 
hinder inte förelåg, entledigades 
A av S. Entledigandet skedde 
på inrådan av A och var en ren 
obstruktion mot tingsrättens be-
slut att hålla huvudförhandling. 
Därefter vägrade S att framställa 
sitt yrkande och att utveckla 
sin talan. Även detta agerande 
skedde på instruktion av A. 
Huvudförhandlingen fick till 
slut ställas in. Under den stund 
förhandlingen pågick var A dess-
utom allmänt oförskämd mot 
rättens ordförande, bland annat 
genom att vid flera tillfällen av-
bryta denne, uttrycka sig oartigt 
och skrika. Efter entledigandet 
gick advokat A och satte sig i en 
åhörarbänk. Därifrån skrek han 
till såväl ordföranden som en av 
rådmännen. A saboterade så-
ledes medvetet den utsatta hu-
vudförhandlingen. Uppträdan-

det i övrigt var exempellöst och 
enligt anmälarnas uppfattning 
fullständigt ovärdigt en ledamot 
av samfundet. Ny huvudför-
handling kom till stånd cirka ett 
år senare. A uppträdde då som 
rättegångsbiträde. Han ålades i 
domen ett solidariskt ansvar för 
de kostnader som den inställda 
huvudförhandlingen föranlett 
Z. Efter överklagande fastställde 
Hovrätten X i april 2007 tings-
rättens beslut om solidariskt 
kostnadsansvar för A. Högsta 
domstolen, till vilken hovrät-
tens beslut överklagades, fann i 
beslut den 31 januari 2008 inte 
skäl att meddela prövningstill-
stånd.

adVoKatenS yttrande

I yttrande, som kom in till Ad-
vokatsamfundet den 22 februari 
2008, har A motsatt sig disci-
plinåtgärd och i huvudsak an-
fört följande:

Advokatsamfundet har redan 
prövat om ärendet ska behand-
las som ett disciplinärende 
och kommit fram till att så inte 
skulle ske (DÄ-2007/1009). Den 
1 juni 2005 agerade han utifrån 
vad varje advokat bör göra när 
dennes huvudman utsätts för 
allvarliga och grova rättegångs-
fel. Hans agerande anmäldes 
inte av vare sig motpartsom-
bud eller domstolstjänstemän. 
Dock agerade tingsrätten när A, 
sedan S anlitat ett annat ombud, 
uppgav att han avsåg att biträda 
ombudet i den rättegång som 
skulle komma att genomföras. 
Tingsrätten upplyste då att man 
övervägde att förplikta honom 
att svara för del av hans huvud-
mans rättegångskostnader. Om 
han skulle ha medverkat i rät-
tegången den 1 juni 2005 hade 
det medfört att hans huvud-
man betagits möjligheterna att 
åberopa de omständigheter som 
han faktiskt kom att åberopa 

3 
advokat har genom sitt agerande i domstol åsidosatt 
sina plikter som advokat. erinran.

dIScIpLInÄrende beslut 2009 ett år senare. Den 1 juni 2005 
var han chockad och upprörd 
över tingsrättens handläggning, 
eftersom rätten i strid mot rät-
tegångsbalkens regler avsåg att 
genomföra en rättegång trots att 
motpartsombudet någon dag 
dessförinnan inkommit med nya 
yrkanden, faktiska omständig-
heter och bevisning som krävde 
en omfattande genomgång för 
att bemöta och motbevisa.

beSLUt oM erSÄttnIngS-

SKyLdIghet För a

Tingsrätten
Tingsrätten förpliktade A att 
solidariskt med T i konkurs och 
S ersätta Z för rättegångskost-
nader med 66 500 kronor jämte 
ränta med följande motivering: 

Det står enligt tingsrättens 
uppfattning klart att de åtgärder 
som S vidtog, efter det att 
tingsrätten i två beslut kon-
staterat att åberopade skäl för 
att ställa in förhandlingen inte 
utgjorde hinder mot huvudför-
handling, skett på inrådan av 
A. Dessa åtgärder utgjorde en 
ren obstruktion mot de beslut 
tingsrätten fattat och medförde 
att huvudförhandlingen inte 
kunde påbörjas. Detta har 
vållat Z kostnad och A har del i 
vållandet. Han bör därför med 
stöd av 18 kap. 7 § rättegångsbal-
ken åläggas att jämte käranden 
betala den kostnaden. 

Hovrätten
Som tingsrätten antagit har de 

åtgärder från kärandesidan som 
medförde att förhandlingen den 
1 juni 2005 inte kunde genom-
föras skett på inrådan av A. Åt-
gärderna kan inte anses förenli-
ga med den processordning som 
är förutsatt i rättegångsbalken, 
vilken A självfallet var skyldig att 
iaktta. Det skall framhållas att 
tingsrättens beslut att inte anse 
hinder för huvudförhandling fö-
religga hade kunnat överklagas 
i samband med överklagande 
av tingsrättens dom i målet. Det 
agerande som A låg bakom kan 
följaktligen inte anses försvar-
bart utan utgör sådan försum-
melse som avses i 18 kap. 6 § 
rättegångsbalken. Försummel-
sen har vållat Z merkostnad i 
den omfattning som tingsrät-
ten kommit fram till. Som också 
tingsrätten ansett skall A med 
stöd av 18 kap. 7 § nämnda balk 
förpliktas att jämte kärandena 
ersätta Z denna kostnad.

nÄMndenS bedöMnIng 

och beSLUt 

Något tidigare beslut i ärendet 
föreligger inte.

Av utredningen i ärendet 
framgår att A genom sitt age-
rande vid sammanträde för hu-
vudförhandling i Ä-stad tingsrätt 
den 1 juni 2005 har åsidosatt 
sina plikter som advokat. 

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Avtal kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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baKgrUnd

X AB försattes i konkurs den 
15 mars 2005. Advokat B vid C 
Advokatbyrå AB i Ä-stad utsågs 
till konkursförvaltare. A – vid 
samma advokatbyrå – deltog i 
handläggningen av konkursen. 

Y, som tjänstgör vid sektionen 
för tillsyn i konkurser, yrkade 
i skrivelse den 29 mars 2005 
till Ä-stad tingsrätt att B skulle 
skiljas från sitt uppdrag, då det 
kommit till tillsynsmyndighe-
tens kännedom att han stod i ett 
sådant förhållande till konkurs-
gäldenären att det var ägnat 
att rubba förtroendet för hans 
opartiskhet i konkursen. I beslut 
den 10 maj 2005 fann rätten att 
den omständigheten att A under 
tiden april 2003 – februari 
2004 genomgått behandling 
vid X och därvid haft kontakt 
med bolagets ställföreträdare 
inte medförde att det var ägnat 
att rubba förtroendet för B:s 
opartiskhet som konkursförval-
tare. Rätten uttalade däremot 
att den omständigheten att det 
tidigare patientförhållandet var 
känt bland konkursgäldenärens 
personal och andra samt att 
förvaltarens opartiskhet med 
hänvisning till det satts i fråga 
var ägnad att rubba förtroendet 

för B:s opartiskhet i konkursen. 
Rätten fann därför att B inte var 
lämplig som förvaltare i konkur-
sen och entledigade honom.

anMÄLan

I anmälan, som inkom till Advo-
katsamfundet den 28 december 
2007, har Y i egenskap av tjäns-
teman vid Kronofogdemyndig-
hetens enhet i Å-stad för tillsyn 
i konkurser påkallat samfundets 
prövning av A:s agerande i föl-
jande avseenden:

A har handlagt X AB:s kon-
kurs trots att han ett år före 
konkursen var patient och i 
beroendeställning av bolaget 
och dess ägare, tillika ställföre-
trädare.

A har hotat med och även 
verkställt anmälningar till olika 
myndigheter mot Y personligen 
som handläggande tjänsteman, 
allt i syfte att påverka den jävs-
process som hon initierat vid 
tingsrätten.

beSLUt aV SaMFUndetS 

StyreLSe

Sedan Y förelagts att visa sin 
behörighet att företräda Kro-
nofogdemyndigheten har hon 
anfört att hon i egenskap av 
handläggande tjänsteman i sin 

tjänst utsatts för en advokats 
agerande och anmält saken för 
prövning i disciplinnämnden. I 
infordrat yttrande har A hävdat 
att Y saknar behörighet att före-
träda Kronofogdemyndigheten 
i ärendet.

Samfundets styrelse har den 
10 april 2008 beslutat att ett dis-
ciplinärende skall upptas mot A.

adVoKatenS yttrande

A har den 21 maj 2008 vidhål-
lit sin uppfattning att Y sak-
nar behörighet att företräda 
myndigheten och utgått från att 
hennes anmälan är ett privat 
agerande. I sak har han anfört 
bland annat följande: Tingsrät-
ten fann inte att det förhållandet 
att han bevistat X ett drygt år 
före konkursen grundade något 
jäv för B. Han biträdde denne 
endast i vissa begränsade avse-
enden och däri ingick inte att 
sköta kontakterna med bolagets 
ledning, personal eller vårdta-
gare. Y har framfört sin åsikt 
om jäv till B men inte vid något 
tillfälle kontaktat A därom. Han 
har aldrig framfört några hot till 
Y och de åtgärder han vidtagit 
mot henne hade inte något med 
jävsfrågan att skaffa utan hade 
sin grund i de kommentarer om 
hans person som hon lämnat till 
B och i skrivelser till tingsrätten. 
Hennes påståenden var osanna, 
kränkande och omdömeslösa. 

A har åberopat sin JO-anmä-
lan mot Y den 15 november 
2005. 

genMÄLe Från anMÄLaren

Y har anfört att A:s faxbrev till 
chefen för tillsynsmyndigheten 
den 8 april 2005 innefattade 
bland annat hotelser om olika 
brottsutredningar mot henne 
som tjänsteman samt yrkande 
om att hon omedelbart skulle 
skiljas från sin tjänst. Hon har 
vidare framhållit att A:s val av 
tid och sätt att framföra sitt bud-
skap på inte kan uppfattas på 
annat sätt än det syftade till att 
chikanera henne på hennes ar-
betsplats så att hon skulle fristäl-
las från handläggningen av den 
pågående jävsprocessen. Hon 
har även anfört att JO skrivit av 
anmälan mot henne utan att in-
hämta yttranden. 

nÄMndenS bedöMnIng 

och beSLUt

Av utredningen framgår att A 
under tiden april 2003 till fe-
bruari 2004 genomgått behand-
ling hos konkursgäldenären. A 
borde därför inte ha deltagit i 
handläggningen av konkursen. 
Genom att ändå göra det har 
han åsidosatt sina plikter som 
advokat.

På grund härav tilldelar 
nämnden A erinran enligt 8 kap. 
7 § andra stycket rättegångsbal-
ken.

I övrigt föranleder anmälan 
inte någon åtgärd.

4 
advokat, som tidigare genomgått behandling hos ett 
bolag, borde därefter inte ha deltagit i handläggningen 
av bolagets konkurs. erinran.
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Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer. 
Vi har således stor erfarenhet av denna typ av tjänst. Sänd oss uppgifter om det bolag du vill få 
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på 
www.ab.se / Bolag Sverige / Avveckling AB / Snabbavveckling, Offert. Där anger du bolagets 
eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta. 
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Nybildningar – Lagerbolag – Emissioner – Minskningar – Fusioner  
– Delningar/Fissioner - Kompanjonsavtal

Aktiebolagstjänst, info@ab.se
Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70 fax 018-14 50 20

info@ab.se   Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70, fax 018-14 50 20

● Nybildningar ● Lagerbolag ● Emissioner ● Minskningar  
● Fusioner ● Delningar/Fissioner ● Kompanjonsavtal

Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer.
Vi har således stor erfarenhet av denna typ av tjänst. Sänd oss uppgifter om det bolag du vill få
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på
www.ab.se → Bolag Sverige → Avveckling AB → Snabbavveckling, offert. 
Där anger du bolagets eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta.
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
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NYHETSTJÄNSTEN SOM GER DIG 
EN BRED NYHETSRAPPORTERING
– INOM ALLA RÄTTSOMRÅDEN
Mer info på thomsonreuters.se/karnovnyheter

KARNOV NYHETER
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TVÅ BLIR ETT.
Thomson Förlag heter nu Thomson Reuters Professional och ingår i koncernen Thomson Reuters, 
www.thomsonreuters.com, som är världens ledande leverantör av intelligent information till företag 
och professionella.
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nya LedaMöter 
den 3 aprIL 2009

helena backlund, advokat-
firman Vinge kB, stockholm

Annika Elmér, elmzell 
advokatbyrå aB, stockholm

Liv Färndahl, advokatfirman 
lindahl kB, stockholm

Susanna hansson, advokatfir-
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Per Larsson, advokatfirman 
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Johan Lindberg, advokat-
firman lindahl kB, stockholm

Lina Staaf, advokatfirman 
mats Bergh aB, mora

björn Svensson, advokatbyrån 
eriksson & Bengtsson aB, 
alingsås

henrik Trölle, advokatfirman 
lindahl kB, helsingborg

Per Åberg, advokatfirman Wijk 
& nordström aB, uppsala

Per österlind, advokatfirman 
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UttrÄdda LedaMöter

Camilla AlmEriksson, 
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Karin burling, stockholm, 
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Anna burstedt, solna, 3 april 
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Åsa hanna, stockholm, 31 mars 
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Annika Kenning, saltsjöbaden, 
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UpphÄVnIng 
aV eU-regIStrerIng

Richard bird, hong kong,  
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aVLIdna LedaMöter
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21 mars 2009

Ove Lind, stockholm, 27 mars 
2009
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gösta Sjögren, ljungskile,  
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