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Ledare Generalsekreteraren

Om faran med 
ett förlorat samhällskontrakt 

en av förklaringarna till framväxten av nazism och fas-
cism under mellankrigstiden anses av många vara försvag-
ningen av samhället. Ser vi oss omkring i Europa kan man 
undra om inte historien håller på att upprepas. Ungern, 
Polen, Turkiet, Ryssland och Slovakien har utvecklats i 
stark nationalistisk och antidemokratisk anda. Rättsstat-
liga principer har kastats över bord. Det finns därför goda 
skäl att fundera över vilka faktorer det är som håller ett 
samhälle samman och som inte inbjuder till en upprep-
ning av trettiotalets fasor.

Om detta finns som bekant många olika teorier. Redan 
gamle Adam Smith uttryckte det så här: ”Inget samhälle 
kan vara livskraftigt och lyckligt när flertalet lever i fat-
tigdom och misär.” Vissa hävdar därför att det krävs ett 
gemensamt socialt mål för att uppnå ett starkt samhälle. 
Det behövs ett kollektivt intresse som binder oss samman. 
Enligt denna teori, blir vi svaga och ännu mer beroende 
av staten, om vi inte har något som förenar. Avsaknaden 
av ett gemensamt socialt mål anses i själva verket öka den 
dominanta statens otyglade makt.

Andra hävdar att det inte finns något sådant som ett 
samhälle. Det finns bara individer som genom ekono-
misk frihet kan bidra till utveckling och välstånd. Staten 
reduceras i deras ögon till att skapa förutsättningar för 
individen att nå framgång och därigenom skapa samhälls-
nytta. Privatisering och tilltro till marknadens förmåga att 
tillgodose människors behov framhävs som exklusiva och 
nödvändiga faktorer för att uppnå välfärd och frihet för 
människor.

vi borde, mycket mer än vi gör, på ett intellektuellt-
filosofiskt plan diskutera frågor om hur man skapar och 
upprätthåller en sammanhållen demokratisk välfärds- och 

rättsstat. Och om vilken roll staten ska spela. När frågorna 
diskuteras på ett nationellt plan sker det i allmänhet 
utifrån ekonomiska och marknadsmässiga parametrar 
med utgångspunkt i en strikt partipolitisk vänster–höger-
skala. Mer sällan förs samtalet med utgångspunkt i vilka 
etiska och moraliska principer som vi önskar ska vara 
vägledande för samhällsbygget. Det är synd. En som gör 
det är historikern Tony Judt i sin bok ”Illa far landet”. Han 
gör där bland annat upp med dagens materialism och 
egennytta som drivkrafter i samhället. Men, framför allt 
ställer han frågan vad som händer med en stat som tappar 
sin auktoritet.

europa och världen står inför mycket stora utmaningar, 
med skyhög arbetslöshet på sina håll, dramatiska klimat-
förändringar, gigantiska flyktingströmmar, en allt aggres-
sivare och tilltagande terrorism och växande nationella 
spänningar. För att effektivt kunna hantera dessa problem 
krävs ett sammanhållet och stabilt samhälle. Svaga och 
splittrade samhällen kan inte med framgång möta dessa 
utmaningar.

I tider av rädsla för terrorism, ekonomisk otrygghet och 
ökad polarisering riskerar samhället att allvarligt försva-
gas. Stora grupper, inte bara invandrare, upplever sig inte 
vara en del av det svenska välfärdssamhället. De saknar 
den samhörighet som krävs för att vilja kämpa för att 
uppnå ett gemensamt mål. Vad som sker i vissa ytterom-
råden är exempel på detta. Det är givetvis fullständigt 
oacceptabelt att polis, ambulans och brandmän i vissa 
områden attackeras när de i samhällets tjänst ska ingripa, 
släcka bränder eller hämta sjuka. Konsekvensen av statens 
oförmåga att förhindra uppkomsten av detta utanförskap 
leder till en bristande tillit till samhället och därmed en 
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försvagning av statens auktoritet. En konsekvens av en 
försvagad stat är att människors frihet riskerar att offras, 
till förmån för säkerhetstänkandet. Ett säkerhetstänkande 
som blir en logisk konsekvens av samhällets svaghet. 
Statens ansvar måste dock, som Judt påpekar, gå mycket 
längre än att rädda banker i kris samt lagstifta om över-
vakning och högre straff.

Hur kan då detta motverkas? Är det genom att uppställa 
gemensamma mål och att människor samverkar för allas 
bästa? Eller är det genom att staten ger ekonomiska inci-
tament för den enskilde att i amerikansk nybyggaranda 
skapa sig en framtid utan statlig inblandning? Svaret är 
förmodligen inte antingen–eller utan snarare både–och. 
Den intressanta frågan är hur långt statens inflytande ska 
sträcka sig och hur detta ska utformas.

efter de två världskrigen var tilltron till staten hög. Det 
rådde en hög grad av konsensus om de kollektiva behov 
som medborgarna hade. FN skapades och man enades 
om ett universellt skydd för de mänskliga rättigheterna. 
Världens länder enades om att hemskheterna under de 
två världskrigen aldrig skulle upprepas.

Efterkrigstiden präglades också av ökat välstånd, ökad 
trygghet och ökad jämlikhet. Sociala reformer genomför-
des. Staten såg som sitt ansvar att garantera människor 
social trygghet. Man lade grunden för det demokratiska 
samhällskontraktet som bygger på jämlikhet och samhö-
righet. Sådana samhällen präglas också av stark tilltro till 
de demokratiska institutionerna och de kännetecknas av 
hög stabilitet. Så hade vi det i Sverige.

I ojämlika samhällen, inom vilka stora grupper saknar 
samhörighet, är tilliten till samhällsinstitutionerna låg. 
I stället för ett kollektivt samhällskontrakt mellan med-
borgarna råder motsättningar och misstro mellan olika 
grupper i samhället och mellan enskilda och samhäl-
let. I många av de länder där terrorismen vuxit sig som 
starkast råder ett klansamhälle, där de olika klanerna 
styr och är de som åtnjuter auktoritet hos människorna. I 
dessa samhällen råder instabilitet och avsaknad av frihet 
för människor. Frihet måste nämligen skyddas. Och för 
att kunna göra detta krävs enligt Judt en stark stat. En 
demokratisk välfärdsstat kan emellertid bara vara stark 
om den bygger på en gemensam värdegrund som tar sin 
utgångspunkt i alla människors lika värde. Det är själva 
grunden för den demokratiska rättsstaten. Den ska skydda 
universella mänskliga rättigheter som dessa kommer till 
uttryck i lagar och konventioner.

i joseph conrads hyllade ”Heart of Darkness” påminns 
läsaren om hur Europa under århundraden genom över-
grepp, skövling, mord, slaveri och stöld koloniserade stora 
delar av världen. Vita européer ansåg sig ha rätten och 
möjligheten att på grund av de andras svaghet begå vidri-
ga övergrepp, inte sällan i profitens och religionens namn. 
Den attityden kan vara bra att komma ihåg, när världen 
i dag räds den grymma och tilltagande terrorismen. Vi 
reagerar med rätta starkt när vi tvingas åse talibanernas, 
Boko Harams och Isis illdåd. Vi förundras över hur unga 
människor kan attraheras av ett så mordiskt budskap. 
Hur kan dessa terrornätverk förmå unga människor att 

lämna hem och familj för att åka och halshugga religiösa 
motståndare? Det finns nog inte något entydigt svar på 
den frågan. Trots ett stort antal terroristforskningsprojekt 
runtom i världen, med syftet att identifiera riskbeteenden 
hos enskilda och grupper av människor, har någon sam-
stämmig förklaring inte kunnat utläsas. 

Men en sak torde vara alldeles klar. De som utför dessa 
illdåd har inte funnit mening i den värdegrund som sam-
hället erbjudit. Eller kanske inte förmått att erbjuda?

Den enda deprimerande slutsats man kan dra av histo-
rien och den senaste tidens terroraktioner är att de flesta 
människor, under vissa betingelser, skulle kunna förmås 
hemfalla åt dessa grymheter. Det var ju också en förutsätt-
ning för förintelsen, för Maos kulturrevolution, Stalins 
massavrättningar, Röda khmerernas folkmord liksom 
serbernas övergrepp på bosniska muslimer och kroater. 
Civilisationens polityr är dessvärre mycket tunn. Så ock 
vårt minne.

Vi påmindes dock om detta, när FN:s krigsbrottstribu-
nal för före detta Jugoslavien i Haag, ICTY, fällde Radovan 
Karadžić till ansvar för folkmord, krigsbrott och brott mot 
mänskligheten. Minst 130 000 människor dödades och 
många fler fördrevs från sina hem. Något som utspelade 
sig i Europa för bara tjugo år sedan. I likhet med dagens 
terrorister riktade sig illdåden inte endast mot oskyldiga 
människor, utan i hög grad även mot kulturbyggnader och 
religiösa monument. Då som nu vill förövarna avhumani-
sera individen och utrota allt sådant som förenar dem.

kultur, religion, relationer och värderingar förenar 
människor och utgör grunden för vår identitet och sam-
hörighet. Identitetslösa människor som inte har något 
att relatera till saknar förankring i samhället. Det i sin tur 
skapar främlingskap. I ett sådant vakuum kan auktoritära 
rörelser skapa mening för individer som Breivik och andra 
unga utan förankring i samhället. Staten har därför ett sär-
skilt ansvar för att skapa förutsättningar för att människor 
som lever i vårt samhälle kan känna samhörighet. Detta 
gäller i hög grad i ett sekulariserat samhälle som Sverige 
med en stor andel invandrare. Staten har, som Tony Judt 
skriver, ett ansvar som sträcker sig mycket längre än att 
endast stå för repression och övervakning. Detta gör 
sig särskilt gällande i ett långsiktigt perspektiv. Det vore 
därför intressant om våra politiker började tala om något 
annat än ordning och reda, hårdare straff och bibehållen 
välfärd i inskränkt mening. Det vore inspirerande att höra 
en ärlig idépolitisk debatt i riksdagen, som tog sin utgångs-
punkt i etiska överväganden när det gäller mål och medel.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Vi borde, 
mycket 

mer än vi 
gör, på ett 
intellektu
elltfiloso
fiskt plan 
diskutera 
frågor om 
hur man 
skapar 

och upp-
rätthåller 

en sam
manhållen 
demokra

tisk väl
färds och 
rättsstat.”
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Nyheter

Nya riktlinjer för domstols 
listorna presenteras
Stockholmstingsrätterna 
har utarbetat gemensamma 
riktlinjer för hur förordnande-
listorna ska användas.

Tingsrätterna i Stockholmsom-
rådet – Attunda, Nacka, Solna, 
Stockholms och Södertöms 
tingsrätter – har tagit fram 
regionsgemensamma riktlinjer 
för hur de ska använda de listor 
för domstolsförordnanden, som 
Advokatsamfundet tidigare har 
utarbetat efter önskemål från 
domstolarna.

riktlinjerna tillämpas succes-
sivt från och med den 1 mars 
2016. De innebär bland annat 
följande.

l Hänvisning till annan jurist 
på byrån godtas inte.

l Om en advokat eller jurist 
inte kan nås på telefon eller 
inte svarar på e-post inom två 
timmar, räknas det som ett upp-
drag, och förfrågan går vidare.

l Förordnande efter önskemål 
från tilltalad eller måls ägande 
räknas inte som uppdrag enligt 
förordnandelistan.

l Till målsägandebiträde i 
mål om sexualbrott, våld i nära 
relationer och hedersrelaterat 
våld utses i första hand advoka-
ter med särskild erfarenhet.

l I mål om allvarlig, ovanlig 
eller komplicerad brottslighet 
och i mål med unga bör en 
advokat med särskild erfarenhet 
inom området förordnas som 
offentlig försvarare.

l Listorna innebär inget 
förbud mot att förordna en 
lämplig person som inte finns 
med på listan. Tingsrättens 
huvudsakliga ansvar är att se till 
de tilltalades, målsägandenas, 

barnens och övriga aktörers 
intresse av att få kvalificerad 
hjälp. Det intresset är överord-
nat juristernas intresse av att få 
förordnanden.

Varje tingsrätt har komplette-
rat riktlinjerna med anvisningar 
som innebär att bara advokater 
och jurister med verksamhet 
nära domstols orten förordnas.

Läs mer på Advokatsamfun-
dets webbplats. MA
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Ändrade ersättningsbelopp till ombud och tolkar
Nytt lokalt reseavtal för dom-
stolarna med höjda ersätt-
ningar.

Från och med den 20 mars 2016 
gäller ett nytt lokalt reseavtal 
för domstolarna. I det nya 
avtalet har ersättningen för 
en- och flerdygnsförrättningar 
höjts. Höjningen påverkar den 
ersättning som kan betalas ut till 

bland andra offentliga försva-
rare och tolkar, eftersom flera 
av Domstolsverkets föreskrifter 
om ersättning hänvisar till det 
lokala reseavtalet. Det gäller 
bland annat föreskrifterna om 
brottmålstaxa till offentliga för-
svarare och målsägandebiträden 
och föreskrifterna om tolktaxa. 

I häftet Rättshjälp och taxor 
2016 finns på sidan 61 en tabell 

med de vanligaste beloppen för 
ersättning för resa, logi och up-
pehälle. I anslutning till tabellen 
anges att beloppen kan komma 
att ändras under 2016 till följd 
av nya reseavtal. 

På Advokatsamfundets 
webbplats finns en ny sida 61 till 
Rättshjälp och taxor 2016 med 
de reviderade ersättningsbelop-
pen.

Stockholms tingsrätt är en av de domstolar som varit med att ta fram regionsge-
mensamma riktlinjer för hur de ska använda de listor för domstolsförordnanden, 
som Advokatsamfundet tidigare har utarbetat efter önskemål från domstolarna.

HD inhiberar inte beslut 
om uteslutning
Högsta domstolen (HD) finner 
inte skäl att inhibera Advokat-
samfundets beslut att utesluta 
en advokat. Men domstolen slår 
fast att det i och för sig är möjligt 
för HD att inhibera ett disciplin-
nämndsbeslut om uteslutning 
utifrån allmänna processuella 
principer.

Sveriges advokatsamfunds 
disciplinnämnd beslöt den 18 
februari att utesluta en ledamot 
ur Advokatsamfundet. Disciplin-
nämnden förordnade att beslu-
tet genast skulle verkställas.

Den som beslutet gällde över-
klagade till Högsta domstolen, 
och yrkade att HD skulle förord-
na att det överklagade beslutet 
skulle inhiberas, det vill säga att 
det inte skulle gälla till dess att 
HD hade prövat frågan.

I sitt beslut i frågan om inhibi-
tion den 15 mars konstaterar HD 
att ett beslut som enligt lag ska 
verkställas fastän det inte har 
vunnit laga kraft får inhibiteras 
bara om det finns stöd för det 
i lag. Men om den omedelbara 
verkställigheten i stället följer 
av ett förordnande i det enskilda 
fallet, krävs det inte något sär-
skilt lagstöd för inhibition. Det 
följer av allmänna processuella 
principer att ett sådant förord-
nande om verkställighet kan 
inhiberas (jämför NJA 2012  
s. 623 p. 8).

Principerna gäller också för 
Advokatsamfundets disciplin-
nämnds beslut om att ett beslut 
om uteslutning ska verkställas 
omedelbart. Det innebär att det 
är möjligt för HD att inhibera 
disciplinnämndens beslut.

Men HD finner att det saknas 
skäl att inhibera beslutet i det 
här fallet, och avslår yrkandet.

Läs mer: Högsta domstolens 
beslut den 15 mars 2016 i mål 

nr Ö 904-16
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Advokatsamfundet och FAR 
JO-anmälde Skatteverket. Nu 
slutar Skatteverket beskriva 
delägarprogram i konsultföre-
tag som ”skatteupplägg”.

Advokatsamfundet och FAR, 
branschorganisationen för redo-
visningskonsulter, revisorer och 
rådgivare, anmälde Skatteverket 
till Justitieombudsmannen ( JO) 
den 23 mars.

Anmälan gällde dels Skat-
teverkets publicering av vissa 
advokat- och revisionsbyråers 
organisationsform som ”skatte-
upplägg” på Skatteverkets 
webbplats, dels uttalanden av 
rättschefen Gunilla Hedwall och 
en enhetschef i en skrivelse med 
anledning av Advokatsamfun-
dets och FAR:s begäran om att 
ta bort publiceringen.

Den 24 mars, dagen efter att 
JO-anmälan inkom, meddelade 
Skatteverket att verket hade 
beslutat att nyansera begreppet 
”Skatteupplägg” på webbplat-
sen och att ta bort avsnittet med 
rubriken ”Delägarprogram i 
konsultföretag”. 

Enligt Advokatsamfundets 
och FAR:s uppfattning hade 
Skatteverket åsidosatt sin objek-
tivitetsplikt. De menade också 
att Skatteverkets agerande inte 
är förenligt med verkets skyldig-
het att tillhandahålla korrekt 
information till allmänheten.

I JO-anmälan ifrågasatte Advo-
katsamfundet och FAR Skatte-
verkets sätt att förhålla sig till 
gällande rätt. De menade att det 
måste anses synnerligen allvar-
ligt att tillämpande myndighet 
trotsar ett avgörande från kam-
marrätten och felaktigt pekar ut 
tusentals personer som skyldiga 
till otillåtet skatteundandra-
gande. ”Lika allvarligt är det att 
skatteverket indirekt genom hot 
försöker påverka bland andra 
advokater och revisorer att inte 
tillämpa en fullt laglig och ved-
ertagen organisationsform med 
uttalad risk för en utdragen och 
dyr skatteprocess”, skrev de.

advokatsamfundet och far 
uppmärksammade under 
hösten 2015 att Skatteverket på 
sin webbplats under rubriken 
”Regler och ställningstaganden” 
beskrev den organisations-
form som många advokat- och 
revisionsbyråer i enlighet med 
gällande lagstiftning sedan länge 
använder, som ”skatteupplägg”.

I november 2015 påtalade 
Advokatsamfundet och FAR fel-
aktigheten i en skrivelse till Skat-
teverkets generaldirektör, och 
hänvisade särskilt till Kammar-
rättens i Stockholm dom den 22 
december 2014 (mål nr 701–702-
14), där frågan avgjordes. De 
krävde att informationen skulle 
tas bort från webbplatsen eller 

flyttas så att innehållet inte 
blev missvisande. Skatteverket 
svarade i december 2015 att det 
enligt Skatteverkets mening var 
befogat att beskriva organisa-
tionsformen som ett skatteupp-
lägg eftersom delägarprogram 
i konsultföretag medför ett 
otillåtet skatteundandragande. 
Enligt Skatteverket syftade 
informationen till att klargöra 
för allmänheten att Skatteverket 
har för avsikt att under vissa 
förutsättningar låta domstolarna 
pröva den organisationsformen.

I JO-anmälan framhåller 
Advokatsamfundet och FAR att 
det mot bakgrund av kammar-
rättens lagakraftvunna dom är 
svårt att förstå hur Skatteverket, 
i direkt strid med domen, i sin 
information till allmänheten kan 
hävda att organisationsformen 
inte är tillåten utan utgör ett 
”skatteupplägg”.

i ett meddelande till Advokat-
samfundet och FAR den 24 mars 
förklarade rättschefen Gunilla 
Hedwall att Skatteverket hade 
tagit upp frågan om innehållet 
under rubriken ”Skatteupplägg” 
på verkets webbplats till ny 
diskussion. Skatteverket hade 
beslutat att ändra innehållet på 
webbplatsen. Skatteverket be-
klagade att ändringarna inte till 
fullo hade genomförts tidigare.
 MA
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Migrationsdomstolen stoppade den 
2 mars överföring av asylsökande till 
Ungern om de kommit till Ungern via 
Serbien.

Enligt Advokatsamfundets och FAR:s uppfattning hade Skatteverket åsidosatt sin objektivitetsplikt.

Migrationsdomstolen 
stoppar överföringar
Migrationsdomstolen stoppade 
den 2 mars överföring av asylsö-
kande till Ungern om de kommit 
till Ungern via Serbien. 

Skälet är att de asylsökande 
riskerar att utsättas för omänsk-
lig eller förnedrande behandling 
i strid med Europakonventionen. 
Förändringarna innebär, en-
ligt Migrationsdomstolen, att 
mänskliga rättigheter åsidosätts. 
Asylprocessen har bland an-
nat påskyndats så mycket att 
det i princip är omöjligt att få 
internationellt skydd i Ungern. 
Personer som kommer till Ung-
ern via Serbien riskerar också att 
skickas tillbaka till de länder de 
passerat under flykten. I slutän-
den kan de därmed hamna i det 
land som de har flytt ifrån utan 
att ha fått sina asylskäl prövade. 
Det innebär i förlängningen 
en risk för att dessa personer 
utsätts för omänsklig eller för-
nedrande behandling i strid mot 
artikel 3 i Europakonventionen 
för mänskliga rättigheter, skriver 
Förvaltningsrätten i Stockholm i 
ett pressmeddelande.

Migrationsdomstolen bedö-
mer att Ungen inte respekterar 
principen om non-refoulement, 
det vill säga att personer inte får 
skickas tillbaka till gränsen mot 
ett område, där deras liv eller 
frihet hotas på grund av skäl som 
anges i flyktingdefinitionen.

Migrationsdomstolens två 
domar innebär att överföringen 
av asylsökande från Sverige till 
Ungern upphör, förutsatt att de 
asylsökande reste in i Ungern via 
Serbien. Ärendena återförvisas 
till Migrationsverket, som ska 
avgöra om asylansökningarna 
ska prövas i Sverige eller i något 
annat EU-land.
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Årsavgift till Advokatsamfundet är inte avdragsgill
Regeringen anser inte att det 
finns skäl att göra ändringar i 
inkomstskattelagen som gör 
advokats avgift till Advo-
katsamfundet avdragsgill. 
Beskedet från regeringen har 
dröjt i nästan tre år.

Sveriges advokatsamfund be-
gärde i en skrivelse som inkom 
till Finansdepartementet den 14 
mars 2013 att advokats avgift till 
samfundet ska vara avdragsgill 
vid inkomstbeskattningen. 

I en promemoria begärde Ad-
vokatsamfundet att en särskild 
bestämmelse skulle införas i 
inkomstskattelagen (1999:1229), 
som klargör att årsavgiften 
till Sveriges advokatsamfund 
inte ska räknas som en sådan 
personlig levnadsomkostnad 
som inte får dras av. Detta då 
avgiften är en nödvändig för-
utsättning för yrkesutövningen 
som advokat. 

I ett beslut, nästan tre år se-
nare, från den 18 februari 2016 

skriver regeringen att det inte 
finns skäl att föreslå riksdagen 
en sådan ändring i inkomst-
skattelagen som Advokatsam-
fundet har föreslagit. Reger-
ingen vidtar därför ingen åtgärd 
med anledning av samfundets 
skrivelse.

läs regeringsbeslutet, Advo-
katsamfundets hemställan om 
lagändring och Advokatsamfun-
dets promemoria på Advokat-
samfundets webbplats.

Digitala bevis skapar 
problem i domstolarna 
Jonas Ekfeldt är doktorand i 
rättsinformatik vid juridiska 
institutionen på Stockholms 
universitet. I sin framlagda 
doktorsavhandling Om informa-
tionstekniskt bevis identifierar 
han omfattande problem med 
digitala bevis i domstolarna. I 
takt med att samhället digitalise-
ras blir elektroniska eller digitala 
bevis allt vanligare, bland annat 
i domstolarna. Men det är inte 
klarlagt hur bevisen ska hanteras 
och bedömas.

– Ett problem med så kallade 
elektroniska eller digitala bevis 
är att lagstiftaren inte har försett 
våra domare med några ända-
målsenliga verktyg för bevisning-
ens bedömning. Tiden har till 
viss del stått still i lagstiftnings-
hänseende medan utvecklingen 
har rullat på i samhället utanför. 
Bevisningen kan dessutom vara 
mycket tekniskt komplex. För att 
kunna bedöma värdet av sådan 
bevisning måste det finnas en 
förståelse för dess sammansätt-
ning och felkällor. Utan sådan 
kunskap ökar risken för att våra 
domare inte klarar av att värdera 
den på ett fullvärdigt sätt, säger 
Jonas Ekfeldt.

Enligt Jonas Ekfeldt behövs 
mer kunskap i ämnet.

– Vi bör se till att våra domare 
får det stöd och den kunskap 
som krävs för att kunna hantera 
även sådan här bevisning. I för-
längningen handlar det om att 
upprätthålla förtroendet för våra 
domstolar, säger han.

Jonas Ekfeldt var från 1990-ta-
let och framåt verksam som 
internationellt uppmärksammad 
musikproducent och sångare.

Det blir allt vanligare med elektroniska 
eller digitala bevis.

HD ska pröva rätt till
dröjsmålsränta för asylbiträde
Tingsrätten och hovrätten 
bedömde rätten till ränta på 
försenad ersättning olika.

Högsta domstolen har meddelat 
prövningstillstånd som gäller en 
advokats rätt till dröjsmålsränta 
på en försenad betalning från 
Migrationsverket. Betalningen 
gällde ersättning i ett ärende där 
advokaten var förordnad som 
offentligt biträde enligt utlän-
ningslagen, och där ersättningen 
hade betalats ut med tre och en 
halv månads fördröjning.

Advokaten stämde Migrations-
verket och krävde dröjsmålsrän-
ta med nära 21 000 kr på den 
försenade ersättningen.

Norrköpings tingsrätt kon-
staterade att varken lagen om 
offentligt biträde eller rätts-
hjälpslagen innehåller några 
bestämmelser om rätt till ränta 
när betalningar sker för sent. 
Inte heller var räntelagen eller 
EU-direktivet om bekämpande 
av sena betalningar direkt till-
lämpliga på förhållandet mellan 
advokaten och Migrationsver-
ket, eftersom det inte rörde sig 
om en handelstransaktion.

Men tingsrätten menade att 
de skäl som ligger bakom EU-di-
rektivet borde beaktas. Domsto-

len noterade att Justitiekanslern 
2014 hade tillerkänt en advokat 
skadestånd för ränteförlust på 
grund av Migrationsverkets bris-
ter i sin handläggning, och att JK 
hade uttalat att betalning från 
Migrationsverket rimligen borde 
ske inom en vecka efter att bi-
trädets räkning har godkänts.

enligt tingsrätten har situatio-
nen när utbetalning av tiller-
känd ersättning dröjer sådan 
likhet med ett vanligt civilrätts-
ligt fordringsförhållande, att 
det framstår som rimligt att låta 
dröjsmål med utbetalningen 
förenas med skyldighet att be-
tala dröjsmålsränta. Tingsrätten 
tillämpade räntelagen analogt 

och dömde Migrationsverket att 
betala den begärda dröjsmåls-
räntan till advokaten.

Men Göta hovrätt ändrade 
tingsrättens dom. Hovrätten 
ansåg att det var uteslutet att 
tillämpa räntelagen analogt och 
hänvisade till rättspraxis. Tvärt 
emot tingsrätten fann hovrätten 
att JK:s beslut från 2014 bekräf-
tade rättsläget och konstaterade 
att EU-direktivet inte omfattar 
sådana biträdesuppdrag som 
målet gällde.

Advokaten överklagade till 
Högsta domstolen, som beslöt 
att meddela prövningstillstånd 
den 3 mars. MA

HD:s beslut den 3 mars 2016 
i mål nr T 4073-15

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd som gäller en advokats rätt till 
dröjsmålsränta på en försenad betalning från Migrationsverket.
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Riksåklagaren har utfärdat 
nya riktlinjer om unga miss-
tänktas rätt till försvarare. 

Det innebär att kapitel 4 i 
Riksåklagarens riktlinjer för 
handläggning av ungdomsären-
den (RåR 2006:3) får ny lydelse. 
Riktlinjerna gäller ungas rätt till 
försvarare vid alla utredningar 
och omfattar även joursituatio-
ner.

Reglerna om ungas rätt till 
försvarare i lagen (1964:167) 
med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare och i andra 
författningar har sin bakgrund 
i internationella konventioner 
som FN:s barnkonvention och 
Europakonventionen, och i Eu-
ropadomstolens praxis. JO har i 
flera fall med hänvisning till Eu-
ropadomstolens beslut kritiserat 

åklagare för att de har genom-
fört förhör med unga utan att 
försvarare har varit med.

De nya riktlinjerna innebär i 
sammanfattning följande.

l Utgångspunkten är att en 

ung misstänkt ska ha biträde av 
en försvarare vid alla utred-
ningar.

l Detta gäller oavsett inställ-
ningen till försvararfrågan.

l Vid förseelser och vissa lind-
riga brott är det dock normalt 
uppenbart att den unge saknar 
behov av försvarare.

l Försvarare ska i nästan alla 
fall vara närvarande vid förhör i 
sak med den unge.

De nya riktlinjerna tillämpas 
från och med den 4 april 2016. 
De är resultatet av ett samarbete 
mellan Riksåklagaren och Advo-
katsamfundet.

läs om Riksåklagarens riktlinjer 
RåR 2016:1: Unga misstänktas 
rätt till försvarare – Ändring av 
RåR 2006:3 på Advokatsamfun-
dets webbplats. MA

Unga misstänkta får
förstärkt rätt till försvarare

Fick ersättning för extra arbete i LVUmål
Advokaten gjorde betydelse-
fulla insatser som underlät-
tade utredningen. 

Förvaltningsrätten nekade 
advokaten ersättning för de 
17,25 timmars arbete han hade 
lagt ned på ett mål enligt lagen 
om vård av unga som gällde ett 
två månader gammalt barn, och 
gav honom ersättning för bara 
12 timmars arbete som offentligt 
biträde till barnets mor.

Men Kammarrätten i Göte-
borg bedömer att ersättningen 
är skälig, eftersom advokaten 
gjorde betydelsefulla insatser 
för att få sin klient att samar-
beta med socialtjänsten, så att 
utredningen kunde slutföras 

utan omhändertagande eller 
tvångsvård.

Förvaltningsrätten konsta-
terade att omfattningen av 
advokatens arbete var högre än 
normalt samt att det framgick 
av kostnadsräkningen att det 
hade varit svårt att få kontakt 
med klienten och att advokaten 
begärde ersättning för inställda 
hembesök och för fyra möten 
med klienten. Enligt förvalt-
ningsrätten hade inga särskilda 
omständigheter framkommit 
som skulle ha föranlett att varje 
möte med socialtjänsten skulle 
ha tagit mer än två timmar. För-
valtningsrätten noterade också 
att det framgick att utredningen 
hade avslutats utan åtgärd, och 

bedömde att advokaten fick 
anses skäligen tillgodosedd med 
ersättning för 12 timmars arbete.

men kammarrätten ändrade 
förvaltningsrättens beslut, och 
skriver i sin dom att det framgår 
att det har varit svårt att få kon-
takt med advokatens klient och 
att han har fått lägga ned arbete 
på att motivera henne att sam-
arbeta och kommunicera med 
honom och med socialtjänsten. 
Klienten ville att advokaten 
skulle vara närvarande vid 
alla möten med socialtjänsten. 
Enligt kammarrätten är det en 
rimlig begäran, som advokaten 
hade anledning att tillmötesgå 
särskilt med hänsyn till risken 

att klienten annars skulle vägra 
samarbeta. Dessutom ville soci-
altjänsten att advokaten skulle 
vara med.

Enligt kammarrätten framgår 
det att advokatens insatser var 
betydelsefulla för att kunna få 
till stånd ett samarbete mellan 
klient och socialtjänsten och för 
att därmed kunna slutföra ut-
redningen utan att behöva ta till 
omhändertagande eller ansökan 
om tvångsvård. Därför anser 
kammarrätten att ersättningen 
som advokaten begärde för sitt 
arbete var skälig med hänsyn till 
uppdragets art. MA

Kammarrättens i Göteborg 
dom den 8 mars 2016, 

mål nr 759-16

NYA RIKTLINJER FRÅN RIKSÅKLAGAREN

Riktlinjerna gäller ungas rätt till försvarare vid alla utredningar och omfattar även 
joursituationer.
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Advokatsamfundets styrelse 
är det organ som är bäst läm-
pat att avgöra vilka som ska 
bli advokater, enligt HD.

Tre jurister som hade fått avslag 
på sina ansökningar om inträde 
i Sveriges advokatsamfund un-
der 2015 överklagade Advokat-
samfundets styrelses avslagsbe-
slut till Högsta domstolen. Men 
HD har i sin tur avslagit alla tre 
överklagandena.

Enligt fast praxis måste den 
som söker inträde styrka sin 
lämplighet. När ett beslut om 
nekat inträde eller om uteslut-
ning överklagas, är det gene-
ralsekreteraren som företräder 
styrelsen eller disciplinnämn-
den inför HD.

en jurist i västergötland 
sökte inträde för andra gången. 
Samfundets styrelse fann att 
den kritik juristen hade fått från 
domstolar och advokater fortfa-
rande innebar sådana tveksam-
heter att han inte hade styrkt sin 
lämplighet.

Enligt HD:s praxis (NJA 1991 
s. 232) bör Advokatsamfun- 
dets bedömning tillmätas stor 
betydelse vid överklagande 
av beslut om nekat inträde, 
särskilt när bedömningen är 
enhällig. Samfundsstyrelsens 
bedömning när det gäller 
lämplighet bör frångås endast 
om något särskilt förhållande 
föranleder det.

HD konstaterar i sitt beslut 
att kritiken mot sökanden var 
mindre omfattande än vid 
tidigare ansökan, men att flera 
domstolar var tveksamma, att 
tre advokater framförde kritik, 
och att invändningarna avsåg 
hans omdöme och uppträdan-

de. Därför hade han inte visat 
att han var lämplig att antas till 
ledamot.

en jurist i stockholmsområdet 
sökte inträde efter att ha bedri-
vit egen verksamhet i nära tio 
år. Advokatsamfundets styrelse 
fann det anmärkningsvärt att 
han bara kunde åberopa ett fåtal 
referenser till styrkande av sin 
lämplighet. Styrelsen konstate-
rade också att sökanden upp-
visade en låg omsättning i den 
egna verksamheten. Trots att 
det inte fanns några yttranden 
om att sökanden var olämplig, 
bedömde styrelsen att den 
sammantagna utredningen inte 
var tillräcklig för att han skulle 
anses ha styrkt sin lämplighet.

HD hänvisade i sitt beslut till 
NJA 1991 s. 232, fann inga skäl 
att göra en annan bedömning än 
samfundets styrelse och avslog 
överklagandet.

en jurist i östergötland hade 
fått en, i och för sig felaktig, upp-
lysning av en handläggare vid 
Advokatsamfundets kansli om att 
det inte finns något bestämt krav 
på hur stor andel i en juristbyrå 
en sökande behöver äga för att 
anses driva egen verksamhet.

Det ledde till att juristen 
köpte 1 procent av aktierna i ju-
ristfirman där hon var anställd, i 
syfte att få tillgodoräkna sig kva-
lifikationstid för egen verksam-
het vid ansökan om inträde i 
samfundet. Hon åberopade i sin 
ansökan en kvalifikationstid om 
1 år och 6 månader från egen 
verksamhet.

Styrelsen avslog ansökan, och 
juristen överklagade.

Advokatsamfundets anförde 
att upplysningen från kansliet 
inte var bindande för styrelsen 
vid prövningen. Enligt Advo-
katsamfundet krävs det för att 
verksamhet för egen räkning ska 

föreligga, att sökanden kan visa 
att han eller hon har bedrivit af-
färsverksamheten självständigt, 
där allt som förknippas med 
näringsverksamhet ingår: orga-
nisations- och ekonomifrågor, 
klientanskaffning med mera. 

hd konstaterade att samfundets 
styrelse hade haft att behandla 
frågan om tillgodoräknande av 
tiden då sökanden ägde 1 pro- 
cent av juristfirmans aktier 
oberoende av upplysningen 
från handläggaren. HD gjorde 
samma bedömning som sam-
fundsstyrelsen i frågan om 
sökanden hade utövat praktisk 
kvalificerad juridisk verksamhet 
under den tiden, slog fast att 
hon inte kunde tillgodoräkna sig 
tiden inom ramen för tidskravet 
och avslog överklagandet. MA

Högsta domstolens beslut 
i målen Ö 1190-15, Ö 3817-15 

och Ö 5263-15

Styrelsens bedömning ska 
gälla i inträdesärenden

Det är viktigt för den som söker inträde i Advokatsamfundet att ha erfarenhet från nog många ärenden för att kunna åberopa 
ett tillräckligt antal yrkeskontakter som referenser till styrkande av sin lämplighet som advokat.

HÖGSTA DOMSTOLEN:
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Skärpt straffrättslig 
lagstiftning föreslås
Regeringen föreslår att den 
straffrättsliga lagstiftningen 
skärps för att organiserad 
brottslighet bättre ska kunna 
motverkas.  Regeringen vill för-
bättra förutsättningarna för att 
bekämpa organiserad brottslig-
het. Regeringen föreslår bland 
annat att försök, förberedelse 
och stämpling till allvarliga brott 
ska kriminaliseras i större ut-
sträckning än i dag.

Kritik mot ändringar 
i EU-direktiv
Advokatsamfundet anser att det 
finns brister i EU-kommissionens 
förslag till ändringar i direktivet 
om automatiskt informations-
byte i fråga om beskattning. 
Advokatsamfundet har genom 
en remiss yttrat sig över kom-
missionens förslag till ändringar 
i direktivet rörande automatiskt 
informationsutbyte i fråga om 
beskattning. Advokatsamfundet 
anser att förslaget till ändringar 
i direktivet brister i vissa hänse-
enden och att vissa frågor bör 
analyseras ytterligare under den 
fortsatta beredningen av direk-
tivet.

”Vissa begrepp är så otydligt 
formulerade att det inte går att 
göra en rättssäker tolkning av 
innebörden som når upp till de 
krav på tydlighet, transparens 
och förutsägbarhet som rimligen 
måste kunna ställas. Advokat-
samfundet kan därför inte ställa 
sig bakom de kompletterande 
ändringsförslagen avseende 
multinationella företagsgrupper 
i nu förevarande form”, står det i 
remissyttrandet.

LÄS MER

Förvaltningsrättens i Stockholm 
dom den 1 januari 2016 i mål 

nr 22506-15

Advokatbyråns rapport 
undantogs från skatterevision
Advokatbyråns rapport 
undantogs från skatterevision 
trots överlämnande till tredje 
man. Men Skatteverket har 
överklagat domen.

Skatteverket förelade i samband 
med skatterevision ett läkeme-
delsbolag att göra handlingar 
tillgängliga för Skatteverkets 
granskning och att bevara Skat-
teverkets frågor.

Läkemedelsbolaget begärde 
att förvaltningsrätten skulle be-
sluta att undanta vissa handling-
ar från föreläggandet. Förvalt-
ningsrätten avslog begäran, men 
kammarrätten återförvisade 
målet till förvaltningsrätten för 
ny prövning i den del det gällde 
en rapport om juridisk företags-
undersökning som en advokat-
byrå hade upprättat.

Vid revision stadgar skat-
teförfarandelagen 47 kap. 2 § 1 
att Skatteverket inte får granska 
en handling som inte får tas i 
beslag enligt rättegångsbalken 
27 kap. 2 §. Rättegångsbalken  
27 kap. 2 § och 36 kap. 5 § andra 
stycket stadgar att en handling 
inte får tas i beslag om den kan 
antas innehålla uppgifter som 
en advokat eller advokatens 
biträde har 
anförtrotts 
eller erfarit i 
samband med 
sin yrkesutöv-
ning, och om 
advokaten, biträdet eller den 
som tystnadsplikten gäller till 
förmån för innehar handlingen.

Läkemedelsbolaget yrkade 
att advokatbyråns rapport, med 
undantag för ett fåtal stycken, 
skulle undantas från Skattever-
kets granskning eftersom de 
skyddas av advokatsekretess. 
Enligt praxis krävs bara ett 
blygsamt mått av bevisning för 
att godta ett påstående om att 
det finns hinder mot beslag på 

grund av advokatsekretess (NJA 
1990 s. 537, RÅ 2001 ref. 67 II). 
Högsta domstolen har motiverat 
det lägre beviskravet med att ad-
vokatsekretessen annars skulle 
kunna bli alltför urholkad. 
Förvaltningsrätten konstaterar 
också att klientens uppfattning 

bör vara avgö-
rande.

Förvaltnings-
rätten finner 
att uppgifterna 
i rapporten 

måste anses ha anförtrotts en 
advokat eller advokatens biträde 
i yrkesutövningen, eftersom den 
har upprättats av advokatbyrån 
på uppdrag av läkemedelsbola-
get. Skatteverket hade anfört att 
eventuell advokatsekretess hade 
brutits genom att rapporten 
hade lämnats ut till tredje man, 
eftersom den hade överlämnats 
eller varit ämnad att överlämnas 
till Nasdaq OMX. Men förvalt-
ningsrätten anser att omstän-

digheten att rapporten kan ha 
överlämnats till Nasdaq OMX 
inte medför att sekretessen har 
brutits; i så fall har överläm-
nandet enligt förvaltningsrätten 
skett i förtrolighet och uppgiften 
har omfattats av tystnadsplikt. 
Att Nasdaq OMX kan ha låtit 
rapporten granskas av externa 
konsulter i förtrolighet medför-
de ingen annan bedömning.

Därför beslöt förvaltningsrät-
ten att undanta advokatbyråns 
rapport från Skatteverkets 
granskning.

nu har skatteverket överklagat 
förvaltningsrättens dom till 
Kammarrätten i Stockholm. 
Skatteverket menar i sitt 
överklagande bland annat att 
överlämnandet av rapporten till 
tredje man enligt förarbetena 
till beslags- och frågeförbudet 
innebär att förtroligheten i 
förhållandet mellan advokat och 
klient har brutits.  MA

Advokatbyråns rapport undantogs från skatterevision trots överlämnande till tredje 
man. Men Skatteverket har överklagat domen.

Förutsättningarna för att bekämpa 
organiserad brottslighet ska förbättras, 
vill regeringen.
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Regeringen uppmanas vidta 
åtgärder för svartlistad advokat
En svensk advokat har 
förts upp på det amerikan-
ska finansdepartementets 
sanktionslista. Sveriges 
advokatsamfund uppmanar 
nu regeringen att skyndsamt 
vidta nödvändiga åtgärder för 
att han ska strykas från listan. 

Den 22 december fördes advo-
kat Sven A. Olsson upp på den 
så kallade OFAC-listan, som 
används av den amerikanska 
regeringen för att sätta politisk 
press på Ryssland i Ukrainakon-
flikten. Företag och individer 
som USA, på oklara grunder, an-
ser har kopplingar till Rysslands 
president Vladimir Putin förs, 
utan att höras, upp på listan.

Sven A. Olsson har haft 
uppdrag för ryska klienter, som 
redan tidigare har förts upp på 
listan. Hans uppdrag har varit 
att företräda bolagen med råd-
givning och som styrelseleda-
mot. Efter att bolagen förts upp 
på sanktionslistan har Olssons 
uppdrag i huvudsak bestått i att 
under ordnade former avveckla 
verksamheterna.

Sanktionslistningen har i flera 
hänseenden fått allvarliga kon-
sekvenser för advokat Sven A. 

Olsson och hans klienter, skriver 
Advokatsamfundet i ett brev till 
regeringen.

svenska banker har bland annat 
meddelat bolag där Olsson är 
styrelseledamot, att de inte kan 
ha kvar bolagen som kund så 
länge Olsson kvarstår i styrel-
sen. För att undvika att klient-
bolag skadas har Olsson tvingats 
lämna berörda styrelser.

Advokatsamfundet begär att 

regeringen verkar för att advo-
kat Sven A. Olsson omgående 
avregistreras från OFAC-listan, 
och skyndsamt vidtar lämpliga 
åtgärder för att förhindra att 
svenska finansiella institutio-
ner, utan svensk rättsgrund, 
vidtar åtgärder för att verkställa 
politiska beslut mot svenska 
medborgare fattade av utländsk 
mark. Advokatsamfundet har 
även skickat brevet till Interna-
tional Bar Association.
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Skyddet för mänskliga 
rättigheter är i fara
Det internationella skyddet för 
mänskliga rättigheter är i fara, 
varnar Amnesty International i 
sin årsrapport för 2015. Män-
niskorättsorganisationen har do-
kumenterat hur flera regeringar 
under 2015 bröt mot internatio-
nell rätt i det egna landet. I minst 
122 länder användes tortyr och 
annan förnedrande behandling 
eller bestraffning. Minst 30 län-
der tvingade olagligen tillbaka 
flyktingar till länder där de var i 
fara. Under året som gick begick 
regeringar och väpnade grupper 
i minst 19 länder krigsförbrytel-
ser och andra brott mot ”krigets 
lagar”.

En oroande trend är, enligt 
organisationen, att regeringar i 
allt större utsträckning angriper 
aktivister, advokater och andra 
som arbetar med att försvara 
mänskliga rättigheter.

– I stället för att erkänna den 
viktiga roll dessa människor 
spelar i samhället har regeringar 
avsiktligt bestämt sig för att 
kväva kritiken i det egna landet. 
De har brutit mot sina egna lagar 
i tillslagen mot sina medborgare, 
säger Amnesty Internationals 
generalsekreterare Salil Shetty i 
ett pressmeddelande.

När det gäller Sverige tar Am-
nesty upp att det har förekom-
mit erbjudanden om att utföra 
så kallade ”oskuldskontroller” på 
vissa vårdcentraler. I rapporten 
nämns även att Justitieombuds-
mannen (JO) har framfört skarp 
kritik mot polisdatabasen över 
romska personer. Organisatio-
nen noterar även förslaget om en 
ny lag, där tortyr kriminaliseras 
som ett särskilt brott – något 
som Sverige länge har kritiserats 
för att sakna.

Nio advokater greps i Turkiet
Nio advokater greps i Istanbul 
onsdagen den 16 mars rap-
porterar den internationella 
advokatorganisationen Union 
Internationale des Avocats 
(UIA).

De turkiska säkerhetsstyrkorna 
har ännu inte angett vad som 
ligger bakom gripandena av 
advokaterna İrfan Arasan, Ayşe 
Acinikli, Hüseyin Boğatekin, 
Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Ayşe 

Başar, Tamer Doğan, Ramazan 
Demir och Mustafa Ruzgar.

Gemensamt för dem 
som gripits är att de re-
presenterar 46 advoka-
ter som står åtalade för 
att ha deltagit i försvaret 
av PKK-ledaren Abdullah Öcalan.

UIA fördömer kraftigt gripan-
dena, som enligt organisationen 
tycks ha skett godtyckligt och 
strider mot rätten till försvar, 
som föreskrivs i alla internatio-

nella regelverk om mänskliga 
rättheter – regelverk som har 

ratificerats av Turkiet.
UIA fördömer ännu 

en gång de återkom-
mande angreppen på 
människorättsadvokater 

i landet. Den internationella 
advokatorganisationen bekla-
gar också att advokater återigen 
systematiskt identifieras med 
sina klienter eller med mål som 
de arbetar med.

Regeringar angriper aktivister, bland 
andra advokater, som arbetar med att 
försvara mänskliga rättigheter i allt 
större utsträckning.

Företag och individer som USA anser har kopplingar till Rysslands president Vladi-
mir Putin förs utan att höras upp på listan.
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Advokatsamfundet har flera 
synpunkter på Europeiska 
kommissionens förslag till 
rådets direktiv om skatteun-
dandragande.

Sveriges advokatsamfund har 
i en remiss från den 5 februari 
2016 yttrat sig över förslaget. 
Advokatsamfundet konstaterar 
att Europeiska kommissionen 
föreslår ett nytt direktiv i syfte 
att motverka olika former av 
skatteflyktsmetoder som direkt 
påverkar funktionen av EU:s 
inre marknad. Samfundet är, en-
ligt remissvaret, införstått med 
behovet av regler som skyddar 
Sveriges och övriga medlems-
staters bolagsskattesystem mot 
otillbörliga förfaranden och väl-
komnar kommissionens förslag 

till ett gemensamt direktiv för 
hela unionen. Men det föreslag-
na direktivet innehåller, enligt 
Advokatsamfundet, bestämmel-
ser vars utformning väcker en 
del betänkligheter.

samfundet skriver att all-
männa skatteflyktsklausuler 
av säkerhetsskäl måste vara 
tydliga och förutsebara. Den nu 
aktuella bestämmelsen innehål-
ler begrepp som ”icke genuina 
arrangemang” och ”giltiga kom-
mersiella skäl”.

”Nämnda begrepp är så vaga 
och otydliga att det svårligen 
går att förutse hur bestämmel-
sen kommer att tillämpas i ett 
enskilt fall. Advokatsamfundet 
ställer sig därför kritiskt till 
förslaget till allmän skatteflykts-

klausul i dess nuvarande ut-
formning. Men hänsyn till lagen 
(1995:575) mot skatteflykt är det 
dessutom tveksamt om någon 
lagstiftningsåtgärd över huvud 
taget är nödvändig i aktuellt 
hänseende”, skriver samfundet i 
remissvaret.

Advokatsamfundet anser 
vidare att det är förvånande 
att Europeiska kommissionens 
förslag och dess motivering inte 
berör att flertalet av de i direkti-
vet förslagna bestämmelserna får 
inverkan på bilaterala överens-
kommelser i form av dubbelbe-
skattningsavtal som medlemssta-
terna har ingått sig emellan och 
med stater utanför EU.

läs hela remissvaret på Advo-
katsamfundets webbplats.

Kritik mot EU-direktiv om 
skatteundandragande

Amerikansk jurist 
stämmer utbildning

En amerikansk jurist 
stämmer Thomas Jef-
ferson School of Law, 

därför att hon nästan tio år efter 
avslutade studier fortfarande 
inte har fått ett heltidsjobb som 
jurist. 

Anna Alaburda, 37 år, från Ka-
lifornien tog examen från jurist-
utbildningen Thomas Jefferson 
School of Law med toppbetyg 
2008. Trots att det har gått åtta 
år sedan hon avslutade studierna 
har hon ännu inte fått ett heltids-
jobb som jurist, ett öde hon delar 
med många andra amerikaner 
som har en examen i juridik.

Anna Alaburda anklagar Tho-
mas Jefferson School of Law för 
att ha lämnat oriktiga uppgifter 
om möjligheterna att få jobb 
efter avslutad utbildning för att 
locka till sig studenter. 

En domstol i San Diego tar nu 
upp målet. Det är första gången 
som en domstol tar upp ett 
ärende där en före detta juridik-
studerande stämmer en juristut-
bildning.

Nyhetsbrev  
från CCBE
Rådet för de europeiska advo-
katsamfunden (CCBE) publice-
rar regelbundet ett nyhetsbrev, 
CCBE-Info. Nu finns den senaste 
utgåvan, nr 49, tillgänglig på 
webben. Ur innehållet: CCBE an-
ser att det är viktigt att det finns 
advokater närvarande vid de 
center där flyktingar registreras, 
för att informera flyktingarna om 
vilka rättigheter och skyldigheter 
de har. Den 21 oktober anordnar 
CCBE en stor konferens i Paris 
om innovation och framtiden för 
advokatyrket.

Förslaget från Europeiska kommissionen innehåller, enligt Advokatsamfundet, bestämmelser vars utformning väcker en del 
betänkligheter.

Trots att studierna gick bra ledde de 
inte till något heltidsjobb i juridik.

FO
TO

: T
T

 B
IL

D
, I

ST
O

C
K



14 Advokaten Nr 3 • 2016

Reportage Häktes och restriktionsutredningen

En tidsgräns för häktning bör införas. Det är ett av förslagen som Häktes och 
restriktionsutredningen kommer att presentera i augusti.

TEXT: MAGNUS ANDERSSON FOTO: JOHAN WINGBORG, MAGNUS ANDERSSON

va i onödan och inskränka rörelsefri-
heten för enskilda som ska betraktas 
som oskyldiga fram till dess att de har 
dömts.

Inger Söderholm konstaterade att 
skälet till att vi har många häktade 
och mycket restriktioner är att vi vill 
förhindra att de som är frihetsbe - 
rövade kontaktar vittnen och måls-
ägande och påverkar utredningen. Om  
hon fick skapa ett nytt regelsystem, 
skulle hon vilja ändra på omedelbar-
hets- och muntlighetsprinciperna, 
dokumentera det som sägs i polisför-
hör bättre och låta det få mer tyngd i 
processen. 

– Om man fick starta från början 
med oskrivet blad skulle man inte 
heller ha byggt de här förskräckliga 
inrättningarna: våra häkten. Som de 
ser ut i dag underlättar de inte möjlig-
heterna till gemensamhet och samsitt-
ning, sa hon.

Men utredningens förslag utgår 
från det system som finns. 

Inger Söderholm förklarade att ut-
redningen vill föreslå en tidsgräns för 
hur länge man får vara häktad. Det är 
ett sätt att uppnå målet färre häktade 
och kortare häktningstider.

– En tidsgräns skulle vara en tydlig 
signal till rättsväsendet och en tydlig 
signal till den som är frihetsberövad, 
som då kan få veta hur länge man som 
längst kan sitta häktad, sa hon.

Utredningen har ännu inte bestämt 
vilken tidsgräns den ska föreslå.

– Ska vi ha bort bara de allra längsta 
häktningarna, räcker det kanske med 
ett år. Om vi vill styra upp utrednings-
verksamheten ytterligare, ska det 
kanske vara nio månader, eller sex 
månader. 

För barn överväger utredningen att 
föreslå tidsgränsen tre månader.

Utredningen tänker föreslå en ven-
til för längre häktningstider. Den ska 
användas bara i fall där det inte finns 
någon möjlighet att avsluta utredning-
en inom tidsgränsen, exempelvis vid 

Utredaren Inger Söderholm, 
lagman vid Attunda tingsrätt, 
berättade om de kommande 

förslagen vid Kriminalvårdens semi-
narium den 11 mars, som leddes av 
generaldirektör Nils Öberg.

Häktes- och restriktionsutredning-
en har bland annat i uppdrag att över-
väga tidsfrister för häktning och res-
triktioner för häktade, att begränsa 
användningen av restriktioner och att 
motverka isolering. Utredningen ska 
särskilt fokusera på åtgärder som rör 
frihetsberövade barn och andra unga 
lagöverträdare.

Inger Söderholm poängterade att 
två olika intressen måste beaktas: 

– Det fullt legitima intresset av att 
utreda och beivra brott, och å andra 
sidan intresset av att inte frihetsberö-

Utredaren vill 
införa tidsgräns 
för häktning

Utredaren Inger 
Söderholm gav en 
förhandsblick på hu-
vuddragen i Häktes- 
och restriktionsut-
redningens förslag, 
som ska läggas fram 
i augusti.
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grova brott som terroristbrott med in-
ternationella kopplingar.

Utredningen avser inte att föreslå 
tidsgränser för restriktioner vid häkt-
ning. Däremot anser den att det är 
domstolen som ska bestämma vilka 
restriktioner som ska användas, inte 
åklagaren.

– Det är en ytterligare inskränk-
ning i den enskildes frihet, och det 
förefaller logiskt att det är en fråga för 
domstolen, inte för en part – hur pro-
fessionella åklagarna än är, sa Inger 
Söderholm.

Utredningen vill ta bort ”tvåårsre-

geln” – den obligatoriska häktningen 
vid brott där det lägsta straffet är 
fängelse i två år eller mer. Enligt ut-
redningens mening ska de särskilda 
häktningsskälen krävas även om man 
är misstänkt för ett mycket allvarligt 
brott: risk för fortsatt brottslighet, för 
att man förstör bevis eller för att man 
håller sig undan.

Utredningen avser att föreslå att 
barn som häktas inte ska placeras i 
vanliga häkten. I stället ska det bli en 
uppgift för Statens institutionsstyrelse 
att ta hand om dem på några av ung-
domshemmen.

Även för häktade barn menar utred-
ningen att en ventil måste finnas för 
att placera barn i vanliga häkten. Det 
kan till exempel gälla barn där risken 
för fritagning är stor. Men de barnen 
ska ändå ha rätt till mänsklig kontakt 
minst fyra timmar om dagen.

inger söderholm trodde att förslagen 
kan ge något färre häktade och kor-
tare häktningstider. 

– Vi tar bort de allra längsta häkt-
ningstiderna. Vi får en bättre pröv-
ning av restriktionerna och minskad 
isolering av dem som är häktade. För » 

Reportage Häktes och restriktionsutredningenReportage Häktes och restriktionsutredningen

Rättscentrum i 
Göteborg. Häkte 

och frivård.
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Reportage Häktes och restriktionsutredningen

» Riksåklagare Anders Perklev beto-
nade att det inte finns något intresse 
av repression vid häktning.

– Häktning ska inte vara ett straff. 
Häktning är ett sätt att kunna säker-
ställa utredningen av de grövsta brot-
ten, sa han.

Anders Perklev var öppen för möj-
ligheter att minska restriktionerna, 
och att exempelvis göra det möjligt 
för häktade att ordna praktiska saker 
som att betala räkningar.

Han hade inte någon invändning 
mot att införa tidsgränser, och kon-
staterade att det inte är många fall där 
det går nio månader från häktnings-
beslut till åtal.

– Där kanske man ska sätta gränsen, 
sa Perklev.

Också Anders Perklev efterlyste 
möjligheter att säkra bevisning tidi-
gare under förundersökningen.

Anne Ramberg, generalsekreterare 
i Sveriges advokatsamfund, uppskat-
tade utredningens tankar om häkt-
ning och restriktioner.

– De överensstämmer med Advokat-
samfundets, sa hon.

Hon menade att det är lite för lätt 
för åklagarna att få bifall till häktning.

– Avslag på häktningsframställning 
första gången förekommer inte, och 
gränsen för sannolika skäl är låg. 
Domstolarna underlåter att göra den 
prövning som de ska, sa hon.

I fråga om bevisupptagning under 
förundersökningen framförde Anne 
Ramberg betänkligheter:

– Försvaren måste vara närvarande 
vid förhör, och försvararen måste 
kunna korsförhöra!

anne ramberg konstaterade att anta-
let personer som har fått ersättning 
från Justitiekanslern efter felaktigt 
frihetsberövade har ökat kraftigt de 
senaste 10 åren.

– Det antyder att domstolarna häk-
tar lättvindigare än tidigare, sa hon.

Häktesdirektören Hanna Jarl Käll-
berg, Kriminalvården,  medverkade 
också vid seminariet. n

barnen blir det en påtaglig förbätt-
ring, sa hon.

– En ändring av reglerna bör också 
ändra kulturen i vårt rättsväsende, så 
att vi verkligen ser på häktning som 
det frihetsberövande det är, och gör 
noggranna prövningar av både häkt-
ningar och restriktioner.

stefan strömberg, lagman vid Stock-
holms tingsrätt, instämde i utgångs-
punkterna.

– I många fall har vi utan tvivel för 
långa häktningar och för mycket res-
triktioner, sa han.

Han ansåg att grundfelet i vår process 
är det sätt vi hanterar omedelbarhets- 
och muntlighetsprinciperna. Enligt 
Stefan Strömberg finns det i dag helt 
andra förutsättningar för att använda 
förundersökningsmaterial än när rät-
tegångsbalken kom till – och vi har en 
helt annan kriminalitet. Strömberg 
menade att utvecklingen kan ändras 
genom möjligheter att säkra bevisning 
på tidigt stadium i alla typer av mål.

Vi söker en driven och erfaren journalist till Advokatsamfundets tidskrift Advokaten och 
till samfundets webbplatser. 

Tjänsten är mycket omväxlande. Du får skriva såväl stora reportage som snabba nyheter.  
I arbetet ingår även att producera och skicka ut elektroniska nyhetsbrev. Tjänsten är en tills-
vidareanställning på heltid.

din profil: Du bör ha journalistutbildning på högskolenivå, och goda kunskaper om juridik och rätts-
väsendet. Du har minst några års journalistisk erfarenhet och är van vid och tycker om att skriva re-
portage. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom organisation eller företag och av 
webbpublicering i Episerver eller annat publiceringsverktyg. 

mer om … Tidskriften Advokaten, som kommer ut med nio nummer per år, är en av Sveriges viktigaste 
 tidskrifter inom rättsområdet. Vi berättar konkret om de vardagsnära frågorna för advokatkåren sam-
tidigt som vi sakligt och analyserande visar på de stora förändringarna. Advokatsamfundet har flera 
olika webbplatser och du kommer att arbeta med samtliga. Tjänsten kräver att du har god stilistisk för-
måga samt goda kunskaper i svenska och engelska. Redaktionen finns på Advokatsamfundets kansli.

välkommen med din ansökan så snart som möjligt eftersom intervjuer sker fortlöpande. Skicka din an-
sökan antingen med e-post till advokaten@advokatsamfundet.se, eller med vanlig post till Tidskriften 
Advokaten, Box 27321, 102 54 Stockholm. Märk kuvertet ”Journalist”. Bifoga CV, betyg och arbetspro-
ver. Ange löne anspråk,  tidigaste anställningsdatum och referenser. Provanställning tillämpas.

för mer information kontakta: Tom Knutson, chefredaktör, 08-459 03 25, advokaten@advokatsam-
fundet.se eller besök www.advokatsamfundet.se

Engagerad journalist/webbredaktör

”Häktning 
ska inte vara 

ett straff. 
Häktning 
är ett sätt 
att kunna 

säkerställa 
utredningen 
av de grövsta 

brotten.” 
Anders Perklev
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Reportage Advokatens roll

Advokater fungerar både som barnets juridiska biträde och dess ställföreträ
dare i LVUmål när barnet är under 15 år. Den dubbla yrkesrollen får skarp 
kritik av två doktorander i en nyutgiven bok. 

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: ISTOCK

argumentera för tvångsvård, trots att 
barnet själv motsätter sig sådan vård, 
säger Sebastian Wejedal.

En studie som författarna har gjort 
visar att i de fall barnen motsatte sig 
tvångsvård medgav deras egna advo-
kater ändå socialnämndens ansökan i 
mer än sju av tio fall. Totalt sett var 
barnen negativa till tvångsvård i 80 
procent av fallen, medan barnens 
advokater var positiva till vården i 80 
procent av fallen. 

– Advokaterna argumenterar i mer-
parten av fallen mot sina egna klien-
ters vilja och företräder i stället sin 
egen uppfattning om barnets bästa. 
Barnets röst kommer inte fram i de 
här processerna. Men det är ingen 
kritik mot advokaterna. I förarbetena 
står det att de ska agera så, säger Se-
bastian Wejedal.

författarnas undersökning visar 
också att i de fall barnen motsätter sig 
tvångsvård, och inte har stöd från sin 
advokat, finns det inte något fall där 
domstolen har gått på barnets vilja.

– Det förvånar mig inte. Om advoka-
ten först lägger fram barnets sak och 
sedan argumenterar emot den är det 
klart att det är svårt för barnet att få 
domstolens gehör, säger Sebastian 
Wejedal.

Advokatsamfundets generalsekre-
terare Anne Ramberg anser att förfat-
tarna pekar på ett problem.

– I rollen som ställföreträdare och 
offentligt biträde i LVU-mål,  har advo-

katen  ”dubbla uppdrag”, dels genom 
att föra fram barnets inställning, dels 
genom att verka för barnets bästa. 
Detta är inte en god ordning och för-
sätter ofta advokaten i svåra dilem-
man när det gäller lojalitetsplikten 
gentemot klienten, säger hon.

Sebastian Wejedal tror att en för-
klaring till att advokaterna inte följer 
barnets vilja kan vara att de under-
medvetet tar det säkra före det osäkra 
– vid tvivel uppfattas en felaktig dom 
som innebär att ett barn tvångsvår-
das utan grund som mindre riskfylld 
än att barn inte tvångsvårdas när det 
finns skäl för det.

De snäva tidsramarna och hur kost-
naderna hanteras begränsar också 
advokaternas arbete, enligt Sebastian 
Wejedal. 

– Det är svårt att ta fram en utred-
ning när man inte får ersättning för 
det, säger han.

Författarna anser att det mest na-
turliga vore att ge uppdragen som ju-
ridiskt biträde och ställföreträdare till 
barn i LVU-mål till två olika personer. 
Men eftersom det skulle bli kostsamt 
att förordna en god man för icke-
processbehöriga barn i tvångsvårds-
mål rekommenderar de att ett tillägg 
görs till 36 § tredje stycket lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU). Enligt tillägget ska det of-
fentliga biträdet vid behov ansöka hos 
rätten om att en särskild företrädare 
förordnas åt den unge. Det kan vara 
fallet om barnet inte kan eller vill ge 
uttryck för sin vilja.

Författarna föreslår även att det av 
lagstiftningen eller det advokatetiska 
regelverket ska framgå att advokaten 
som utgångspunkt ska företräda bar-
nets vilja. Det barn som kan ge uttryck 
för sin vilja ska antas ha förmågan att 

Advokaters särskilda ställföre-
trädarskap i LVU-mål inför-
des 1995. Anledningen var att 

efterlevnaden av barnkonventionen 
skulle säkras och därmed barnets rätt 
att både uttrycka sin vilja och få den 
respekterad. Före reformen 1995 var 
barnets offentliga biträde bundet av 
vårdnadshavarnas vilja – vilket var 
problematiskt om barnet och föräld-
rarna inte hade samma uppfattning. 

Enligt lagstiftaren finns ingen mot-
sättning i den nuvarande ordningen, 
det vill säga att en och samma person 
samtidigt fungerar både som barnets 
juridiska biträde – den som ska hävda 
barnets ställning – och barnets ställfö-
reträdare och därmed även ska hävda 
sin egen inställning till vad som är 
bäst för barnet.

Att de dubbla rollerna går att för-
ena anser däremot inte Sebastian 
Wejedal, doktorand i processrätt vid 
Göteborgs universitet, och Allison 
Östlund, doktorand vid Université de 
Luxembourg, som har skrivit boken 
”Advokatens roll – Om ändamålsenlig 
rollfördelning i mål om tvångsvård av 
barn”.

– Ställföreträdarskapet är inte fören-
ligt med advokatens traditionella roll, 
att företräda klientens intressen uti-
från hur klienten själv definierar sina 
intressen. I svensk lagstiftning har 
man sagt att vid en konflikt mellan rol-
lerna ska rollen som ställföreträdare 
trumfa rollen som biträde. I praktiken 
kan det innebära att advokaten måste 

Advokaters dubbla roller 
i LVUmål kritiseras

Advokatens roll 
– Om ändamåls-
enlig rollfördel-
ning i mål om 
tvångsvård av 
barn av Sebasti-
an Wejedal och 
Allison Östlund

LÄS MER

Sebastian Wejedal.

Allison Östlund.
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förstå sitt eget bästa. Barnet ska där-
med behandlas som en vuxen klient 
och ges rätt att ge instruktioner till sin 
advokat.

Om barnet motsätter sig tvångsvård 
ska advokaten, enligt författarna, kri-
tiskt granska socialtjänstens utred-
ning och ifrågasätta om de rättsliga 
förutsättningarna för tvångsvård är 
uppfyllda. Makten över barnets pro-
cess flyttas från advokaten till barnet. 
Advokatens roll som juridiskt biträde 
får, till skillnad från i dag, företräde 
framför rollen som ställföreträdare.

– Det är en mer ändamålsenlig roll-
fördelning mellan aktörerna att advo-
katen ser till den subjektiva delen av 
barnets bästa och att domstolen se-
dan väger det mot vad socialtjänsten 
anser vara barnets objektiva bästa, 
säger Sebastian Wejedal.

Om inte regelverket förändras re-

kommenderar författarna att advo-
katkåren på eget initiativ intar den 
traditionella advokatrollen och som 
utgångspunkt behandlar barnet på 
samma sätt som en vuxen klient och 
argumenterar för barnets vilja i alla 
mål där barnet kan och vill ge uttryck 
för sin vilja.

– Det är viktigt att advokaternas ut-
gångspunkt blir att följa barnets vilja. 
Det finns andra aktörer i processen 
som ska beakta barnets objektiva bäs-
ta, socialtjänsten och domstolarna, 
säger Sebastian Wejedal.

han välkomnar de riktlinjer för svaga 
och utsatta klienter som Advokat-
samfundet redan har tagit fram. I en 
promemoria som har skickats ut i ett 
cirkulär till advokater och biträdande 
jurister har samfundet gått igenom 
frågeställningar som kan uppkomma i 

samband med uppdrag för svaga och 
utsatta klienter och hur en advokat bör 
agera i samband med dessa uppdrag.

– Det arbete som Advokatsamfun-
det har påbörjat är jättebra. Men man 
skulle på ett tydligare sätt kunna be-
tona advokatens roll att föra fram den 
subjektiva sidan av barnets bästa, sä-
ger Sebastian Wejedal.

Författarna betonar också vikten av 
att advokaten förklarar sina dubbla 
roller för barnet. Annars kan barnet 
luras att tro att advokatens lojalitet lig-
ger hos barnet och han eller hon inte, 
vilket är fallet, i första hand är lojal 
mot sin egen uppfattning om barnets 
bästa.

– Det är viktigt att kommunicera 
sina roller till klienten, så att klienten 
får en sann bild av advokatens roll och 
vad den innebär, säger Sebastian We-
jedal. n

Reportage Advokatens roll

Författarnas 
undersökning visar 
också att i de fall 
barnen motsätter 

sig tvångsvård, och 
inte har stöd från sin 

advokat, finns det 
inte något fall där 

domstolen har gått 
på barnets vilja.



20 Advokaten Nr 3 • 2016

Reportage Svensk Juristtidning 100 år

Juristernas roll i samhällsdebatten har stärkts. Men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra.

TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

– Jag kan tycka att det är lite besyn-
nerligt (som det är i Sverige), därav 
liknelsen med elfenbenstornet. Dess-
utom är det ju så att anledningen till 
att det blivit artiklar i SvJT är att det 
handlar om aktuella frågor. Så äm-
nena krokar i den allmänna debatten 
men man låtsas som om att impulsen 
till artikeln inte har funnits där. Det 
kan jag tycka är lite konstigt och att 
det slarvas lite där, sa han.

trenden att domare allt oftare förkla-
rar och kommenterar domar i olika 
medier är inte något som är övergåen-
de, ansåg paneldeltagarna. Det rådde 
även enighet bland paneldeltagarna 
att domare inte har något större val 
om de vill medverka i medierna eller 
inte. I praktiken måste de delta.

Nicklas Lundblad, it-debattör med 
stor erfarenhet av förhållandena i 
USA, konstaterade att i USA är juri-
diken betydligt mer ”politiknära” 
än i Sverige. Debatten handlar mer 
om hur det borde vara än hur det är. 
Amerikanska juridiska uppsatser ar-
gumenterar ofta för sin sak snarare än 
att lägga fram en tolkning av ”de lege 
lata”.

En annan skillnad mellan USA och 
Sverige handlar om människorna som 
arbetar med juridiken. I USA är intres-
set för att skildra dem, deras teorier, 
vad de tycker och känner mycket 
stort. Det skrivs relativt sett betydligt 
fler biografier om jurister än i Sverige. 
Enligt Nicklas Lundblad är det ame-
rikanska intresset för människorna i 
grunden bra.

– Det ger ett personligt engagemang 
till juridiken, som gör att den upplevs 
mindre som en maskin och mer buret 
av de egna värdena. Både deltagandet 
i den juridiska processen, valet att bli 
jurist och juridikens utfall upplevs 
som personligt relevant på ett an-
nat sätt i USA än i Sverige, sa Nicklas 
Lundblad.

martin ahlquist, f.d. chefredaktör för 
tidningen Fokus, ansåg att åsiktsjour-
nalistiken på gott och ont fått en re-
nässans. Den gör sig bra i sociala me-
dier och säljer ”klick”. I den politiska 
debatten med en höger–vänsterskala 
innebär det inte några problem. Men 
problemet uppstår när det inte finns 
någon motsatt uppfattning. Och just 
så tenderar det att bli i rättsfall ibland, 
främst i brottmål och bland dem fram-
för allt i våldtäktsmål.

– Förövaren blir ofta, förutom den 
verkliga förövaren, domaren i målet 
som utmålas som en sexistisk dino-
saurie. Förloppet är oerhört snabbt 
och snart skapas en lynchmobb. Och 
är det något vi vet om mobbning är 

Juristernas roll i samhällsdebatten 
var en av de tre huvudfrågor på 
Svensk Juristtidnings seminarium   

    där flera av Sveriges främsta juris-
ter deltog. Diskussionen tog avstamp i 
Mårten Schultz artikel ”Juristerna i el-
fenbenstornet”. Mårten Schultz, pro-
fessor, konstaterade att jurister ofta 
klagar på att sakkunskapen om juridik 
brister i den allmänna debatten. Men 
frågade han: ”Hur förhåller sig jurister 
till den allmänna debatten då jurister 
skriver i Svensk Juristtidning, SvJT?” 
Schultz jämförde i sin artikel innehål-
let i SvJT under några år med de stora 
rättspolitiska frågorna som samtidigt 
diskuterades i den allmänna debat-
ten. Schultz kunde konstatera att för-
fattarna i SvJT hade behandlat några 
av de mest brännande rättspolitiska 
frågorna, till exempel häktningstider, 
integritets- och upphovsrättsfrågor 
och tortyr. Alltså samma frågor som 
varit i samhällsdebattens fokus. Men 
hur har författarna då behandlat det 
faktum att dessa ämnen är heta sam-
hällsämnen när de skriver i SvJT? 

– Inte alls. När jurister skriver i SvJT 
är det ibland som om de skriver i ett 
vakuum, summerade Schultz och be-
rättade att bilden i flera av de ameri-
kanska motsvarigheterna till SvJT är 
helt annorlunda, där visar författarna 
ofta direkt att deras artiklar knyter an 
till aktuella och debatterade rättspoli-
tiska frågor som visar på ett intresse 
för de samhällspolitiska frågorna.

Juristerna kliver framåt      i samhällsdebatten

Svensk Jurist-
tidnings redaktör, 

departementsrådet 
Charlotte Kugelberg, 
gav en historisk till-
bakablick och berät-

tade att tidningen 
grundades 1916 av 

Tore Almén och 
Karl Schlyter. 

SvJT hade dagen 
till ära tagit ett 
definitivt steg in i 
den digitala eran 
genom att publicera 
samtliga artiklar 
på internet gratis 
tillgängliga för alla.
www.svjt.se
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det att den pågår tills någon säger 
stopp, sa Ahlquist och nämnde jour-
nalisten Oisín Cantwell och Mårten 
Schultz som exempel på personer 
som vågar stå emot en mobb.

– Jag kan förstå oviljan att kliva ner 
i träsket. Men det handlar om att 
stoppa mobbningen också. Det måste 
göras med pondus, sakargument och i 
kraft av att man vet någonting. Det är 
något av en skyldighet att göra det, sa 
Martin Ahlquist.

Christina Ramberg, professor, be-
tonade betydelsen av vilka fora som 
juristerna deltar i. Enligt henne deltar 
juristerna betydligt mer i samhällsde-
batten i dag jämfört med på 1970- och 
80-talen.

– Att vi ofta ser jurister i morgonsof-
fan i TV är egentligen en revolution. 
Sådana som varit pionjärer är Göran 
Lambertz och Anne Ramberg. De har 
betytt väldigt mycket för att synliggö-
ra juristskrået när de har vågat sätta 
sig där och försöka förklara för van-
liga människor hur det ligger till, och 
vågat vara provokativa. Är man inte 
det vill inte någon bjuda in personen 
igen, antar jag, sa Christina Ramberg 
som även nämnde Centrum för rätt-
visa och Mårten Schultz som exempel 
på andra viktiga röster i samhällsde-
batten.

Christina Ramberg menade att en 
skillnad mellan Sverige och USA är 
att om en svensk jurist i stället för att 

beskriva hur det är uttrycker en tanke 
om hur det borde vara så möts juris-
ten av massiv kritik och beskylls för 
att ägna sig åt ”åsiktsjuridik”. Hon sa 
sig dock tro och hoppas att detta kom-
mer att förändras.

mårten schultz tog upp en demokrati-
aspekt och det faktum att de svenska 
juristerna generellt sett är relativt 
okända för allmänheten. De är sällan 
med på listor över de mäktigaste per-
sonerna trots att många domare och 
jurister har betydande makt.

Christina Ramberg sa att det finns 
två olika uppfattningar när det gäller 
hur juristerna ska förhålla sig till all-
mänheten och rättssystemets legitimi-
tet. Den ena uppfattningen är att rätts-
systemets legitimitet och samhället kan 
skadas om allmänheten får veta att ”do-
maren har stort mått av skön”. Detta lä-
ger föredrar att allmänheten invaggas i 
en felaktig tro att det finns en sanning 
som domaren kommer att uttala. Den 
andra uppfattningen är att det är bra 
med transparens om att svaren inte 
alltid är givna och att det är viktigt att 
öppet diskutera domstolars legitimitet.

Det rådde enighet bland paneldel-
tagarna om att juristerna har en stor 
betydelse för att skapa förståelse och 
legitimitet för rättssystemet.

Hur får man en bildad allmänhet 
att läsa längre och nyanserade texter 
i dessa ”klickens tidevarv” diskutera-
des även. I diskussionen betonades 
betydelsen av kvalitet i texter. Flera 
paneldeltagare förde även fram upp-
fattningen att långa texter läses i dag 
om de är välskrivna och relevanta.

Den tredje huvudfrågan som disku-
terades var papperstidningens vara 
eller icke vara i förhållande till en 
hemsida eller en digital utgåva. SvJT 
hade dagen till ära låtit ta ett definitivt 
steg in i den digitala eran genom att 
publicera samtliga artiklar på internet 
gratis tillgängliga för alla. Paneldelta-
garna tecknade en relativt ljus framtid 
för kvalitetstidningar som SvJT. Åsik-
terna gick isär vad gäller om morgon-
dagens SvJT främst kommer att vara i 
digital form eller i papper. n

Juristerna kliver framåt      i samhällsdebatten

Från vänster på bild: 
Olle Lidbom, kom-
munikationschef, 
Mårten Schultz, 
professor, Christina 
Ramberg, professor, 
Fredrik Wersäll, 
Svea hovrätts 
president och 
moderator, Beatrice 
Ask, riksdagsleda-
mot och ordförande 
i justitieutskottet, 
Martin Ahlquist, f.d. 
chefredaktör för tid-
ningen Fokus samt 
Nicklas Lundblad, 
it-debattör.
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En tid när Sveriges     inflytande
är större     än vår storlek

propellern, säkerhetständstickan, dynamit, sfäriska 
kullager, blixtlåset, kylskåpet, respiratorn, pacemakern 
och radio- och satellitnavigering för sjö- och flygtrafik är 
exempel på banbrytande svenska uppfinningar som blivit 
världsstandard. I ”The Global Innovation Index” rankas 
Sverige sedan 2008 varje år som världens näst eller tredje 
mest innovativa nation. Sverige är verkligen ett uppfin-
narland.

Uppfinningar kan skyddas genom patent. Den som får 
patent på en uppfinning har en tidsbegränsad rätt att 
hindra andra från att kommersialisera den. Motprestatio-
nen är att uppfinningen publiceras i detalj, så att andra 
kan vidareutveckla tekniken. Bakom det utbytet ligger lag-
stiftarens grundläggande avvägning mellan uppfinnarens 
intressen och allmännyttan.

Ensamrätten och publiceringskravet ger företagen inci-
tament att investera i teknikutveckling och dela med sig av 
ny kunskap till andra. Reglernas förutsebarhet underlättar 
planering, affärssamarbeten och licensiering (det vill säga 
när någon utomstående tillåts av patenthavaren att tjäna 
pengar på den patenterade uppfinningen – under ordnade 
förhållanden och mot royaltybetalning). Patenträtten är en 
morot för forskning, innovation och teknikspridning. Den 
bidrar till nya arbeten, tillväxt och välfärd.

patentskyddade produkter och metoder representerar ofta 
betydande värden. Patentportföljen kan vara företagets 
viktigaste tillgång. Ungefär 35 procent av jobben och 39 
procent av BNP totalt i EU genereras av immaterialrätts-
intensiva företag. Siffrorna för Sverige är ännu högre, 
särskilt när det gäller jobb. 

Därför satsar regeringen stort på att utveckla patenträt-
ten, och följer därmed en konsekvent svensk linje:

l Under 2017 införs ett enhetligt patentsystem, med ett 
enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol på 
EU-nivå. Reformen bidrar till att det blir enklare, billigare 
och rättssäkrare att investera på den inre marknaden. 
Sverige har länge drivit på reformen och leder numera 
staternas gemensamma förberedelser av den. Genom 
kompletterande lagförslag fullföljer regeringen även den 
anpassning av svensk rätt till det nya systemet som en enig 
riksdag påbörjade 2014. Uppbyggnaden av en nordisk-bal-
tisk avdelning i den nya domstolen pågår också för fullt. 
En europeisk domstolsavdelning i Stockholm ger närhet 
för användarna och kompetensförsörjning åt regionen.

l En ny patentlag och en ny patentförordning tas fram 
i syfte att förenkla och underlätta för användarna, särskilt 
de mindre aktörer som tycker att den svenska marknaden 
räcker. Samtidigt anpassas lagstiftningen till europeisk 
rätt. Det gör livet lättare för både dem som redan paten-
terar i flera länder och dem som vill börja här och sedan 
satsa vidare i Europa. Den nya patentlagstiftningen kan bli 
en språngbräda för växande svenska småföretag.

l I september inrättas också två särskilda patent- och 
marknadsdomstolar i Stockholm. (Se Advokaten 2016, 
nummer 1.)  

satsningarna på europeisk nivå och svensk nivå komplet-
terar varandra. Gamla och nya patentsystem kommer att 
samexistera framöver. Sammantagna innebär reformerna 
att klienter och ombud får en större och bättre verktygs-
låda. För den som vill jobba med patent erbjuds möjlighe-

GÄSTKRÖNIKÖR
CATHARINA ESPMARK
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ter att bryta ny mark i en redan spännande arbetsmiljö, i 
gränssnittet mellan teknik och juridik.

Vilken betydelse får då det enhetliga patentsystemet? 
I höstas bedömde Europeiska kommissionen att det 
nya patentsystemet kommer att öka BNP i EU med 0,25 
procent. Det motsvarar ca 325 miljarder kronor per år. I 
vissa medlemsstater bedömdes BNP-ökningen överstiga 
en procent.

Även i större sammanhang kan man se det enhetliga 
patentsystemet som en inkomstkälla och sammanhållande 
kraft, inte minst i tider av långsam ekonomisk återhämt-
ning, klimatförändringar och ett EU som kunde vara mer 
sammanhållet. Då behövs det tillväxt, jobb och incitament 
till storskalig utveckling och spridning av grön teknik. Då 
behövs det också förstärkningar av den inre marknaden, 
som är en viktig drivkraft för EU-samarbetet – här kan ett 
väl fungerande patentsystem vara en pusselbit.

svårigheter finns dock kvar. Även om vi ser ut att nå 
målen på europeisk och svensk nivå, är patenträtten 
fortfarande splittrad globalt. Företag som är verksamma 
på flera av de stora marknaderna i Amerika, Asien och 
Europa måste anpassa sig till regelverk och rutiner som 
skiftar från land till land. Det är krångligt, dyrt och rätts-
osäkert.

Som ett försök att överbrygga skillnaderna pågår mel-
lanstatliga diskussioner om internationell harmonisering 
av materiell patenträtt. Frågor som omfattas är till exem-
pel i vilken utsträckning en uppfinning bör vara ny för att 
vara patenterbar och i vilken mån det bör krävas att en 
patentansökan publiceras. Sverige deltar aktivt i diskussio-

nerna för att försöka nå förutsebara och rättssäkra gemen-
samma regler. Det är inte lätt, eftersom traditionerna och 
uppfattningarna går isär.

Min ögonblicksbild är ändå den stora positiva energi 
som finns i de patentreformer som nu pågår på bred 
front. Det vi gör för att främja innovation i dag ger nya 
jobb imorgon. Det är roligt att arbeta med de här frå-
gorna, särskilt i en tid när Sveriges inflytande är större än 
vår storlek!

Catharina Espmark
Statssekreterare hos justitie- 

och migrationsminister Morgan Johansson

En tid när Sveriges     inflytande
är större     än vår storlek

”Även i större sammanhang kan man se det enhet 
liga patentsystemet som en inkomstkälla och 
samman hållande kraft, inte minst i tider av lång 
sam  ekonomisk återhämtning, klimatförändringar 
och ett EU som kunde vara mer sammanhållet.”
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Fokus Barnkonventionen blir lag

rättigheter 
synliggöra

barnets 

Lag ska 

Barnkonventionen ska bli svensk lag. 
Men vad innebär det för barns verklighet? 

Nya verktyg i arbetet för att förverkliga barns rättigheter, 
menar många. Men den nya lagen är knappast någon 

mirakelmedicin som löser alla problem i ett slag. 
Fortfarande finns en rad utmaningar. Och nästan 

samtidigt med planerna på en ny barnrättslag kommer 
också lagförslag som enligt kritikerna riskerar att försämra 
situationen för många av de mest utsatta barnen i Sverige. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER OCH TOM KNUTSON FOTO: ISTOCK, TOM KNUTSON MED FLERA



Advokaten Nr 3 • 2016 25

Fokus Barnkonventionen blir lag

» 



Advokaten Nr 3 • 20162626

Fokus Barnkonventionen blir lag

et här betänkandet blir ett första 
steg i ett verkligt pionjärarbete när 
det gäller att göra barnkonventionen 

till svensk lag. 
Det sa barnminister Åsa Regnér när 

hon i mars i år, tillsammans med regering-
ens utredare Anita Wickström, presenterade 

Barnrättighetsutredningens förslag vid en press-
konferens i Rosenbad. 

Utredningen föreslår att barn-
konventionen inkorporeras i 
svensk rätt, och alltså blir lag. 
Parallellt med det lämnar utred-
ningen också en rad förslag på hur 
man kan fortsätta att transformera 
konventionen, alltså ändra i andra 
lagar så att de stämmer bättre 
överens med konventionens ord 
och syfte. 

Dubbelheten har sin förklaring i 
att utredningens uppdrag ändrats 
under arbetets gång. Barnrättig-
hetsutredningen, med lagmannen 
Anita Wickström som särskild ut-
redare, inledde sitt arbete 2013. Uppdraget kom från den 
förra borgerliga regeringen, och gick från första början ut 
på att ”inom särskilt angelägna områden” kartlägga hur 
tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överens-
stämde med barnets rättigheter enligt FN:s barnkonven-
tion. Utredaren skulle också analysera för- och nackdelar 
med att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt.

Men efter regeringsskiftet 2014 klargjorde statsminister 
Stefan Löfven i regeringsförklaringen att barnkonventio-
nen nu skulle bli lag. Utredningen fick i ett tilläggsdirek-
tiv uppdraget att lämna förslag på hur barnkonventionen 
skulle kunna inkorporeras i svensk rätt. 

BARN KOMMER INTE TILL TALS

Utredaren Anita Wickström konstaterade vid press-

konferensen att barns rättigheter behöver stärkas i Sve-
rige. 

– Vår kartläggning visar att barnkonventionen inte har 
fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen, sa hon.

Kartläggningen, som genomförts av olika forskare, har 
riktat in sig på fyra områden: barn i migrationsprocessen; 
stöd och service till barn med funktionsnedsättning; barn 
som har bevittnat våld i familjen; samt barn som själva 

har utsatts för våld. 
Den gemensamma nämnaren 

för områdena är, enligt utredning-
en, att barnen är i en utsatt situa-
tion och att myndighetsbeslut kan 
få stor betydelse för dessa barn.

– Det finns klara brister på alla 
de områden vi tittat på, konstate-
rade Wickström, och räknade upp 
några av de mest framträdande 
bristerna som återkommer på alla 
områden:

– Barn ses inte som rättighetsbä-
rare hos myndigheterna. ”Barnets 
bästa” används inte som ett tillvä-
gagångssätt. Det saknas ofta barn-

konsekvensanalyser, och vi ser att när man bedömer bar-
nets bästa så gör man ofta det i allmänna ordalag utifrån 
generella uttalanden om barn i stället för att, som man 
bör, titta på det individuella barnet och det barnets unika 
situation, sa hon.

Enligt Anita Wickström är myndigheterna också dåliga 
på att redovisa vilka avvägningar de har gjort, när bar-
nets intressen ställs mot andra intressen. Dessutom får 
inte barn komma till tals och redovisa sina uppfattningar 
på det sätt som barnkonventionen stadgar.

– Det är ganska ofta som samtal med barn inte äger 
rum. Vi ser också att när barn får komma till tals så  
handlar samtalet många gånger inte om det som är  
relevant för det beslut som ska fattas, utan det handlar 
om vad barnet gillar för maträtter, vad man gör på friti-

”Vi ser flera fördelar 
med en inkorporering. 

Rättigheterna får 
en stärkt ställning. 

Man får ett skarpare 
juridiskt verktyg när 

barnkonventionen 
blir lag.”
Anita Wickström

l Barnkonventionen inkorporeras i 
svensk rätt genom en ny lag. 
l En ny straffbestämmelse om 
misshandel av barn.
l Ny bestämmelse i förvaltnings-
processlagen (1971:291) och 
 förvaltningslagen (1986:223) enligt 
vilken barnets bästa ska utredas 
och särskilt beaktas i ärenden och 

mål som rör barn, samt att barn  
ska få relevant information och  
ges möjlighet att framföra sina 
åsikter.
l Tydligare koppling till barn-
konventionen i utlänningslagen 
(2005:716) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, avseende barnets 

bästa och barnets rätt att få fram-
föra sina åsikter.
l Ett treårigt kunskapslyft för att höja 
kompetensen om barnkonventionen.
l Att myndigheter som är centrala 
för att säkerställa barnets rättighe-
ter får i uppdrag att göra den egna 
verksamheten känd, tillgänglig och 
anpassad för barn.

l Den svenska översättningen av 
barnkonventionen ses över. 
l Regeringen bör utreda om 
 Barnombudsmannen, BO, ska få 
i uppdrag att föra enskilda barns 
talan i särskilt intressanta fall.
l Författningsförslagen 
föreslås träda i kraft den  
1 januari 2018.

UTREDNINGENS FÖRSLAG I KORTHET
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den eller hur man har det i skolan, förklarade Anita Wick-
ström.

STÄRKER RÄTTIGHETERNA

Att göra barnkonventionen till lag är ett sätt att stärka 
barnets ställning, betonade Anita Wickström. 

– Vi ser flera fördelar med en inkorporering. Rättighe-
terna får en stärkt ställning. Man får ett skarpare juridiskt 
verktyg när barnkonventionen blir lag, sa Anita Wick-
ström.

I dag beaktas barnkonventionen genom så kallat för-
dragskonform tolkning. Det innebär att svensk lag så 
långt som det är möjligt ska tolkas så att den överens-
stämmer med barnkonventionen. Skillnaden med en 
inkorporerad lag blir, enligt Anita Wickström, att barn-
konventionen kan tillämpas direkt av myndigheterna och 
ensamt läggas till grund för myndigheters beslut.

– Vi ser också en pedagogisk fördel med en inkorpo-
rering: man får helheten. Den försvinner ju när man 
plockar ut enstaka bestämmelser och transformerar in i 
olika lagar, fortsatte Wickström, som samtidigt inte stack 
under stol med att det också finns svårigheter med att 
inkorporera konventionen.

Utredningen redovisar också dessa problem. Det hand-
lar bland annat om att många bestämmelser i konventio-
nen är vaga och svårtolkade, att det saknas traditionella 
förarbeten som kan ge vägledning och att det saknas en 

internationell domstol som kan vägleda de svenska rätts-
tillämparna. 

Anita Wickström ville samtidigt inte överdriva svå-
righeterna med att tillämpa barnkonventionen som lag. 
Svenska myndigheter och domstolar är ju redan sedan 
flera år vana vid att tillämpa rättsregler som inte är typiskt 
svenska, påpekade hon, genom Europakonventionen och 
EU-rätten. Men för att minimera förvirringen anser utred-
ningen att man, innan barnkonventionen inkorporeras, 
bör se över den svenska översättningen av originaltexten. 

BARNETS BÄSTA LYFTS FRAM

För att den nya lagen ska få så god effekt som möjligt 
räcker det dock inte att bara lagstifta om att barnkon-
ventionen är svensk lag, påpekade Anita Wickström vid 
presskonferensen. Utredningen föreslår därför också 
en rad andra lagändringar, bland annat en ny straffbe-
stämmelse, misshandel av barn. Det nya brottet ska lösa 
problemen med att barn ofta har svårt att beskriva den 
smärta som en misshandel orsakat. 

– Smärtrekvisitet i dagens misshandelsbestämmelse är 
problematiskt när det gäller barn. I ungefär hälften av de 
fall som vi har tittat på så ogillas åtalet om misshandel 
av barn. En anledning till de ogillade åtalen är att smär-
tan ibland inte är styrkt eller att tillräcklig smärta inte 
är styrkt. Det ställer stora krav på hur barn berättar om 
smärta, förklarade Anita Wickström. » 

Fokus Barnkonventionen blir lag

Den 11 mars överläm-
nades Barnrättighets-
utredningens betän-
kande av regeringens 
utredare Anita Wick-
ström (till vänster på 
bild) till barnminister 
Åsa Regnér vid en press-
konferens i Rosenbad.
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Utredningens förslag innebär att fysiskt våld mot barn 
ska kunna straffas även om smärtan inte är bevisad eller 
om den har varit ringa. Bestämmelsen begränsas till att 
gälla föräldrar och andra närstående.

Barnrättighetsutredningen vill också lyfta in principen 
om barnets bästa i förvaltningslagen och förvaltningspro-
cesslagen. Dessutom ska barnets bästa och barnets rätt 
att komma till tals göras tydligare i utlänningslagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. 

FORTSATT ARBETE BEHÖVS

Bara en ny lag räcker alltså inte, det är Barnrättighetsut-
redningen mycket tydlig med. Utredaren föreslår också 
andra åtgärder för att barns rättigheter verkligen ska 
kunna förverkligas. En är att regeringen bör dra igång ett 
”kunskapslyft” kring barnkonventionen, riktat till båda 
tjänstemän och förtroendevalda på myndigheter och ute 
i landet. Utbildningen bör vara konkret och praktiskt in-
riktad, betonade Anita Wickström.

– Det är alltså inte fråga om en allmän utbildning i barn-
konventionen, utan vad barnets rättigheter innebär ute 
i den konkreta situationen, på verkstadsgolvet där man 
själv arbetar, sa hon. 

Wickström vill också att myndigheter som arbetar med 
barnfrågor ska få ett tydligt uppdrag att göra sina verk-
samheter kända av och tillgängliga för barn. Dessutom 
bör regeringen låta utreda om Barnombudsmannen, BO, 
ska ges i uppdrag att föra enskilda barns talan. n

FN:s konvention om barnets rättigheter 
antogs av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989. Hittills har 196 stater rati-
ficerat barnkonventionen, och barnkonven-
tionen är därmed den konvention som flest 
länder har anslutit sig till. I dag är det bara 
USA som inte har ratificerat konventionen.

FN-kommittén för barnets rättigheter 
(barnrättskommittén) övervakar hur kon-
ventionsstaterna efterlever konventionen.  
Vart femte år ska alla konventionsstater 
lämna en rapport till barnrättskommit-
tén. Kommittén lämnar sedan förslag och 
rekommendationer om hur staten bör 
agera för att på ett bättre sätt genomföra 
barnkonventionen.

Konventionen definierar barn som varje 
människa under 18 år. Fyra av artiklarna i 
barnkonventionen kallas för huvudprinci-
perna och är vägledande för hur helheten 
ska tolkas: artikel 2, 3, 6 och 12.

Sverige ratificerade barnkonventionen 
1990, som ett av de första länderna. Hit-
tills har Sverige valt att inte göra den till 
svensk lag. I stället har man anpassat 
andra lagar så att de överensstämmer 
med barnkonventionen, så kallad trans-
formering. 

FN:s barnrättskommitté har vid  
upprepade tillfällen uppmanat Sverige  
att inkorporera barnkonventionen i  
svensk rätt. Även barnrättsorganisationer 
som Rädda barnen och Unicef har länge 
förordat att konventionen får status som 
lag. 

En parlamentarisk kommitté, Barnrätts-
kommittén, diskuterade huruvida barn-
konventionen borde inkorporeras i svensk 
lag. Kommittén förordade dock i stället 
fortsatt transformering av existerande 
lagar för att de bättre skulle stämma över-
ens med barnkonventionen. 

FAKTA BARNKONVENTIONEN
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Att barnkonventionen blir svensk lag kan 
innebära ett uppsving för barnets rättig
heter. Men ännu återstår mycket att göra 
och många problem att lösa för att barns 
rättigheter ska bli praktisk verklighet. Det 
anser både forskare, barnrättskämpar och 
advokater. 

 Lagar, förarbeten och doktrin har vi på våra arbets-
rum, men barnkonventionen ligger nere i källa-
ren. Och vi går inte ner i källaren och letar.”

Orden ska ha uttalats av en domare vid ett seminarium. 
Citatet kommer från Rädda barnens jurist och tematiska 
rådgivare Karin Fagerholm, och tjänar enligt henne som 
ett starkt argument för att göra barnkonventionen till lag. 

– Vi tror att om det blir en tydlig lag så blir det tydligare 
för beslutsfattarna att de måste förhålla sig till konventio-
nen, säger Karin Fagerholm. 

Rädda barnen har i många år arbetat för att barnkon-
ventionen ska införlivas i svensk rätt. Och Karin Fager-
holm är positiv när Barnrättighetskommittén nu lämnat 
sitt betänkande. 

– Det är ett väldigt gediget arbete som har gjorts. Det 
är ett par saker vi saknar men överlag är det bra, framför  
allt hur mycket den trycker på vikten om barnets bästa, » 

Ny lag 
är ett steg
på vägen

Att det behövs mer än bara en ny lag för att barns rättigheter verkligen 
ska kunna förverkligas råder det stor enighet om bland de intervjuade.
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barnets rätt att bli hörd, barnet som rättighetsbärare och 
vikten av barnkonsekvensanalyser, sammanfattar hon. 

PRESSAR LAGSTIFTAREN

Även Sveriges barnombudsman Fredrik Malmberg, som 
suttit med i utredningen, är nöjd. 

– Precis som i Norge tror jag att vi i Sverige kommer att 
få se en utveckling som stärker barnkonventionens ge-
nomslag i övrig svensk lagstiftning. Redan diskussionen 
om att barnkonventionen ska bli lag har haft en sådan 
effekt, konstaterar Fredrik Malmberg, och syftar på LVU-
utredningens förslag till ny tvångsvårdslagstiftning, som 
innehåller mycket diskussioner utifrån barnkonventio-
nen.

– Jag tror också att vi kommer 
att få se ett större genomslag av 
barnkonventionen i domar och 
praxis, när barns rättigheter blir 
tydligare för rättsväsendets aktö-
rer, säger Malmberg. 

Fredrik Malmberg tror att lagen 
kommer att bli viktig för barns 
och ungas möjlighet att göra sina 
röster hörda och tycka till om be-
slut som berör dem. 

– I svensk lagstiftning finns ett 
så kallat olämplighetsrekvisit. Det 
innebär att barn ska få komma till 
tals om det inte är olämpligt. Pro-
blemet med olämplighetsrekvi-
sitet är att det är ett kryphål att 
förvägra barn att komma till tals, 
menar Malmberg.

I barnkonventionens formuleringar finns inget ut-
rymme för kryphål, enligt Fredrik Malmberg. Rätten att 
komma till tals är grundläggande och absolut. Han hop-
pas också att inkorporeringen kan leda till bättre analyser 
av vad som egentligen är barnets bästa.

– Utredningen kunde se att det ofta inte görs en utred-
ning i det specifika fallet om vad som är barnets bästa. 
Barnets bästa är ju inte en slentrianformulering, utan det 
innebär att titta på det enskilda barnets situation för att 
göra en kvalificerad bedömning, säger Malmberg.

Även från advokathåll välkomnas utredningsförslaget 
om att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt.

– Det är mycket bra. Barnens rättigheter får därigenom 
större betydelse. Genom att konventionen blir svensk lag 
blir den också direkt tillämplig, säger Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne Ramberg. 

Advokaterna Karin Gyllenring och Ignacio Vita, som 
båda främst arbetar med barn i migrationsärenden, hål-
ler med. 

– Genom att konventionen görs till lag kommer dess 

bestämmelser att ges en helt annan tyngd. Lagstiftaren 
kommer tvingas att analysera lagstiftningens förenlighet 
med barnkonventionen på ett helt annat sätt än i dag, an-
ser Ignacio Vita. 

VAGT OCH TVETYDIGT 

Om barnkonventionen blir svensk lag kan advokater åbe-
ropa den direkt i domstolar och inför myndigheter, och be-
slut kan fattas enbart på grundval av den, det är alla över-
ens om. Men hur barnkonventionen ska tillämpas är långt 
ifrån klart. Det menar i alla fall Maarit Jänterä-Jareborg, 
professor i internationell privat- och processrätt vid Upp-
sala universitet, och expert i Barnrättighetsutredningen. 

– Jag måste medge att jag från 
början var mycket skeptisk, men 
jag vill ändå ge beröm för det 
nedlagda arbetet och idén om en 
kontinuerlig, parallell transfor-
mering. Min grundinställning är 
att vi som jurister ska värdesätta 
rättssäkerheten mycket högt, och 
för mig betyder det att reglerna 
är förutsägbara och att reglerna 
efterlevs och kan efterlevas. Som 
jag har sett på barnkonventionen 
är många av dess bestämmelser 
vagt formulerade och det går att 
ha mycket olika åsikter om vad de 
egentligen innebär för rättstilläm-
paren och vilka förutsättningar 
de skapar, säger hon. 

Hon exemplifierar med en av 
huvudprinciperna, artikel 3 om barnets bästa, och hur 
den ska tolkas i fråga om omskärelse av pojkar. 

– Där är ju åsikterna helt olika: somliga anser att det är 
i barnets intresse att man inte omskär förrän pojken är 
mogen nog att själv ta ställning till det och fatta ett in-
formerat beslut. Andra säger att givetvis måste det vara 
i barnets intresse att följa föräldrarnas tradition och kul-
tur, där en omskärelse innebär att en pojke inlemmas i 
släktens gemenskap och i den egna kulturen och traditio-
nen. Det är ett typexempel där det blir väldigt svårt att 
avgöra, säger Jänterä-Jareborg.

Hon tillägger att barnkonventionen i fall som detta sna-
rast kan komma att öka förvirringen, eftersom båda sidor 
faktiskt kan åberopa konventionen som stöd för sin argu-
mentationslinje. 

Ytterst kommer det att bli domstolarnas sak att uttolka 
och med tiden skapa praxis för hur barnkonventionen 
ska hanteras. Frågan är vad de ska utgå ifrån. Som Maa-
rit Jänterä-Jareborg påpekar finns här inga förarbeten av 
klassisk svensk modell. Inte heller finns det någon inter-
nationell domstol som kan peka ut rätt tolkning, som det 

» 

Fokus Barnkonventionen blir lag

”Genom att konventio-
nen görs till lag kommer 

dess bestämmelser att 
ges en helt annan tyngd. 

Lagstiftaren kommer 
tvingas att analysera 
lagstiftningens för- 
enlighet med barn- 

konventionen på ett 
helt annat sätt än i dag.”

Ignacio Vita

Ignacio Vita.

Karin Gyllenring.

Maarit Jänterä- 
Jareborg.
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gör för Europakonventionen. Den vägledning som finns 
i form av FN:s barnrättskommittés allmänna kommenta-
rer är, enligt Jänterä-Jareborg så kallade soft law instru-
ments, och inte i sig rättsligt bindande. 

– Då kan man säga att domstolen måste utgå från kon-
ventionens intentioner, men hur kan man fastställa dem? 
När det finns 190 stater med i konventionen, och de tolkar 
detta ganska olika. Lite tycker jag att det är en enorm god 
vilja som har styrt det hela, men från rättslig synpunkt 
skapar det problem, konstaterar Maarit Jänterä-Jareborg. 

VIKTIGT SKAPA PRAXIS

Maarit Jänterä-Jareborg förnekar samtidigt inte att inför-
livandet av barnkonventionen kan 
ha viktig symbolisk betydelse. 

– Visst kommer det att ge en ny 
typ av synlighet, för svenska dom-
stolar och myndigheter kan inte 
bortse från att det finns ytterligare 
en svensk lag som handlar om bar-
nets rättigheter, och som gör an-
språk på tillämplighet i många frå-
gor som rör barn, säger hon. 

Barnombudsman Fredrik Malm-
berg är medveten om de juridiska 
svårigheter som Jänterä-Jareborg 
pekar på. Men han litar på barnrät-
tighetsutredarens slutsatser. 

– Utredaren landar i att svårighe-
terna är hanterbara. Det saknas till 
exempel inte alls vägledning i hur 
man ska tolka barnkonventionen. 
Wienkonventionen om traktaträtten beskriver hur man 
ska tolka internationella konventioner, och barnrätts-
kommitténs allmänna kommentarer är också en vägled-
ning, säger han. 

I många fall kan också krockarna med barnkonventio-
nen vara uppenbara, även om artiklarna tycks allmän 
formulerade, menar Fredrik Malmberg. Han ger ett ex-
empel.

– Till exempel artikel 31 – rätten till vila, lek och rekrea-
tion.  Det kan tyckas vagt. För några år sedan tittade vi på 
de särskilda ungdomshemmen. Under flera veckors tid 
fick ungdomarna ingen utevistelse på hemmen. Jämför 
det med anstalter där dömda vuxna får en timmes utevis-
telse om dagen. Det är ett exempel där man hade kunnat 
tillämpa artikel 31 i barnkonventionen och ifrågasätta det 
rimliga i att man systematiskt förnekar barn utevistelse. 
Det går inte på förhand att säga att vissa artiklar inte går 
att tillämpa, fastlår Fredrik Malmberg.

Advokat Karin Gyllenring ser det som en viktig uppgift 
för sig själv och hennes advokatkolleger att driva på prax-
isbildningen kring barnkonventionen. 

– Från advokathåll måste vi jobba för att få upp dessa 
frågor till högsta instans för att få praxis och vägledning 
från överdomstolen, säger hon.

TILLÄMPNINGEN BRISTER

Sverige ratificerade barnkonventionen redan 1990. Vi är 
därmed enligt folkrättens regler redan skyldiga att följa 
dess regler. Trots det visar både utredningens genom-
gång och erfarenheterna hos intervjupersonerna att 
barns rättigheter emellanåt kränks. Särskilt drabbade är 
barn som redan befinner sig i en utsatt situation, påpekar 
barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Jämför man internationellt är Sverige på många sätt 
ett väldigt bra land för barn att 
växa upp i. Men när vi de senaste 
åren har granskat barn som är om-
händertagna med tvång i psykia-
trin, barn i arrest och häkte, barn 
omhändertagna i social barnavård 
har vi kunnat se att det finns all-
varliga brister när det gäller barns 
rättigheter. Det sticker ut, jämfört 
med jämförbara länder, hur barn 
kan bli isolerade i Sverige, säger 
Fredrik Malmberg.

I de allra flesta fall är det dock 
inte lagstiftningen det är fel på, me-
nar de intervjuade. Barnkonventio-
nen har ju redan transformerats in 
i svensk lagstiftning genom ett antal 
lagändringar i syfta att stärka och 
förtydliga barns rättigheter. I stället 

handlar det om tillämpningen som inte fungerar.
– I den praktiska tillämpningen ser vi på många håll att 

man inte har tänkt in hela konventionen och dess anda 
när man ska tolka. Framför allt ser man det när det gäl-
ler just principen om barnets bästa. Den finns inskriven 
i många lagar, vilket leder till att den finns med i många 
beslut som rör barn utan att man på något sätt kan se hur 
de har kommit fram till vad som är barnets bästa eller hur 
barnets bästa har vägts mot andra intressen, säger Karin 
Fagerholm på Rädda barnen. 

Dessutom glöms barn ofta bort, inte minst i migrations-
ärenden, påpekar advokat Ignacio Vita. 

– Det är uppenbart att barnrättsperspektivet i asylpro-
cessen inte har fått genomslag. Det är fortfarande svårt 
för barn att få sina asylskäl prövade, analyserade och 
erkända. Tanken att kvinnor kan ha asylskäl etablera-
des ganska sent. Samma sak gäller personer med annan 
sexuell läggning. Att barn skulle kunna ha egna asylskäl 
är fortfarande något som har svårt att få fotfäste. Man ser 
barns asylskäl som ett resultat av vuxnas asylskäl, fastslår 
Vita. 

Fokus Barnkonventionen blir lag

Artikel 2
Konventionssta-
terna skall vidta alla 
lämpliga åtgärder 
för att säkerställa 
att barnet skyddas 
mot alla former av 
diskriminering el-
ler bestraffning på 
grund av föräldrars, 
vårdnadshavares el-
ler familjemedlem-
mars ställning, verk-
samhet, uttryckta 
åsikter eller tro.

Artikel 3
1. Vid alla åtgärder 
som rör barn, vare 
sig de vidtas av of-
fentliga eller privata 
sociala välfärdsinsti-
tutioner, domstolar, 
administrativa 
myndigheter eller 
lagstiftande organ, 
skall barnets bästa 
komma i främsta 
rummet.

Artikel 6 
1. Konventionssta-
terna erkänner att 
varje barn har en 
inneboende rätt till 
livet. 
2. Konventions-
staterna skall till 
det yttersta av sin 
förmåga säkerställa 
barnets överlevnad 
och utveckling.

Artikel 12
1. Konventionssta-
terna skall tillför-
säkra det barn som 
är i stånd att bilda 
egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor 
som rör barnet, var-
vid barnets åsikter 
skall tillmätas bety-
delse i förhållande 
till barnets ålder och 
mognad.

HUVUD-
PRINCIPERNA
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Advokat Karin Gyllenring har samma erfarenheter. 
– Vi har genom åren på Asylbyrån åberopat barnkon-

ventionen i våra inlagor och överklaganden, men tycker 
väl inte att vi har fått gehör för det. Som sagt, Migrations-
verket motiverar sällan barns egna asylskäl och de gör 
sällan någon barnkonsekvensanalys.

Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt vid Stockholms 
universitet och knuten till Barnrättscentrum vid samma 
lärosäte, tycker att ett stort problem är att barn, i strid 
med artikel 2 i barnkonventionen, behandlas olika. Han-
teringen av exempelvis flyktingbarn är just ett exempel 
på detta, där vissa barn inom Sveriges gränser inte ges 
samma rättigheter som andra barn. 

– Annars är nog det största problemet att barn inte görs 
tillräckligt delaktiga i saker om berör dem. De kanske 
kommer till tals, men frågan är vad man gör med det som 
barn vill och berättar. Någon kanske har pratat med bar-
net, men inte tillräckligt eller inte på rätt sätt. Det gäller 
ju att se att barn behöver olika information och olika möj-
ligheter att tycka till. En följdfråga blir förstås också vad 
barn ska få bestämma om. Om barns vilja och önskemål 
utreds måste också ställning tas till vilket självbestäm-

mande som barn och unga ska ha, konstaterar Pernilla 
Leviner. 

KLAGORÄTT VIKTIG

Fortfarande tycks det finnas brister i hur myndigheter 
och domstolar hanterar barnkonventionens principer. 
Frågan är om en inkorporering löser detta, om enskilda 
barn inte har någonstans att vända sig när deras rättighe-
ter kränks. Precis som vuxna måste ju barn ha rättsliga 
och praktiska möjligheter att driva sin rätt – det som i 
rättsliga sammanhang kallas rättstillgänglighet eller ac-
cess to justice.

När den internationella barnrättsorganisationen Child 
Rights International Network, CRIN, nyligen kartlade 
barns rättstillgänglighet i världens länder hamnade Sveri-
ge på plats 54, och sist av länderna i Norden. I rankingen 
har organisationen bland annat tagit hänsyn till om man 
inkorporerat barnkonventionen och om det är möjligt att 
föra talan i domstol. 

En förklaring är naturligtvis Sveriges tradition av att 
snarare satsa på övervakande myndigheter än på att en-
skilda ska hävda sin rätt i domstolar. Men samtidigt är det 

Fokus Barnkonventionen blir lag

Karin Fagerholm.

” Att de lägger ett förslag om 
att det ska utredas om Barn-
ombudsmannen ska kunna 
ta emot klagomål är också en 
fråga som vi har drivit väl-
digt länge och där Sverige har 
fått kritik från FN för att den 
möjligheten inte har funnits.”
Karin Fagerholm

» 
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» 

en brist att svenska barn egentligen inte har någonstans 
att vända sig med klagomål, menar många intervjuade. 

Docent Pernilla Leviner är en av dem. 
– Ett viktigt komplement till förslagen är att barn ska 

kunna genomdriva sina rättigheter med hjälp av någon 
som företräder dem när det behövs, säger hon.

Att föreslå mekanismer för enskilda klagomål ingick 
inte i utredaren Anita Wickströms uppdrag. Hon har 
ändå valt att diskutera frågan om effektiva rättsmedel. 
Wickström lyfter i betänkandet fram idén att Barnom-
budsmannen skulle kunna driva enskilda ärenden av 
principiell betydelse, och uppmanar regeringen att ut-
reda detta närmare.

Karin Fagerholm på Rädda barnen tycker att det är ett 
bra förslag. 

– Att de lägger ett förslag om att det ska utredas om 
Barnombudsmannen ska kunna ta emot klagomål är ock-
så en fråga som vi har drivit väldigt länge och där Sverige 
har fått kritik från FN för att den möjligheten inte har fun-
nits, säger hon, men tillägger:

– Det vi saknar är att utredningen inte har gjort kopp-
lingen till barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, 

som ger barn en möjlighet att klaga till FN om man inte 
får upprättelse i sitt hemland. Sverige har inte ens signe-
rat det här protokollet ännu. 

Även Fredrik Malmberg, som är den som skulle kunna 
få uppdraget att företräda enskilda barn, är positiv. 

– Det finns en hel del att vinna på att kunna driva fram 
och tydliggöra vad barns rättigheter kan betyda i olika si-
tuationer. Och det är viktigt att barn och unga har möjlig-
het att få det stödet. Vi är en myndighet som har mycket 
dialog med barn och unga – inte minst i utsatta situatio-
ner, säger han.

KRÄNKNING SKA KOSTA

Det finns alltså i dag ingen instans i Sverige dit enskilda 
barn kan vända sig och klaga. En annan tänkbar väg till 
upprättelse, och motsvarande sanktion för den som inte 
följer konventionen, skulle kunna vara att enskilda barn 
kräver skadestånd för att deras rättigheter kränkts. 

Karin Fagerholm på Rädda barnen skulle gärna vilja se 
bättre möjligheter för barn att driva skadeståndsproces-
ser. 

– Vi tror att det är väldigt viktigt för barn att kunna 

Fredrik Malmberg.

Fokus Barnkonventionen blir lag

När den internationella 
barnrättsorganisationen 

Child Rights Inter-
national Network, 

CRIN, nyligen kartlade 
barns rättstillgänglig-

het i  världens länder 
 hamnade Sverige på 
plats 54, och sist av 

länderna i Norden.
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få upprättelse. Det viktigaste är oftast att bli trodd och 
hörd. Men om rättigheterna kränkts så ska någon också 
behöva betala för det. Det kan framför allt ha effekt på 
till exempel kommuner som fattar beslut som rör många 
barn, och där ett potentiellt skadestånd kan ha effekt att 
de säkerställer att barns rättigheter tillgodoses i besluten, 
säger hon. 

Även advokat Ignacio Vita är 
positiv till tanken på ökade skade-
ståndsmöjligheter.

– Generellt är erfarenheten att 
om människorättskonventioner 
ska få ett tydligt genomslag krävs 
att det finns en möjlighet att få 
gottgörelse för eventuella kränk-
ningar. Ekonomisk kompensation 
är en central möjlighet till det, 
fastslår han. 

Mårten Schultz, professor i ci-
vilrätt vid Stockholms universitet 
har i sig inga starka åsikter om det 
riktiga i att inkorporera barnkon-
ventionen. Men han är oroad över 
hur konventionen, med sina gan-
ska allmänt hållna rättigheter, ska 
passa in i den nya skadeståndsrättsliga praxis som bör-
jat växa fram. Att enskilda kan begära och få skadestånd 
för att deras rättigheter kränkts är i sig positivt, menar 
Schultz. Men:

– Barnkonventionen passar i allmänhet inte in i ansvars-
rätten på ett bra sätt. Den innehåller en hel del normer 
som är direkt olämpliga att ligga till grund för ett ansvar 
för staten, säger Mårten Schultz.

Han exemplifierar med rätten till att fritt delta i det 
kulturella och konstnärliga livet. Vad skulle hända om en 

tolvåring stämde sin hemkommun för att hon inte  fått 
tillräckligt utrymme för konstnärlig utveckling på fritids? 

Ja, påpekar Schultz, antingen skulle domstolarna då 
tillämpa barnkonventionen på samma sätt som Euro-
pakonventionen, och lägga den till grund för ett skade-
ståndsansvar. Eller så skulle domstolen resonera så att 
barnkonventionen saknar en artikel om effektiva rätts-

medel, och då behöver den inte 
tillämpas för skadeståndsansvar. 
Det första alternativet kommer 
ge upphov till oförutsebarhet och 
riskerar störa utvecklingen mot 
skadeståndsskyddade rättigheter, 
det andra att göra barnkonventio-
nen till en ”B-konvention bland de 
svenska rättighetskatalogerna”, 
menar Mårten Schultz. 

Skadeståndsfrågorna tas upp 
även i Barnrättighetsutredning-
ens betänkande. Professor Bertil 
Bengtsson har på utredningens 
uppdrag analyserat hur barnkon-
ventionen passar ihop med svensk 
skadeståndsrätt. Och precis som 
Mårten Schultz finner han att 

barnkonventionen inte är särskilt väl anpassad till möjlig-
heten att kräva skadestånd. Rättsläget är därmed oklart, 
sammanfattar Bengtsson. Slutsatsen har fått utredaren 
Anita Wickström att uppmana regeringen att titta mer på 
denna fråga. 

NU BÖRJAR DET

Ganska många frågor återstår att lösa och studera, kan 
det tyckas. Och även utredaren Anita Wickström är tydlig 
med detta: att en inkorporering i sig inte löser några pro-

”Barnkonventionen 
passar i allmänhet 

inte in i ansvarsrätten 
på ett bra sätt. 

Den innehåller en hel 
del normer som är 

direkt olämpliga att 
ligga till grund för ett 

ansvar för staten.”
Mårten Schultz

» 

För snart tjugo år sedan fick Sveriges 
advokater ännu mer tid till sina klienter. 
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort  antal 
 advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på 
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer 
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

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

Mårten Schultz.
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blem. Arbetet för barns rättigheter måste föras hela tiden 
bland alla som möter barn i sin myndighetsutövning.

– Om vi tror att vi kan efterleva barnkonventionen 
bättre genom inkorporering så ska vi inkorporera den. 
Men det räcker inte att bara göra det. Det är viktigt att 
vi använder barnkonventionen mer, att den åberopas i 
domstolar och därmed kan levandegöras, säger docent 
Pernilla Leviner. 

Barnombudsman Fredrik Malmberg är inne på samma 
linje och illustrerar det med en ”Norgehistoria”. 

– När det blev klart att barnkonventionen skulle bli lag i 
Norge för ungefär tio år sedan ringde den dåvarande jus-
titieministern i Norge till det norska Barneombudet och 
sa att ”nu är det klart”. Då svarade Barneombudet, ”nej, 
det är nu det börjar”. Så ska man tänka även i Sverige, 
fastslår Malmberg. 

Det planerade kunskapslyftet är en avgörande insats 
för att barnkonventionen ska få genomslag, menar flera 
intervjuade. Sedan är det naturligtvis också viktigt hur 
propositionen skrivs och vilka tolkningsverktyg den ang-
er, betonar Karin Fagerholm på Rädda barnen. 

Karin Fagerholm ger också några konkreta råd till ad-
vokater och myndighetspersoner som arbetar med barn-
ärenden. 

– Poängtera vikten av barnkonsekvensanalyser utifrån 
barnets bästa. Utred barnets bästa, väg barnets bästa mot 
andra intressen, motivera varför man väljer det ena be-
slutet eller det andra utifrån barnets bästa-principen. Det 
är A och O. Om vi kan få det att fungera i Sverige då kom-
mer många beslut att bli så mycket bättre för barn. Och 
det gäller på alla nivåer – från enskilda fall till lagstiftning, 
säger hon.

ADVOKATER KAN PÅVERKA

Även om inkorporeringen av barnkonventionen inte 

i sig kommer att lösa alla problem så kan den ändå 
bli ett verksamt vapen i händerna på duktiga advo- 
kater. 

– Nu gäller det dock att vi inte lutar oss tillbaka och tror 
att vi nu gjort vad som ska göras. Det är angeläget att följa 
upp rättstillämpningen hos myndigheter och i domsto-
lar. Advokater har här en viktig roll att spela, säger Anne 
Ramberg.

Advokat Karin Gyllenring är redo att spela den rollen. 
– Vi ska åberopa den svenska lagen nu, och stå på oss 

och argumentera i domstol för de här paragraferna, och 
framför allt skapa praxis. Men så måste vi ju också agera 
på ett helt annat sätt och verkligen förstå att barn kan ha 
egna asylskäl, konstaterar hon. 

Även advokat Ignacio Vita tror att advokaterna kan på-
verka utvecklingen.

– Advokater har en fundamental roll för värnandet av 
individers grundläggande fri- och rättigheter. I synnerhet 
när det gäller grupper som är osynliggjorda, vars rättig-
heter är urholkade. Det finns ingen annan yrkesgrupp 
som så tydligt står på den enskildes sida, som försvarar 
den enskildes rätt gentemot en godtycklig statlig maktut-
övning, säger han, och fortsätter:

– Men vi har inte varit tillräckligt bra. Vi behöver ut-
veckla vår argumentation, kunskap om och tolkning av 
människorättskonventioner generellt och barnkonven-
tionen i synnerhet. Vi måste framför allt ta till oss den 
dynamiska tolkningsmetoden som innebär att rättigheter 
måste tolkas i ljuset av aktuella förhållanden, i ljuset av 
samhällsutvecklingen. 

Docent Pernilla Leviner vill också vidga frågan om 
barns rättigheter och peka på att synen på dessa kommer 
att fortsätta att utvecklas. 

– Barnkonventionen ska inte ses som ett ultimat svar på 
hur barns rättigheter ska genomföras, säger hon. n

» LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

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

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

Vid snabbavveckling är det viktigt att säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som anlitas 
för avvecklingen under flera år fullgör bolagets förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. 
Säljaren är ansvarig långt efter att avvecklingen påbörjas. Vi har snabbavvecklat aktiebolag 
sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har vi avvecklat mer än 
20 000 aktiebolag. 

Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla 
aktiebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Varför ska vi Snabbavveckla ditt bolag?

Barn 
konventionen 
en succé 
i Norge
– vänd!

Pernilla Leviner.
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» 

I Norge är barnkonventionen lag sedan 
2003. Lagen har enligt norska barnrätts
kämpar blivit en succé och stärkt barnets 
ställning. Samtidigt finns fortfarande myck
et kvar att göra. Och kanske är det inte lagen 
i sig som ger resultat – utan vad man gjort 
efter införlivandet. 

 Förespråkare för en inkorporering av barnkonventio-
nen i svensk rätt hänvisar nästan mangrant till vårt 
västra grannland som en förebild och föregångare. I 

Norge blev barnkonventionen lag år 2003. Då införlivades 
den i menneskerettsloven. Menneskerettsloven ska ges fö-
reträde om det uppstår en konflikt med annan lag. 

Norge transformerade också in konventionen i övrig lag-
stiftning. Samtidigt har man också satsat på att sprida kun-
skap om barnkonventionens regler till alla som är berörda. 

– Vi brukar tala om flera huvudskäl till att barnkonve-
tionen kan beskrivas som en succé i Norge, säger Elin 
Saga Kjørholt, jurist och seniorrådgivare hos Barneom-
budet, den norska barnombudsmannen.

Faktorerna är, enligt Elin Saga Kjørholt, att konventio-
nen fått mycket mer uppmärksamhet efter införlivandet. 
Dessutom har kunskapen ökat, man har börjat använda 
barnkonventionen som ett politiskt redskap, och det har 
kommit allt fler domar som ger vägledning. Framstegen 
handlar inte minst om två av huvudprinciperna i konven-
tionen, artikel 3 om att barnets bästa ska komma i första 
rummet och artikel 12 att barn har rätt till information 
och att bli hörda, berättar Elin Saga Kjørholt. 

Precis som i Sverige har norska barn det generellt gan-
ska bra, påpekar Elin Saga Kjørholt. Men för vissa särskilt 
utsatta barn har barnkonventionens stärkta ställning 
kommit att betyda mycket.

– Den största direkt rättsliga betydelsen har den nog 
haft när det gäller ungdomar och kriminalitet, barn i ar-
rest, häkte och fängelse. Sedan har den fått stor betydelse i 
migrationsrätten, och där tittar man främst på om barnets 
bästa har tillmätts tillräcklig vikt, säger Elin Saga Kjørholt.

FINNS UTMANINGAR

Norge har fått beröm av FN:s barnrättskommitté för in-

förlivandet av barnkonventionen i inhemsk rätt. Samti-
digt pekar kommittén i sina rapporter på att konventio-
nen inte fått tillräcklig spridning på lokal nivå. Även Elin 
Saga Kjørholt betonar vikten av att hela tiden arbeta lo-
kalt med kunskapsspridning. Det finns också en hel del 
att göra vad gäller barn som inte får den omsorg de be-
höver av vårdnadshavarna, inom migrationsrätten, barn 
som frihetsberövas och kring mobbning i skolan, påpe-
kar Elin Saga Kjørholt. 

En annan svårighet för att förverkliga barns rätt, som 
också barnrättskommittén pekat på, är att Norge erbju-
der små möjligheter för enskilda barn att klaga på beslut 
som kränker deras rättigheter. Norge har, i likhet med 
Sverige, inte ratificerat det tredje tilläggsprotokollet till 
barnkonventionen, om klagorätt för barn. Elin Saga Kjør-
holt ser behov av ett bättre system för klagomål, kanske 
via Barneombudet. 

Barnkonventionen     en succé i Norge

Inkorporeringen av barn-
konventionen upplevs 

som en seger för barns 
rättigheter i Norge.
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– Inom Barnombudet ser vi väldigt många enskilda fall 
där man skulle behöva få en prövning, säger hon.

I brist på denna klagorätt ser Elin Saga Kjørholt att 
advokater kan göra viktiga insatser för att tydliggöra la-
gen. 

– I barnrättsmiljöer i Norge finns en grupp advokater 
som har tagit sig an att driva barns rättigheter enligt kon-
ventionen i domstol. Man kan säga mycket om huruvida 
domstolen är den bästa platsen för att förverkliga barns 
rättigheter, men det är de facto en plats där man kan an-
vända konventionen. Och när domstolen använder kon-
ventionen vet myndigheter att de också kan drabbas av 
överklaganden och bli föremål för en liknande domstols-
prövning, fastslår Kjørholt.

VIKTIGT ATT ARBETA VIDARE

Inkorporeringen av barnkonventionen upplevs alltså 

som en seger för barns rättigheter i Norge. En jämfö-
rande studie, genomförd på uppdrag av Barnrättighets-
utredningen av fil. dr Johan Vamstad vid Ersta Sköndal 
högskola, nyanserar slutsatserna något. 

Johan Vamstad har jämfört barnkonventionens genom-
slag i Norge och Finland, som båda inkorporerat konven-
tionen, med Sverige och Tyskland, som alltså hittills inte 
inkorporerat. Han kan inte se att inkorporeringen i sig 
stärker barnets ställning. Detta märks i Finland, som in-
korporerade barnkonventionen redan 1991 när man rati-
ficerade den. Johan Vamstad skriver:

”Detta till trots går det inte att säga att barnkonventio-
nen skulle ha en starkare ställning i Finland jämfört med 
Sverige eller Norge fram till 2003. Tvärtom verkar barn-
rättigheter ha varit ett relativt eftersatt politiskt område 
vilket delvis men inte enbart kan förklaras av den särskilt 
allvarliga ekonomiska kris som inföll under åren efter ra-
tificeringen och inkorporeringen i Finland.”

I stället handlar framgångarna för barnkonventionen 
enligt Vamstad mycket om vad man gör efter en inkorpo-
rering, och hur medvetet man arbetar för barnets rätt i 
samhället. En annan förklaring till att barnkonventionen 
faktiskt har en stark ställning i alla de studerade nord-
iska länderna ser Vamstad i en slags nordisk modell som 
”ger sig uttryck i både en syn på barnet som en relativt 
självständig medborgare med egna rättigheter och i en 
välfärdsmodell som betraktar barn som föremål för ange-
lägna sociala investeringar”.

ETT LYFT FÖR BARN

Oavsett förklaringen till den norska framgången är Elin 
Saga Kjørholt på Barneombudet positiv till att Sverige nu 
också verkar vara på väg att göra barnkonventionen till 
lag. Hon uppskattar utredningsförslaget om en satsning 
på kompetensutveckling, något som man sett varit viktigt 
och är viktigt i Norge. 

Kjørholt har sett att det ibland i Sverige ifrågasätts 
om det verkligen är rätt väg att gå att inkorporera 
barnkonventionen. Själv är hon, utifrån sina erfarenhe-
ter, övertygad om det riktiga i att göra lag av konventio-
nen. 

– Vi menar att detta helt klart har förstärkt barns ställ-
ning i Norge. Det har blivit ett lyft för barn och barns rät-
tigheter. I barnrättskretsar tror jag att man kan säga att 
det är en bred enighet om att detta var riktigt och viktigt 
att göra, sammanfattar hon. n

Barnkonventionen     en succé i Norge

”Barnfientligt” 
lagförslag får 
hård kritik
– vänd!

Elin Saga Kjørholt.
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Bara några veckor innan Barnrättighets
utredningen presenterade sitt förslag kom 
ett lagförslag som, enligt kritikerna, inte 
bara strider mot barnkonventionen utan 
också slår hårt mot de mest utsatta barnen. 
Nu sågas lagrådsremissen om en tillfällig 
ändring i utlänningslagen av samstämmiga 
remissinstanser.

 Med högsta fart har regeringen arbetat fram ett 
förslag som för en period ska minska trycket 
av flyktingar till Sverige. Förslaget, en planerad 

lagrådsremiss, innebär att möjligheterna till uppehålls-
tillstånd under tre års tid minskas rejält. 

Regeringen föreslår:
• tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbe-

hövande utom kvotflyktingar
• begränsade möjligheter till anhöriginvandring för 

skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd
• skärpt försörjningskrav
• uppehållstillstånd ska inte beviljas till övriga skydds-

behövande
• bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av 

synnerligen/särskilt ömmande omständigheter ska ersät-
tas med en bestämmelse som ger en begränsad möjlighet 
att bevilja uppehållstillstånd när det krävs för att Sverige 
ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

Förslaget har remissbehandlats och får hård kritik av 
remissinstanserna. Kritiken vänder sig både mot den 
snabba processen och mot många av förslagen. Såväl 
förvaltningsrätterna i Stockholm och Göteborg som ju-
ridiska fakulteten i Uppsala och Justitiekanslern anser 
att förslaget står i strid med Sveriges förpliktelser enligt 
barnkonventionen. Barnombudsmannen beskriver för-
slagen som ”barnfientliga” och anser att de ”står i bjärt 
kontrast mot de åtaganden Sverige har enligt barnkon-
ventionen”. FN:s barnrättsorganisation Unicef skriver att 
”remissförslaget helt saknar ett barnrättsperspektiv samt 
en barnkonsekvensanalys”.

BARNKONSEKVENSANALYS SAKNAS

Kritiken har också synts i den offentliga debatten. I en 

debattartikel i Svenska Dagbladet talar sex jurister verk-
samma inom universitetsvärlden om att regeringen ger 
dubbla budskap om barns rättigheter, och att förslagen 
i lagrådsremissen bryter mot en av barnkonventionens 
huvudprinciper om icke-diskriminering. 

Docent Pernilla Leviner, en av författarna till  
debattartikeln, förklarar kritiken. Enligt henne stri-
der framför allt förslaget om att omöjliggöra familje- 
återföreningar mot barnkonventionens regler. Sam-
mantaget blir budskapet otydligt och signalerar att olika  
villkor ska gälla för olika barn i Sverige, vilket står i  

Fokus Barnkonventionen blir lag

”Barnfientligt” lagförslag      får hård kritik
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strid mot artikel 2 om icke-diskriminering, menar Levi-
ner. 

– Det är tydligt i barnkonventionen att barn så långt 
som möjligt inte ska separeras från sina föräldrar och att 
återförening i de fall barn och föräldrar av olika skäl lever 
ifrån varandra ska prioriteras, säger hon, och fortsätter:

– Jag tycker att om politikerna inte vill följa barnkon-
ventionen så ska de säga det!

Även de flesta andra som Advokaten intervjuat riktar 
kritik mot förslagen i lagrådsremissen, inte minst för att 
det kraftigt försvårar familjeåterförening. 

– Det allvarligaste är att barn som har flytt ifrån krig 
inte ska få återförenas med sina föräldrar. I barnkonven-
tionen är det en rättighet att kunna få återförenas, säger 
barnombudsman Fredrik Malmberg.

Förutom det konkreta innehållet i förslagen är Fredrik 
Malmberg också bekymrad över vägen fram till dem. 

– Det finns ingen barnkonsekvensanalys i förslaget. Det 
framgår inte heller på vilket sätt förslagen stämmer över-
ens med barnkonventionen. Enligt den av riksdagen an-
tagna strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige 
ska de här analyserna ha gjorts innan ett förslag presen-
teras, säger Malmberg. 

Även Karin Fagerholm på Rädda barnen reagerar starkt 
på frånvaron av barnkonsekvensanalys i lagrådsremis-
sen. 

– Att regeringen inte ens har gjort avvägningen: ”bar-
nets bästa är inte tillfälligt uppehållstillstånd men vi an-
ser ändå att vi ska införa det därför att …” Man har inte 
gjort några sådana analyser över huvud taget, säger hon.

Risken är, enligt Karin Fagerholm, att barn i Sverige de-
las upp i ett A- och ett B-lag, med olika rättigheter.

– Så ska det absolut inte vara. Ser man till barnkonven-
tionen så gäller den alla barn som befinner sig i ett land 
oavsett status, fastslår Karin Fagerholm.

FÖRSTÅR INTE TANKEN

Advokaterna Ignacio Vita och Karin Gyllenring, som ar-
betar praktiskt med barn och migrationsrätt, hör också 
till dem som helt förkastar förslaget. 

– Att införa så historiska inskränkningar i barns rättig-
heter samtidigt som man inte ens nämner barnkonven-
tionen eller analyserar konsekvenserna av förslagen är 
väldigt alarmerande – oavsett om man vill inkorporera 
barnkonventionen eller inte. Det är en total bristande 
respekt för barnkonventionen och barns rättigheter att 
göra på det sättet. Det talar för att det finns ett starkt be-
hov av att inkorporera barnkonventionen, säger Ignacio 
Vita.

Även Karin Gyllenring anser att förslagen står 
tydligt i strid med barnkonventionen, inte minst när 
möjligheten till familjeåterförening försvinner för många 
barn.

– Nu gör vi lag av barnkonventionen, och måste enligt 
den jobba för att barn ska få återförenas med sina föräld-
rar. Det måste ske i Sverige, eftersom det är här barnet får 
skydd. Samtidigt lägger man ett lagförslag som förhindrar 

Fokus Barnkonventionen blir lag

”Barnfientligt” lagförslag      får hård kritik
Regeringens förslag 
som för en period ska 
minska trycket av 
flyktingar till Sverige 
får svidande kritik av 
remissinstanserna. 
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familjeåterförening.  Jag förstår över huvud taget inte hur 
regeringen tänker, säger hon lite uppgivet. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg 
skräder inte orden när hon beskriver regeringens förslag 
till tillfällig utlänningslag. 

– Det är ett synnerligen illa genomtänkt förslag som stri-
der mot hela syftet med asylrätten och i många stycken 
också mot internationell rätt och Europakonventionen. 
Bristen på analys är närmast arrogant. Lagrådsremissen 
saknade helt barnperspektivet, trots att förslaget slår som 
hårdast mot just barnen, säger Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg. 

BÖR INTE LIGGA TILL GRUND FÖR LAG

Advokatsamfundet riktar i sitt remissvar mycket allvarlig 
kritik mot lagstiftningsprocessen, och anser att förslaget 
med nuvarande utformning inte kan ligga till grund för 
lagstiftning. Remissvaret avstyrker också förslagen i hu-
vudsak då det strider mot internationella konventioner 
som barnkonventionen. 

Det fanns dock viss oenighet inom presidiet om hur 
skarpt avstyrkandet borde vara. Generalsekreteraren 
höll med remissgruppen, som bestod av tre  erfarna asyl- 

rättsadvokater, och som bland annat avstyrkte såväl 
förslaget att kategoriskt frånta alternativt skyddsbe-
hövande rätt till familjeåterförening, som förslaget att  
kraftigt begränsa möjligheten till uppehållstillstånd på 
grund av anknytning till en flykting med tidsbegränsat 
uppehållstillstånd. Vidare avstyrkte remissgruppen för-
slaget om utvidgat försörjningskrav. Denna syn delades 
inte av ordföranden och vice ordföranden. Advokat Ka-
rin Gyllenring, som suttit med i remissgruppen, ställde 
en fråga om detta vid Stockholms avdelningens årsmöte. 
Gyllenring ville veta varför Advokatsamfundet valt att 
inte avstyrka förslaget i dess helhet, utan främst riktat in 
sig på kritik mot lagstiftningsprocessen och enskilda de-
lar i förslaget.

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson under-
tecknade remissvaret tillsammans med vice ordförande 
Christer Danielsson, då generalsekreteraren inte ansåg 
sig kunna stå bakom presidiets yttrande. 

– Presidiets majoritet ansåg att det ursprungliga försla-
get till remissvar var allt för politiskt i de olika sakfrågor-
na och att kritiken gick allt för långt även i de fall där för-
slaget inte strider mot annan lag eller konvention, säger 
Bengt Ivarsson i en kommentar. n

» 

Fokus Barnkonventionen blir lag
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KÄLLOR

”Bristen på analys är närmast arrogant. Lagrådsremissen saknade helt 

barnperspektivet, trots att förslaget slår som hårdast mot just barnen.”  

Anne Ramberg

Anne Ramberg.
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Aktuellt

Parallellt med studierna på 
KTH grundade Malin Cron-
qvist 2010 Help to Help, en 
organisation som genom så 
kallad crowdfunding finan-
sierar tanzaniska studenters 
högskoleavgifter.

I början på mars gästades 
Hildary-lunchen av Malin Cron-
qvist. Hon berättade att det var i 
samband med att hon arbetade 
som volontär på ett vandrar-
hem i byn Matema, 30 timmars 
bussfärd från Tanzanias största 
stad Dar es Salaam, som hon på 
allvar började ifrågasätta hur 
biståndet fungerar.

– Det blev uppenbart att 
Tanzania är ett av världens fat-
tigaste länder, trots att det är ett 
av de länder i världen som har 
fått mest bistånd. Använder vi 
biståndet till att skicka en läkare 
kan den personen bota några 
hundra personer. Utbildar vi i 
stället en läkare kan han eller 
hon bota tusentals människor, 
sade Malin 
Cronqvist.

I Matema 
träffade hon 
många ambiti-
ösa ungdomar 
som hade gått 
ut gymnasiet 
och ville, men 
av ekono-
miska skäl inte 
kunde, studera 
vidare. Hög-
skoleavgiften, 
som motsvarar 
6 000–10 000 
kronor, blev 
för hög. 

För att göra 
det möjligt 

för ungdomarna att läsa på 
högskolan och på sikt bidra till 
att bygga upp sitt land startade 
Malin Cronqvist organisationen 
Help to Help 2010. Med hjälp av 
crowdfunding samlar organisa-
tionen in pengar till högskole-
avgiften.

På organisationens hemsida 
får potentiella bidragsgivare – 
både företag och privatpersoner 
–  en presentation av studenter-
nas bakgrund och framtidsam-
bitioner. Givarna bidrar med 
alltifrån 30 kronor till en halv 
miljon kronor.

– Tanken med crowdfunding 
är att man ska kunna bidra med 
så mycket man vill, sade Malin 
Cronqvist.

hittills har 68 studenter fått 
sin skolavgift betald genom ett 
stipendium som finansieras av 
organisationen. En fjärdedel av 
dem som får stipendiet utbildar 
sig till ingenjörer, en fjärdedel 
ska arbeta inom vården, en 

fjärdedel inom 
utbildnings-
sektorn och 
en fjärdedel 
studerar övriga 
ämnen, där 
bland annat 
juridik och fö-
retagsekonomi 
ingår.

– Vi hjälper 
personer som 
är finansiellt 
behövande, 
som har goda 
betyg och 
som talar bra 
engelska, så att 
vi kan kom-
municera med 

varandra. Det är också viktigt 
att studenterna har en vilja att 
använda sin utbildning till något 
konkret. Hjälpen ska inte stanna 
vid dem som blir utvalda. Vi väl-
jer ut dem som vi tror har störst 
chans att i sin tur hjälpa andra 
– samhället i stort, näringslivet, 
sade Malin Cronqvist.

Till hösten är målsättningen 
att organisationen ska finansiera 
hundra studenters högskoleav-

gifter. Ambitionen är även att 
inom kort starta verksamhet i 
ytterligare ett land.

– Vi får mejl från såväl stu-
denter och privatpersoner som 
företag och organisationer i 
Zambia, Uganda och Kenya som 
efterfrågar hjälp till självhjälp. 
När tillväxten i de här länderna 
ökar växer näringslivets efter-
frågan på rätt kompetens, sade 
Malin Cronqvist. KK

Före detta KTH-student 
utmanar traditionellt bistånd

Crowdfunding kallas även folkfi-
nansiering eller gräsrotsfinansie-
ring. Globalt omsätter branschen 
över 20 miljarder kronor per år.
Genom donationsbaserad crowd-
funding donerar personer och fö-
retag pengar i utbyte mot känslan 
av att bidra till något som de anser 
är viktigt.  Källa: TT

CROWDFUNDING

Malin Cronqvist är grundare av organisationen Help to Help.

HILDARY
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Aktuellt

Advokat-SM i 
fotboll i augusti
Advokat-SM i 
fotboll 2016 hålls 
fredagen den 19 
augusti på Stock-
holms stadion och 
Östermalms IP. 
Det är trettonde 
gången som täv-
lingen anordnas. 
Hittills är 25 lag 
anmälda. Förra året 
vann Mannheimer 
Swartlings damer 
och Linklaters her-
rar turneringen.

Mer information 
och anmälnings-
formulär finns 
på webbplatsen 
för Advokat-SM 
i fotboll:  http://
advokat-sm.se.

Förra årets vinnare i 
Advokat-SM i fotboll 
– Linklaters herrar och 
Mannheimer Swart-
lings damer.

HD söker justitieråd
Högsta domstolen (HD) söker 
ett eller flera justitieråd för 
anställning. Av domstolens 16 
justitieråd tjänstgör i regel två 
i Lagrådet. Övriga justitieråd är 
indelade i två dömande avdel-
ningar.

Enligt annonsen ska justitie-

råden ingå i kretsen av landets 
främsta jurister och svara mot 
synnerligen högt ställda krav  
vad gäller juridiska kunskaper, 
analysförmåga, förmåga att 
uttrycka sig i tal och skrift, om-
döme och självständighet. Dom-
stolen strävar efter en samman-

sättning av jurister med olika 
erfarenheter från de juridiska 
yrkesfälten.

Sista ansökningsdag är den 
17 april.

Två av de tre justitieråd som 
går i pension är Göran Lambertz 
och Ella Nyström.

Ny chefsjurist på 
Centrum för rättvisa
Fredrik Bergman är ny chefs-
jurist på Centrum för rättvisa 
från och med den 3 mars 
2016. Han kommer närmast 
från en tjänst som hovrätts-
assessor vid Svea hovrätt. 
Tidigare har han arbetat på 
advokatbyrå. Fredrik Berg-
man har förutom en master-
examen i konstitutionell rätt 
från Harvard Law School en 
juristexamen från Uppsala 
universitet. Han är även leda-
mot i Centrum för rättvisas 
juristråd.

Hegethorn Mogensen 
ny biträdande 
rikskronofogde
Den 3 mars utnämnde re-
geringen Cecilia Hegethorn 
Mogensen till ny biträdande 
rikskronofogde vid Kronofog-
demyndigheten. Hon kommer 
närmast från Regeringskans-
liet och tillträder den 1 april.

Advokat-SM i golf på Mälarö GK/Skytteholm
Fredagen och lördagen den 2–3 
september anordnar Hamilton 
Advokatbyrå Advokat-SM i golf 
på Mälarö GK/Skytteholm.

Tävlingen är öppen för alla 
golfspelande advokater. Paral-
lellt med Advokat-SM spelas 
den så kallade Odyltävlingen, 
även kallad Etcetera, som är 
öppen för icke-advokater som 
har något slags koppling till en 
advokat.

I golfpaketet ingår greenfees, 
fika, tillgång till sjöbastun, en 
övernattning med frukost, 
trerättersmiddag med väl-

komstdrink och vinpaket på 
fredagskvällen samt lunch på 
lördagen.

Priset är 3 520 
kronor per person 
i dubbelrum eller 
3 745 kronor i en-
kelrum. Bokning 
sker hos Skyt-
teholm per e-post 
skytteholm@sodexo.
com eller telefon 08-560 
236 00. Ange att bokningen 
avser Advokat-SM.

Anmälan till tävlingen sker 
via e-post golf@hamilton.se. 

Uppge golf-id och tävlings-
klass samt betala startavgif-

ten på 300 kronor till 
bankgiro 224-4689. 

Anmälan räknas 
inte som komplett 
förrän anmälan 
har gjorts till 
Hamilton och 

startavgiften har 
betalats. 

Antalet platser är be-
gränsat. Principen ”först till 
kvarn” tillämpas.

Eventuella frågor ställs till 
golf@hamilton.se.



När du ser din nya Lexus GS för första gången möts du av en elegant 

premiumsedan med komfort i världsklass och låga CO2-utsläpp. Men det 

är inte dessa ytligheter som får dig att sitta kvar bakom ratten, år efter år. 

Det som får dig att sitta kvar är att du har vant dig vid en helt ny standard. 

En standard som säger att servicen ska vara lika fläckfri som den är 

proaktiv. En standard som säger att automat ingår, vilken utrustnings-

nivå du än väljer. En standard som säger att alla i bilen, både förare och 

passagerare, ska få uppleva den beryktade Lexus-komforten. Varje dag.

Att vänja sig vid en Lexus är att vänja sig vid en ny standard. Kanske är 

det därför Lexus har haft Sveriges mest nöjda bilägare. Fyra år i rad.  

Välkommen in på en provkörning.

VARJEDAGSLYX.
NYA LEXUS GS.

in
sik

t

Bränsledeklaration blandad körning: GS 300h 4,4-5,0 l/100 km, CO2 104-115 g/km. 223 hk. Skattebefriad i fem år. GS 450h 6,1-6,2 l/100 km, CO2 141-145 g/km. 345 hk. GS F 11,2 l/100 km, CO2 260 g/km. 477 hk.
Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Förmånsvärde från 2 138 kr/mån netto vid 50% marginalskatt.

Lexus Stockholm Norr Ytterbyvägen 14-18, 183 30 Täby.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  08-501 610 00.
Lexus Stockholm Söder Bolmensvägen 51, 120 50 Årsta.  Öppet  mån-fre 10-18, lör 11-15.  Tel  08-501 610 00.
Lexus Malmö Djurhagegatan 17, 213 76 Malmö.  Öppet  mån-fre 9-18, lör 11-15. Tel  040-29 42 70.

www.lexusstockholm.se  www.lexusmalmo.se     

UTO
I N D E X  2 0 1 2
I N D E X  2 0 1 3

 I N D E X  2 0 1 4
I N D E X  2 0 1 5

 

S V E R I G E S 

M E S T  N Ö J DA

B I L Ä G A R E

GS 300h pris från 440 400 kr, GS 450h pris från 613 300 kr och GS F pris från 998 900 kr.

Lexus_Advokaten_9mars_215x285.indd   1 2016-02-15   13:48



46 Advokaten Nr 3 • 2016
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SKYDDA DINA HEMLIGHETER
De flesta IT-system innehåller känslig information. Det gäller inte bara lösenord, 

bankuppgifter och mejl som ligger kvar i trasiga datorer eller mobiltelefoner

långt efter att du bytt till nya apparater. Även gamla dokument som du för länge 

sedan kört i dokumentförstöraren ligger kvar och bara väntar på att dyka upp igen.

Gör med dina  
IT-prylar 

som med gamla 
pappersdokument 

– kör dem i tuggen.

010-207 00 55 | destruktion@cybix.se | cybix.se

EXPERTER PÅ SÄKRA INFORMATIONSFLÖDEN
- CYBIX DATADESTRUKTIONSTJÄNSTER

Satsa på ett  
smidigare resande.
Med SJs elektroniska 50-buntsbiljett får du 
som resebokare det mycket smidigare:

  Flexibla företagsresor

  50 valfria enkelresor

  Avboka och boka om fram till avgång

  Opersonliga biljetter som alla på  
  företaget kan använda

  Redan förbetalda biljetter

  SJ Prio-medlemmar får 15 poäng/mil

  Göteborg–Stockholm, 1 klass för 750:-

Kontakta oss på 0771-75 75 55 för att  
beställa. Du kan läsa mer om alla  
fördelar på sj.se

ELEKTRONISK 
50-BUNTS-

BILJETT!
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Aktuellt

Advokaten och före detta justi-
tieministern Thomas Bodström är 
också författare. I april kommer 
hans nionde bok, Svenska brott – 
Bodenfallet, som han har skrivit 
tillsammans med journalisten Lars 
Olof Lampers.

Varför blev du författare?
– Det finns två saker som jag måste 

göra för att må bra – spela fotboll och 
skriva. Jag har skrivit oavbrutet i hela 
mitt liv. Det är ett bra sätt att sortera 
alla intryck som jag har fått som politi-
ker, advokat och på andra sätt.

Vilken nytta har du av din advokatbak-
grund i ditt författarskap?

– Jag har stor nytta av alla intryck 
man får som advokat – både när jag 
skriver deckare och som nu när jag 
har skrivit om ett verkligt brott. Skri-
ver jag en deckare behöver jag knappt 
göra någon research. Man skulle näs-
tan kunna skriva en bok om vartenda 
rättsfall.

Den senaste boken handlar om styck-
mordet i Boden 2013. Varför ville du 
skiva en bok om det?

– Fallet rör en hel stad och är en 

”Jag måste skriva för att må bra”
MÅNADENS ADVOKAT Thomas Bodström  

tragedi för alla involverade. Vi ville 
göra en fördjupad analys i kontrast till 
kvällstidningarnas rapportering där 
allt är svart-vitt. I boken beskriver vi 
personerna i målet, både brottsoffer 
och den som dömdes, och hur deras 
familjer och omgivningen har påver-
kats av mordet. Det finns också flera 
juridiskt intressanta aspekter på fallet 
– som vad som krävs för att en person 
ska dömas för mord eller dråp.

Hur har det varit att ha en medförfat-
tare?

– Det har varit intressant och väldigt 
roligt. Vi har inte varit oeniga om nå-
got. Vi har skrivit båda två, men Lasse 
har gjort det journalistiska arbetet 
och jag har stått för de juridiska ana-
lyserna och till exempel beskrivit hur 
poliser, åklagare, advokater och dom-
stolar jobbar och resonerar.

När skriver du?
– Jag varvar skrivandet med advokat-

yrket. Under vissa perioder åtar jag 
mig färre mål och ägnar mig åt att skri-
va i stället. Ibland reser jag till Gotland 
eller någon annanstans för att få arbeta 
ostört. När jag kan skriva på morgonen 
med en kopp kaffe mår jag allra bäst.

Vad är svårast med att vara författare?
– Det svåraste är att komma till ett 

avslut, att veta när det är dags att sätta 
punkt. Det lär man sig aldrig. Man 
tycker aldrig att man är färdig.

Vad tror du att det beror på att flera 
advokater har haft framgång som för-
fattare?

– Speciellt om man arbetar med 
brottmål träffar man människor från 
många delar av samhället. Det är oer-
hört inspirerande och ger ett bra un-
derlag för att skriva.

Vilka advokatförfattare är dina per-
sonliga favoriter?

– Per E Samuelson och Jens Lapidus 
är två exempel på advokater som skri-
ver väldigt bra böcker.

Varför blev du advokat?
– Jag bestämde mig redan som ton-

åring för att jag ville företräda utsatta 
personer som står ensamma mot sta-
ten – en stor och stark motståndare. 
Rättegången är också ett intressant 
skådespel, där man kan påverka ut-
gången genom att arbeta hårt. Det är 
inte en vacker plädering som avgör ett 
mål, utan vem som är bäst förberedd. 
Jag är mycket intresserad av juridik 
och har med tiden också utvecklat ett 
stort intresse för tvistemål.

Hur var det att ta upp advokatrollen 
igen, 2007, efter flera år som politiker?

– Som politiker arbetade jag mest 
med lagstiftnings– och domstolsfrågor 
så jag var lite ringrostig i början. Men 
jag hade ju varit advokat i tio år innan 
jag blev politiker, så jag kom in i arbe-
tet ganska snabbt. 

Du har haft flera yrkesroller genom 
åren – advokat, författare, justitiemi-
nister, fotbollsspelare. Vad ser du dig 
främst som?

– Jag önskar att det vore som fot-
bollsspelare. Men advokat är mitt 
grundyrke.

Tror du att du kommer att återvända 
till politiken?

– Någon gång kommer jag nog att 
återvända. Men just nu trivs jag bra 
med att driva advokatbyrå och skriva 
böcker.  Dessutom är det parlamenta-
riska läget hopplöst nu. Jag avundas 
inte dagens politiker. KK

”Speciellt om 
man arbetar 
med brottmål 
träffar man 
människor 
från många 
delar av sam-
hället. Det är 
oerhört inspi-
rerande och 
ger ett bra 
underlag för 
att skriva.”
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY NORDISK LITTERATUR 
I URVAL

Tryckår: 2016 om inte annat anges.
Brussels Ibis regulation / edited by 

Ulrich Magnus, Peter Mankow-
ski (München : Sellier. 1163 s. 
European commentaries on pri-
vate international law ; 1) 

Clevesköld, Lars: Sekretess : hand-
bok för socialtjänsten / Lars 
Clevesköld, Anders Thunved 
(4. uppl. Wolters Kluwer. 2015. 
116 s.)

Contman, Ulf: United Nations Con-
vention on Contracts for the 
International Sale of Goods as 
supplement to Orgalime S 2012 
(2. ed.  Lamanica logistikser-
vice. Ca 200 s.)

Eklund, Karin: Kapitalmarknadsrätt 

/ Karin Eklund, Daniel Stattin 
(Iustus. 207 s.)

Essays on European criminal Law 
/ editors: Petter Asp, Magnus 
Ulväng (Iustus. 2015. 178 s.) 

Essen, Ulrik von: Processramen 
i förvaltningsmål : ändring av 
talan och anslutande frågor 
(2. uppl.   Wolters Kluwer.  
293 s.) 

Förarbete & efterfest : skrifter från 
amanuenskollegiet vid Juridiska 
fakulteten i Uppsala / redaktör: 
Lovisa Falkman (Iustus. 2015. 
212 s.)

Gabrielsen, Jonas: Juridisk ge-
nomslagskraft : att övertyga 
muntligt som jurist / Jonas Gab-
rielsen, Inger Høedt-Rasmussen 
(Retorikförlaget. 116 s.) 

Glavå, Mats: Arbetsrätt / Mats 

Glavå, Mikael Hansson (3. uppl. 
Studentlitteratur. 767 s.)

Haugen, Finn: Strafferett : håndbok 
/ Finn Haugen, Jon Sverdrup 
Efjestad (4. utg. Oslo : Cappelen 
Damm. 2015. 893 s.)

Holmquist, Rolf: Skatt och skatte-
brott / Rolf Holmquist, Johan 
Lindmark (2. uppl. Wolters 
Kluwer. 241 s. Ekobrottsserien ; 1)

Humlin, Einar: Förhandlarboken 
: förhandlingar i arbetslivet / 
Einar Humlin, Jonas Milton, He-
léne Persson (6. uppl. Norstedts 
juridik.  2015. 184 s.)

Kleerup, Jan: Hästen och skatten / 
Jan Kleerup, Fredrik Rosén (5. 
uppl. Far Akademi. 2015. 201 s.)

Lehrberg, Bert: Aktiebolagsrätt 
(Iusté. 434 s.)

Makt, myndighet, människa : en 

bok i speciell förvaltningsrätt / 
redaktör: Lotta Lerwall (2. uppl.    
Iustus. 298 s.)

Möller, Mikael: Insolvensrättsliga 
utlåtanden : ett urval från åren 
1989–2015 (Wolters Kluwer. 
696 s. Ackordscentralens skrift-
serie)

Samuelson, Per E: Att förhöra ett 
vittne : en handbok i förhörs-
teknik (4. uppl. Karnov Group. 
220 s.)

Ugyldighet i privatretten : minnebok 
for Viggo Hagstrøm / Erling Hjel-
meng (red.) (Bergen : Fagbok-
forlaget. 521 s.)

LÄSTIPS

Titel: Samägd egendom : 
innebörden av bestämmelser 
och principer på samägande-
rättens område
Författare: Torkel Gregow
Förlag: Wolters Kluwer
Samäganderätt är en vanlig 
form av ägande som regleras 

av den mer än 100 år gamla samägande-
rättslagen (1904:48), en åldrad lag som har 
kritiserats för sin brist på flexibilitet. Boken 
behandlar ingående frågor som rör samägd 
egendom. Bland annat analyseras frågor 
om när samäganderätt föreligger, om dold 
samäganderätt och vad som gäller mellan 
samägarna, försäljning av samägd egendom 
m.m. Även sakrättsliga och processuella frå-
gor behandlas, liksom ett stort antal rättsfall. 
Boken är den första mer sammanhängande 
genomgången av samäganderättsfrågor se-
dan Gösta Walins bok Samäganderätt gavs 
ut år 2000.

Titel: Skattetillägg och skat-
tebrott
Författare: Karin Almgren, 
Börje Leidhammar
Förlag: Wolters Kluwer 
Denna andra upplaga av 
boken är kraftigt omarbetad 
till följd av de ändringar som 

skett i skattelagstiftningen sedan första 
upplagan kom ut 2006. Boken ger en samlad 
framställning av innehållet i reglerna om sär-
skilda avgifter (förseningsavgift, skattetillägg 
och kontrollavgift) i skatteförfarandelagen 
samt reglerna om skattebrott i skattebrotts-
lagen. Den behandlar även de nya reglerna 

om ett samlat sanktionsförfarande som 
trädde i kraft 1 januari 2016 och som innebär 
att domstol i samband med skattebrottspro-
cessen också ska kunna besluta om skattetil-
lägg. Utvecklingen i rättspraxis och doktrin 
beaktas fram till januari 2016.

SVJT ÖPPNAR SITT ARKIV 

Alla artiklar från 1916 är nu tillgängliga på 
nätet. 
Svensk Juristtidning, SvJT, som började ges 
ut 1916, firar sitt 100-årsjubileum i år – något 
som kommer uppmärksammas på olika sätt, 
bland annat med en festskrift. I samband 
med detta har man också gjort hela artikelar-
kivet, från 1916 och fram till i dag, tillgängligt 
på webben. Man kan läsa/ladda ned artik-
larna kostnadsfritt. www.svjt.se.

KREDITVÄRDERINGSINSTITUTENS 
ANSVAR GENTEMOT INVESTERARE

Avhandling från Göteborgs universitet. 
Kreditvärderingsinstitutens verksamhet 
anses vara en viktig orsak till att den ame-
rikanska bolånekrisen, som utlöstes 2007, 
övergick i en global finansiell kris. Efter fi-
nanskrisen har kreditvärderingsinstituten bli-
vit föremål för en omfattande reglering, både 
från EU och nationellt i syfte att stärka tillsy-
nen och försäkra sig om en hög skyddsnivå 
för konsumenter och investerare. Avhand-
lingen behandlar kreditvärderingsinstitutens 
ansvar gentemot investerare ur ett svenskt 
perspektiv. Den analyserar de ansvarsregler 
som gäller i svensk privat- och straffrätt. 
The liability of credit rating agencies to inves-
tors: a Swedish perspectives av Emil Nästegård, 
Göteborgs universitet (Iustus).  

IDROTTSJURIDIK 

Artikelsamlingen Idrottsjuridisk skriftserie 
har getts ut årligen sedan 1996. Årets 20:e 
utgåva innehåller ett 20-tal artiklar från olika 
delar av den juridik som är relevant ur ett 
idrottsperspektiv. I årets artikelsamling finns 
bland annat bidrag om Uefa:s ekonomiska 
fair play-regler, påföljdsregler enligt det nya 
antidopingreglementet, arbetsmiljöansvar 
vid idrottsarrangemang, varumärkesrättsliga 
frågor, idrottsvåld och matchfixing. Samling-
en innehåller också ett urval av idrottsrela-
terade rättsfall. Skriftserien ges ut av Svensk 
Idrottsjuridisk förening.

VI, FOLKET …

USA:s konstitution översatt till svenska. 
USA:s konstitution från 1789 är en av värl-
dens äldsta och fortfarande gällande grund-
lagar. Den bygger på grundprinciperna om 
folkstyre, maktdelning och individens frihet, 
men genomsyras också av tidens anda med 
obefintliga rättigheter för vissa grupper 
av människor. Denna första översättning 
till svenska är gjord av Karin Henriksson, 
USA-korrespondent. I en kort introduktion 
beskrivs bakgrunden och vilken betydelse 
texten fortfarande har. 
Vi, folket …: Förenta Staternas författning eller 
Världens mest berömda konstitution, förlaget 
33 sidor. 

LÄS MER

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



Försäkringslösning  
för dig som är delägare 
Som ledamot i Advokatsamfundet har du möjlighet att enkelt ansluta dig till en upphandlad  
försäkringslösning med bästa möjliga villkor, premier och utfall. Bland annat ingår ett välbehövligt 
skydd för dig som har inkomst av både lön och utdelning. I kombination med Max Matthiessens 
personliga rådgivning är det ett svårslaget alternativ. 
 
Välkommen att kontakta oss via advokaten@maxm.se 

www.maxm.se   •   +46 8 613 02 00

Jessica Altman är finansiell rådgivare hos Max Matthiessen  
och expert på pensioner, försäkringar och kapitalplaceringar.
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Har du sett 
bilaga 14b?
Varje år försvinner 1000-tals känsliga dokument spårlöst i Sverige. Det sker överallt 
runt omkring oss. På advokatkontor, i offentliga lokaler och på bussar. De allra flesta 
dokument återfinns aldrig. Ibland ligger ett brott bakom försvinnandet, men i de 
allra flesta fall handlar det om hänsynslöst och omotiverat slarv. Slarv som kan få 
förödande konsekvenser för både individer och företag.
 
Hjälp oss att förhindra detta. Satsa på en marknadsledande
sekretesshantering från IL Recycling.

Dina hemligheter 
förblir hemliga
Läs mer på ilrecycling.com En tjänst från IL Recycling

Sågs senast i onsdags eftermiddag i stora konferensrummet.
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 11 MARS 2016         

Björn Andersson, MAQS Advo-
katbyrå Stockholm AB, Stock-
holm

Magnus Andersson, Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Josef Angerbjörn, Norrlandsadvo-
katerna AB, Umeå

Elin Berggren, Amber Advokater 
Jönköping KB, Jönköping

Nadine Berlander, Linklaters LLP, 
Frankfurt am Main, Tyskland

Anna Berntorp, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stock-
holm

Malin Birgersson, Kihlstedts Ad-
vokatbyrå HB, Norrköping

Peter Björnram, MAQS Advokat-
byrå Göteborg AB, Göteborg

Ämma-Thérèze Buskas, Mann-
heimer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Andreas Bålfors, Avenir Advoka-
ter AB, Norrköping

Anette Der Danielian, Advokat-
firman Åhlén & Lyreskog AB, 
Sollentuna

Selma Elmgren, EU. RO Lawyers 
Advokatfirma i Stockholm AB, 
Stockholm

Liza von Engeström, Advokatfir-
man Engeström AB, Bälinge

Niklas Follin, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Malmö

Erik Hagberg, Ullman Advokat-
byrå AB, Göteborg

Malek Hanna, Ahlford Advokat-
byrå AB, Uppsala

Emmelie Hedman, Falkenborn Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Philip Herrström, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Malmö

Anna Hoffman, Advokatfirman 
Berggren & Stoltz KB, Sunds- 
vall

Åsa Holmius, Solna
Morgan Jogerheim, Morgan 

 Jogerheim Law, Karlshamn
Ida Johansson, Advokat Sofia 

Möller AB, Stockholm
Henrik Jonsson, Advokatfirman 

Vinge KB, Malmö
Henrik Kuusk Jonsson, Advokat-

firman Glimstedt i Lund AB, 
Lund

Helena Kumblad, Ceders advo-
katbyrå AB, Enköping

Mikaela Källmén, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå LLP, New 
York, USA

Jonas Lagerroos, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Johanna Lindgren, Edelbergs 
 Advokatbyrå AB, Norr- 
köping

Nadia Lousseief, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Hans Näsbrandt, Lindskog Malm-
ström Advokatbyrå KB, Stock-
holm

Josefin Ohlson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Fredrik Olsson, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Eleni Orfanopoulou, Advokaterna 
Lena Isaksson & Ulf Holst AB, 
Umeå

Kronje Samuelsson, Adjutari 
 Advokatbyrå AB, Uppsala

Diana Shamoun, Advokaterna 
Hurtig & Partners AB, Göte- 
borg

Yassaman (Yasmine) Shoaie-nia, 
Nyman Rudenstam Advokat-
byrå AB, Stockholm

Åsa Sjögren, Advokatfirman 
Åberg & Co AB, Stockholm

Ellika Steenberg, Advokatbyrån 
Nichols & Co AB, Stockholm

Sebastian Thelén, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå HB, Borås

Ulla Wennermark, Göteborg
Anna Wernerman, Advokatfirman 

NOVA AB, Stockholm
Karin Vesterling, Advokatfirman 

Zethraeus, Växjö
Josefin Bergius Wetter, Advokat-

firman Ahlstedt HB, Göteborg
Gustaf Widén, Advokathuset 

 Actus AB, Eskilstuna
Karl Vieweg, Carlstads Advokat-

byrå HB, Karlstad
Johan Wigh, Advokatfirman 

 Törngren Magnell KB, Stock-
holm

Kristian Öberg, Advokatfirman 
Hammar KB, Uddevalla

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Björn Ahlberg, Vikbolandet,  
3 mars 2016 

Martin Bjurenlind, Pixbo, 30 de-
cember 2015 

Anna Blomgren, Stockholm,  
29 februari 2016 

Jan Fellenius, Stockholm,  
3 februari 2016 

Ulf Forsgren, Stockholm, 31 de-
cember 2015 

Lennart Gabrielson, Jönköping,  
31 december 2015 

Jens Göthberg, Stockholm,  
29 februari 2016 

Lars Haij, Bromma, 1 januari 2016 
Kristina Hedlund, Falun, 1 mars 

2016 
Hanna Hjalmarsson, Stockholm, 

12 februari 2016 
Sofia Idéhn, Paris, 5 mars 2016 
Marcus Karner, Stockholm,  

29 februari 2016 
Emelie Klefbeck, Stockholm,  

15 februari 2016 
Olof König, Stockholm, 15 januari 

2016 
Ola Ragnar Liljemark, Stockholm, 

5 februari 2016 
Gunnar Lindén, Västerås, 1 mars 

2016 
Erik Norman, Lidingö, 28 januari 

2016
Lars Nycander, Saltsjö-Duvnäs,  

1 januari 2016 
Maria von Schreeb, Bromma,  

1 mars 2016 

Samfundet

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Ledande byråer använder 
marknadens bästa aktiebokstjänst

www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   13:23

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.

FÖRETAGET SOM 
ARBETAR ÅT ER 

NÄR DET GÄLLER 
AUKTIONER, 

VÄRDERINGAR MM

RING UPP OSS SÅ 
FÅR VI CHANSEN 

ATT VISA
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FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

medicinsk-juridiska utredningar

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

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

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se
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B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

» 

Samfundet

Fredrik Stjernström, Stockholm,  
7 mars 2016 

Magdalena Åhlberg, Stockholm, 
15 februari 2016 

Amanda Spaner Åkerman, Stock-
holm, 29 februari 2016 

REGISTRERADE 
EU-ADVOKATER

Johanna Wärnberg (advokat, Fin-
land), Roschier Advokatbyrå AB, 
Stockholm

UPPHÄVNING AV 
EU-REGISTRERING

David Loveday, Stockholm,  
29 februari 2016

AVLIDNA LEDAMÖTER

Olle Bergdahl, Romelanda,  
27 januari 2016 

Lars Gustavii, Balcombe, West 
Sussex, England, 22 april 2013 

Evert Holmstrand, Vimmerby,  
16 februari 2016 

Olle Jäger, Umeå, 20 februari 
2016 

Erik Linders, Lidingö, 9 februari 
2016 

Jan Melander, Täby, 5 januari 
2016 

Johan af Petersens, Saltsjöbaden, 
14 oktober 2015 

Bertil Rinstad, Karlstad, 15 okto-
ber 2015 

Sten Rystedt, Strängnäs, 30 no-
vember 2015 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/0016 EU-kommissionens 

två förslag till direktiv om dels 
vissa aspekter rörande avtal om 
leverans av digitalt innehåll, dels 
vissa aspekter rörande avtal för 
försäljning av varor på nätet el-
ler annars på distans

R-2016/0052 Utkast till proposi-
tion Elektroniskt kungörande av 
författningar

R-2016/0073 Tillgång till be-
talkonto med grundläggande 
funktioner Delrapport 2 från 
2015 års betaltjänstutredning 
(Fi 2015:02)

R-2016/0089 Promemorian Ny 
definition av fastighetsbegrep-
pet i mervärdesskattelagen

R-2016/0110 Promemorian Fort-
satt giltighet av bestämmelsen i 
3 § inhämtningslagen

R-2016/0254 Europeiska kom-
missionens förslag till rådets 
direktiv om skatteundandragan-
den KOM(2016) 26 slutlig

R-2016/0349 Utkast till lagråds-
remiss  – Begränsningar av möj-
ligheten att få uppehållstillstånd 
i Sverige

R-2016/0354 Kommissionens 
förslag till direktiv om ändring i 
direktiv 2011/16/EU vad avser 
automatiskt informationsutbyte 
i fråga om beskattning

Jägarexamen 
och andra 

aktuella kurser, 
se 

www.arekursgard.se

Namnlöst-21   1 2016-03-16   08:42
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mikael möller är professor i civilrätt, ordförande 

i Stiftelsen Insolvensrättsligt forum och huvudskribent 

för det Nordisk-baltiska insolvensnätverket. Han dis-

puterade 1988 på en doktorsavhandling om avtal vid 

konkurs och har därefter skrivit betänkanden, böcker 

och artiklar i fastighetsrätt, kontraktsrätt, krediträtt, 

sakrätt och insolvensrätt.

Denna bok innehåller ett urval av rättsutlåtanden, rättsutredningar, 

promemorior och sammanfattningar av muntliga konsultationer – kort 

sagt ”utlåtanden” – som författaren har skrivit efter förfrågningar från 

praktiskt verksamma jurister i anslutning till konkreta fall och tvister 

på det insolvensrättsliga området.

Utlåtandena presenteras i anonymiserat men i övrigt autentiskt skick 

inom ramen för 25 sammanhållna ämnesteman. Dessa teman behand-

las i alfabetisk ordning med början i Abandonering och avslutning i 

Återvinning i konkurs. Flertalet teman avslutas med uppdaterande 

kommentarer.

Boken är avsedd att utgöra ett levande och allsidigt komplement till 

den traditionella rekonstruktionsrättsliga, konkursrättsliga, sakrättsliga 

och till viss del även fordringsrättsliga litteraturen. Den riktar sig i förs-

ta hand till insolvenspraktiker men bör även vara av rättsvetenskapligt 

intresse. Som en form av casebook bör framställningen också kunna 

användas av lärare och studenter vid universiteten. 

M
ikael M

öller  
Insolvensrättsliga utlåtanden

insolvensrättsliga utlåtanden

insolvensrättsliga 

utlåtanden

Ett urval från åren 1989–2015

mikael möller

Ackordscentralens skriftserie är en serie böcker som rör 

frågor med kredit- och obeståndsrättslig anknytning eller 

i övrigt behandlar företagandets villkor. Skriftserien har 

tillkommit på initiativ av Stiftelsen Ackordscentralen.

AckordscentrAlens skriftserie

 kundservice@wolterskluwer.se 

wolterskluwer.se

God man, förvaltare och förmyndare

God man, förvaltare   

och förmyndare

Domstolarnas handläggning

lars holmgård
jan wallgren

  ISBN 978-91-39-01857-5
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Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god 

man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats 

en samlad framställning av de processuella och materiella 

reglerna.
I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor 

som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel 

på sådana frågor är när den hjälpbehövandes behov bör tillgo-

doses på ett mindre ingripande sätt än genom godmanskap, 

vilka slutsatser som ska dras av ett läkarintyg samt när ett 

ärende är tvistigt och därför inte får handläggas av en notarie.

Boken vänder sig till alla som i tingsrätt och hovrätt 

handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. 

Även personer utanför domstolarna har utbyte av boken.

lars holmgård är chefsrådman i Värm-

lands tingsrätt. Han har tidigare bland 

annat gett ut böckerna Notariebrottmål och 

Notarietvistemål.

jan wallgren är jurist och specialist på 

frågor om godmanskap och förvaltarskap. 

Han har tidigare gett ut böckerna Överför-

myndarpraktika och Gode mannens ABC.  

Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning

Rättsgrunder för 
skadestånd vid 
kränkning

En praxisgenomgång  

av mål i svensk domstol

stellan gärde
lisa nyström Baksidestexten är alltid svart på vit bakgrund. Typsnittet är Bliss 2 Regular 

10,5/13 pt, och texten vänsterställd. Om man i baksidestexten refererar till 

Boktitel så kursiveras den. 

Nytt stycke börjar med indrag på 4,5 mm, liksom punktuppräkningar (se 

nedan) har en tab på 4,5 mm. Ovanför och nedan för punktuppräkning (och 

liknande) används en halv blankrad:

•  henim
• fugiatem

• vitatem
• poribus

• quam
• fugiatquid

• mintincti

• velige.

Agnis as magnate mporrum cusapis cideliciate que nis molor re, earior repelle 

ntiatem harume por maximi, sae nima nis aut fuga. Aristiuria asimpelentem 

aciur? Eprovit iaestrum resecus aliquo volupita sitemos que la solum dolorep 

ererum et escimusamet ut rerorionem qui dit aut quam sinime officta tistium 

faceatur.Volorerum que sinit ametum etur rae lam et ra pa voluptam niendam, 

sitione ctatio omnimin cus doloribea adis et, excepero volorat essit, cuptatust 

quis is es as ni comnihit venis sitat pel ipsam esciis eum res et in nonem. 

lisa nyström skrivs med kapitäler (teckenformat), övrig 

text normal. Typsnitt Bliss 2 Regular, men i en annan storlek: 

9,5/12 pt. 
(4,5 mm till vänster om texten ska ett foto – optimalt med en bredd 

på 30 och en höjd på 37 mm – på författaren finnas. Texten börjar 

vid fotots överkant och får inte överskrida fotots nederkant. Använd 

alltid en tunn svart ram runt bilden, tjocklek 0,25 pt. I de fall det inte 

går att få fram ett författarporträtt fylls texten på från vänster och 

underifrån. Man kan ha två foton i höjdled.) 

stellan gärde skrivs med kapitäler (teckenformat), övrig 

text normal. Typsnitt Bliss 2 Regular, men i en annan storlek: 

9,5/12 pt. 
(4,5 mm till vänster om texten ska ett foto – optimalt med en bredd 

på 30 och en höjd på 37 mm – på författaren finnas. Texten börjar 

vid fotots överkant och får inte överskrida fotots nederkant. Använd 

alltid en tunn svart ram runt bilden, tjocklek 0,25 pt. I de fall det inte 

går att få fram ett författarporträtt fylls texten på från vänster och 

underifrån. Man kan ha två foton i höjdled.) 
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Rättsgrunder för skadestånd 
vid kränkning
Stellan Gärde, Lisa Nyström
Utk april 2016.  
714 kr (prel pris) exkl moms 
➢ nr 978-913911339-3

Insolvensrättsliga utlåtanden
Mikael Möller 
2016. 856 kr exkl moms 
➢ nr 978-913901919-0

God man, förvaltare och 
 förmyndare
Lars Holmgård, Jan Wallgren
2015. 486 kr exkl moms 
➢ nr 978-913901857-5

Konkurrenslagen, 2 u
Kenny Carlsson, Mats Bergman
2015. 1 785 kr exkl moms 
➢ nr 978-913901611-3

Andra intressanta böcker:

Allmän avtalsrätt, 10 u
– Christina Ramberg, Jan Ramberg 

310 s. 2016. Väsentligt omarbetad och utökad upplaga av 
klassiker på området. Behandlar avtalsrätten i vid bemärk-
else och  omfattar bland annat avtalsrättens huvud teorier, 
avtals  uppkomst och ingående, fast ställande av  avtals 
innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konse-
kvenser av avtalsbrott.

571 kr exkl moms ➢ nr 978-913920770-2

Från och med 2015 
heter Norstedts Juridik 
Wolters Kluwer.
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08-635 38 00  |  wasakredit.se
Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra  
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

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

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat 

 snabba kreditbesked, enkla rutiner och en  personlig kontakt. Ring 

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

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

 engagemang. Välkommen!

Närmare affären

STOCKHOLM MALMÖ

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Johan Bromander
031-771 98 96
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Vi utför värdering 
 för bouppteckning, arvskifte och försäljning

Värderingsavdelningen på Nordens största auktionshus erbjuder 
en specifik service inriktad på familjerättsjuristers behov. Vi utför 
värdering för bouppteckning, arvskifte och bodelning. Allt efter 
din klients behov och dina instruktioner specificerar vi legat, 
enskild egendom eller giftorättsgods. Även internauktioner  
och skifte av lösöre i en delägarkrets ingår i vår service. 

Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner 
erbjuder vi dina klienter en optimal och effektiv försäljning. 
Vid avveckling av hela hem, stora som små, tar vi ett helhets- 
ansvar och ombesörjer allt. Självklart är vi förordnade av 
Sveriges Handelskamrar. Välkommen att kontakta oss 
för mer information. www.bukowskis.com

Kontakta: Lars de Ron 076 – 760 13 82 
eller lars.deron@bukowskis.com

Lars de Ron

VÄRDERING INFÖR SKIFTEN
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Hunden Knut 
och hans värld
nyligen hämtades 
den dansk-svenska 
gårdshundvalpen 
Knut av redaktö-
rens familj från en 
kennel i Roslagen. 
I sitt nya hem i 
lantliga Tungelsta på Södertörn 
några mil söder om Stockholm 
har Knut på kort tid gjort sig 
hemmastadd, väckt de mest 
anmärkningsvärda och varma 
känslor till liv hos såväl äldre 
som yngre medlemmar av famil-
jen. Att se en hundvalp ta sig an 
världen är en sällsam upplevelse. 
Med till synes outsäglig energi 
och nyfikenhet springer, skuttar 
och hoppar Knut över stock och 
sten i skog och över marker. 
Ibland blir det lite galet, men på 
det hela taget blir han klokare 
för var dag. Med en oräddhet 
och nyfikenhet tar han sig an nya 
främmande element som hästar, 
barnvagnar och joggare.

Det påminner en hel del om 
hur det är när redaktionen ska-
par ett nytt nummer av tidskrif-
ten från ax till limpa. Med hjälp 
av alla våra läsare får vi idéer, 
uppslag och med entusiasm och 
nyfikenhet tar sig redaktörerna 
an den ständigt föränderliga och 
djupt fascinerande omvärlden. 
Som i detta nummer där vi upp-
märksammar något som många 
önskat länge: att barnkonventio-
nen ska bli en del av svensk lag.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

I Dagens Nyheter den 20 mars beskrevs hur nationalismen sprider sig på Öster-
malm i Stockholm och hur stödet för Sverigedemokraterna växer. Anne Ramberg 
intervjuades och sa: ”Offentligheten genomgår en otäck utveckling. Tankarna går till 
1930-talet.” Ramberg konstaterade att det som det som var otänkbart att säga för 
två månader sedan nu  är möjligt.

Anne Ramberg läste 
upp flyktingberättelse
Den 25 februari läste Anne 
Ramberg och en rad andra 
personer som har engagerat 
sig i flyktingfrågan upp flyk-
tingberättelser i Målarsalen 
på Dramaten. Berättelserna 
kom till i samband med 
journalisten Sîlan Diljens ra-
diodokumentär om sin flykt 
från Kurdistan till Sverige 
som fyraåring. Efter att do-
kumentären sänts 2013 be-
rättades flera hundra per-
sonliga flyktingberättelser 
under hashtagen #minflykt i 
olika sociala medier. Det var 
vissa av dessa berättelser 
som lästes upp. Andra som 
läste upp berättelser var 
författaren, psykologen och 
förintelseöverlevaren Hédi 
Fried och rikspolischefen 
Dan Eliasson.
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Söndagskrönikan

Trump är en 
otäck gren på 
den fascistiska 
stam som 
i olika grad 
påverkat 
europeiska 
samhällen.

Peter Wolodarski,

chefredaktör. 

Sidan 5

VREDEN PÅ  
ÖSTERMALM
○ nationalismen sprider sig i kvarteren där några av 

Sveriges mest förmögna bor.

○ På den östra delen av paradgatan Strandvägen 

i Stockholm blev Sverigedemokraterna större än 

Socialdemokraterna i det senaste riksdagsvalet. 

○ dn:s Björn af kleen och anette nantell berättar 

om hur östermalm skiftar färg.

Sidorna 8–17

Foto: Magnus Hallgren
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Flera av landets största nyhets-

sajter, däribland DN.se, låg under 

 lördagskvällen helt nere i cirka en 

timme. 
Anledningen var den kanske 

största attacken mot svenska medi-

ers webbplatser hittills, som också 

drabbade minst ett trettiotal andra 

företag och myndigheter.

En brottsutredning är inledd, 

uppger polisen för DN. Även säker-

hetspolisen är underrättad. 

– När denna typ av attacker blir 

riktigt stora kan de på sikt hota 

demokratin, säger Robert Jonsson 

på den svenska myndigheten för  

it-säkerhet. 
Sidan 20

Nyheter

Hackerattack slog 
ut nyhetssajter 
och stora företag

Freddie Wadling 
tar klivet ut  
i rampljuset. 
Sidorna 6–9

Kultur-
magasinet
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tre eller fyra att de tänker proteströsta på SD. Vreden utlöses som ”efter förprogram-merad kod”, säger personen. 
– De upplever att Sverige eroderar under en impotent maktelit. De läser om bilbränder, om tafsande på Eriksdalsbadet, om bråk på biblio-tek och vill till slut bara spy. Många är hyggliga,  humanistiska östermalmare med borgerlig livs-syn som upplever att deras hemmapartier inte tar ansvar. Då tar vissa steget till SD.

Bodil Sidén, 24, lämnade sin post som vice ord-förande i Moderata ungdomsförbundet i januari. I protest mot en SD-vänlig gest av MUF-ordföran-den, enligt Sidéns tolkning av en debattartikel  i Dagens Industri. Bodil bor på Kommendörs-gatan på Östermalm och är nyvald vice ordföran-de i Hedvig Eleonora-moderaterna. Hon stöter samman med de förbannade männen. – Något har fått fäste i dem, säger hon. Många säger: jag har jobbat jävligt hårt. Startat företag. Bidragit materiellt till samhället. Och så känner de sig lurade av staten. Men bilden är delad: på årsmötet kom många gubbar fram och klappade mig på axeln för mitt ställningstagande mot SD. Finansbranschens missnöje kanaliseras  i mejltrådar. Jag tar del av en handfull. En av Stockholms mest kända kapitalförvaltare, åter-kommande gäst på röda mattan, skickar en in-klistrad artikel av hatbloggaren Julia Caesar till två profilerade vänner – en industriledare och en riskkapitalist. Mejlet skickas efter dubbelmor-det på Ikea i Västerås och Caesars inlägg hand-lar om ”importen av oidentifierade mördare, krigsförbrytare och terrorister”. Caesar bifogar en  bild ur en bok som ironiserar över Ikea som svenskarnas kyrka. Kapitalförvaltaren frågar  i ämnesraden: ”Är boken för invandrare längre ned sann???”

Carl Bernadotte på CB Fonder  på Strandvägen 5B katastrofmejlar återkommande Dagens Nyheter med anklagelser mot ”De verkligt ansvariga”: Fredrik Reinfeldt, Annie Lööf och ”de stora dagstidningarna som eldat på”. ”Hur kan ni?” undrar Bernadotte en oktoberkväll. Att stötta invandringspolitiken är ett ”gigantiskt svek och förräderi mot alla som arbetat hårt för att skapa kanske världens mest demokratiska, trygga och väl fungerande land i världen”. 
Mejltrafiken förklarar kanske delvis Lena Adel-sohn Liljeroths syn på Avpixlat. Hatsajter som  komplement till ”mörkläggande” mainstream-medier? Snart salongsfähiga?
Patrik Engellau, förra kulturministerns redak-tör på Det goda samhället, talar om ”de så kall-lade hat- och rasistsajterna”.
– När gammelmedierna nu börjat öppna lite på förlåten kommer en ny halvläskig händelse varje dag, säger han. Och går man till sajterna är det Pandoras box, det bara väller fram, hälften är kanske sant, det vet jag inte, det kan jag inte bedöma. 

Birger  
Jarlsgatan 6
Vår värld är ”extremt paradoxal”, säger Anders Borg i ett konferensrum på Birger Jarlsgatan 6.  Borg var Fredrik Reinfeldts bundsförvant under åtta år. Och lever i dag, som vice styrelseordfö-rande i Kinnevik och rådgivare i amerikanska bankjätten Citi, ett lika kringflackande, viktlöst 

kosmopolitiskt liv som Carl Bildt. Borg besökte åtta huvudstäder under februari.    
– Vi utrotar världsfattigdomen och får fem miljarder konsumenter under de kommande decennierna, säger han. Samtidigt skapar glo-baliseringen och digitaliseringen en utsatthet hos tidigare privilegierade grupper. Tjänstemän känner sig ifrågasatta på ett sätt som de aldrig tidigare gjort. Det som medieindustrin upplevt och funnit extremt jobbigt kommer nu till andra branscher.  

Anders Borg konkretiserar:  skulle Blockchain, systemet bakom nya valutan Bitcoin, användas globalt för börser skulle backofficedelen av fi-nanssystemet sannolikt automatiseras. Medie-branschen befinner sig för närvarande i en digitaliseringsprocess och många journalister upplever sig deklasserade. Den välutbildade banksektorn har goda utsikter att klara omställ-ningen väl, bedömer Borg. Men generellt slår digitaliseringen som sektorer som tidigare varit mer skyddade. 
– Det finns bara en medicin mot populism, säger Anders Borg. Bättre levnadsstandard. Det som vi lyckades med 2006–2008 – att gå till val på ett omfattande reformprogram, genomföra förslagen och sedan bli återvalda skulle vara väldigt mycket svårare i dag. Över hela Europa ser vi hur vänster- och högerpopulistiska partier ifrågasätter alla reformer. Vi har en folkomröst-ning i Storbritannien och en presidentvalskam-panj i USA som drivs mot bakgrund av att folk är argare än någonsin tidigare i modern tid. Trots att alla faktorer som normalt brukar driva upp-rördhet – inflation, ekonomisk stagnation, krig – inte är så tydliga. Vi trodde… att när väljarna blir mer välutbildade och i mindre utsträckning röstar efter klass och region så får vi en demo-krati som är enklare och klokare, mer långsiktig, men det kanske visar sig vara mycket svårare än vi trodde. Vi kanske får Donald Trump i stället. Han räknar med omkring 500 000 invandrare till Sverige fram till och med 2018. Och sedan yt-terligare tre, fyra decennier av stora folkvand-ringar. Som mellan Latinamerika och USA. Först när skillnaden i BNP per capita mellan Nord-afrika och Europa sjunker under 50 procent kan det tänkas avstanna.

– En halv miljon människor i Sverige är myck-et, det motsvarar 16 miljoner i USA. En historisk utmaning för varje samhälle. Det är möjligt att alliansregeringens migrationspolitiska överens-kommelse bidrog till ökningen men jag tror sna-rare att geopolitiska faktorer låg bakom. Våra prognoser visade 60 000–80 000. 2015 landade på 160 000 och då hade regeringen inget annat val än att omjustera politiken. Min absoluta tro är att Sverige är bra på att anpassa sig. Men vi kan inte blunda för att det blir mer sociala spänningar.   

Konflikten mellan  reglerad arbetsmarknad och stora invandrargrupper i potentiell arbetslöshet kallar Anders Borg för ”två kontinentalplattor  i kollision”. 
– Jag tycker utan tvekan att det är det svåraste politiska problem som Sverige har stått inför. Vi tycker om att vi har förhållandevis små ekono-miska skillnader. Stelheten på arbetsmarknaden är det som gett oss sammanhållningen. Men öpp-nar man inte arbetsmarknaden riskerar vi att få ett mycket stort socialt utanförskap. Nu står dessa block i svensk ekonomi mot varandra. Och några av den nya ekonomins förlorare har aldrig varit förlorare förr.

laBoratorie- 
gatan 4
– Offentligheten genomgår en otäck utveckling, säger Anne Ramberg. Tankarna går till 1930-ta-let. Då stod studenter på Norrmalmstorg och skanderade ”Stoppa judeimporten”. Nu står de på samma plats och skriker ”Stoppa invandring-en av våldtäktsmännen”. Det som var otänkbart att säga för två månader sedan är nu möjligt.Anne Ramberg, Advokatsamfundets general-sekretare, är medlem av samma kvinnonätverk på Östermalm som Lena Adelsohn Liljeroth. Pumorna, som de kallar sig, ses första tisda-gen i varje månad. Journalisten Cecilia Hagen är med, liksom ambassadören Caroline Fleetwood. Pumorna har haft ”allt från statsministerkandi-dater till filippinska barnflickor” som gästföre-läsare, säger en puma.
I höstas var Anders Danielsson, Migrations-verkets generaldirektör, gäst hos Anne Ramberg hemma på Ulrikagatan. 
En allierad till ”Anki”, som hon kallas på Öster-malm.
– Jag var där även som Säpochef, säger Anders Danielsson. Jag ser upp till henne. Hon har ett ex-tremt rättspatos. Och försvarar mig personligen. Hon går förbi rollen som Advokatsamfundets generalsekretare och visar då enorm integritet. Var Anders Danielssons närvaro på Pumornas septemberträff en politisk markering av Anne Ramberg?  

– Det går genom alla samhällsgrupper, säger hon. En stor del av LO-kollektivet. Men också många vita män på Östermalm. Jag gick förbi Norrmalmstorg under demonstrationen.

”Folkets demonstration”  den 30 januari sam-lade nazister, sverigedemokrater och fotbolls-huliganer i centrala Stockholm.
– En skakande upplevelse. De som stod där med plakaten om våldtäktsmän såg ut som du och jag. Vanliga människor. En missuppfattning som länge rådde var att nazismen åtnjöt stöd främst bland outbildade. Tvärtom. En faktor som gjorde nazismen legitim var stödet från eta-blerade samhällsmedborgare.   

Advokatsamfundets adress på Östermalm för-pliktigar: Anne Ramberg styr från Tryggerska villan på Laboratoriegatan 4 i Diplomatstaden. Arbetsrummet är Ernst och Carl Tryggers gamla bibliotek. Mäktiga träpaneler. Ljuvlig utsikt mot Djurgårdsbrunnsviken. Ernst Trygger var kon-servativ statsminister 1923–24 och en av förfat-tarna bakom kungens borggårdstal 1914, seklets stora upprop för nationalism och höjda försvars-anslag. Sonen Carl var i sin tur chefredaktör för Svenska Dagbladet 1934–40. 
Just nationalismen som den i dag tar sig ut-tryck på Svenska Dagbladets ledarsida skräm-mer Anne Ramberg. Hon krigar med sidans företrädare på sociala medier. Skribenter som varnar för ”nationens undergång” och som häv-dar att det är lättare att komma ut som homo-sexuell än som sverigedemokrat.

– En del ledarskribenter förefaller inte upp-skatta mig, säger hon. Jag får också en del rätt ouppfostrade brev hem. Jag tycker det är bekym-mersamt när även så kallade liberala opinions-bildare använder sig av ett försåtligt språkbruk. Övergrepp mot människor har alltid börjat så. Under andra världskriget tillskrev man den ju-diska befolkningen ett eget ansvar. Nu hävdar 
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Jan Guillou: nu ser jag 
mönstret över hela  

Östermalm. och känner  mig lite dum som inte gjort 
kopplingen tidigare.

Fakta. Östermalm

Folkmängd: 70 779. Varav 14 580 
har utländsk bakgrund.
Utbildning: 97 procent har behörig-
het till gymnasieskolan.
Valresultat: I riksdagsvalet 2014 
fick M 42,2 procent i valkretsen 
norrmalm-östermalm-gamla stan.  
S fick 10,2, MP fick 7,8 och SD 5,7.
Historia: Under 1800-talet var 
Östermalm, då kallat Ladugårds-
landet, ett slumområde präglat av 
tiggeri och prostitution. 1853 var 
Ladugårdslandet den enda stadsdel 
som saknade allmän brunn. Omkring 
vartannat barn som föddes dog. 

stadsdelen döptes om till öst-
ermalm 1885. Nya Östermalm full-
bordades med strandvägen och när 
gatan med sina tinnar och torn, blå-
nästa grevinnor och storvulna gross-
handlarsocietet stod färdig var det 
finare att bo på Östermalm än någon 
annanstans i Stockholm, skriver 
Per Wästberg i boken ”Östermalm”. 
det uppstod tidigt en efterhängsen 
föreställning om östermalm som ett 
sätt att leva, någonting förnämt och 
gediget.

Än i dag är stadsdelen rik och 
välutbildad. män i Oscars församling 
tjänar i snitt 722 100 kronor om året 
och 71,3 av befolkningen på Öster-
malm har eftergymnasial utbildning.
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många att syrier är jihadister som vill spränga Sverige i luften. Att tiggarna är organiserade. Men det är klart att dessa skribenter har anhängare, annars skulle de inte ge uttryck för sådana ståndpunkter. 

Banérgatan 4
På Banérgatan 4 bor Jan Guillou. Östermalms mest kända författare läser ett utkast av den här artikeln. 

– Skakande, säger han. Jag har underskattat fenomenet. Jag gjorde en observation vid förra valet: Moderaterna går ned i Oscars, Sveriges moderataste fläck, och SD upp. En skam för Oscars församling! Nu ser jag mönstret över hela Östermalm. Och känner mig lite dum som inte gjort kopplingen tidigare. 
Jan – som heter Oskar Sverre Lucien Henri i 

mellannamn – ”skäms å den gamla överklassens vägnar”. 
– Det är bekymmersamt att välutbildade personer med samhällelig överblick – som Lena och Ulf, en anständig djurgårdare! – går på Sverigedemokraternas paradnummer. Att medierna skulle föra folk bakom ljuset. Uppfattningen att det ligger i muslimers natur att våldta är så inihelvete primitiv. Varför skulle muslimerna vara anhängare av samma förtryck som de just flytt ifrån? Men tror man att invandringen är ett hot  i paritet med nationens kommande undergång är SD det enda partiet med korrekt politik. Guillou tänker att muslimskräcken ersatt kalla krigets fixering vid ryssen. 

– Oscar och Hedvig Eleonora är invandrartäta stadsdelar. Bara i mitt hus: Ungern, Ryssland, Tyskland, Finland, Frankrike. Stilen i Oscars församling präglas av en särskild sorts artighet och kamratlighet mellan grannar. Tvärsöver från oss bor Hugo och Louise – Hugo före detta ordföran
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de för Moderaterna på Östermalm – och att Hugo och Louise skulle sjunka till något så vulgärt som utlänningsförakt, det är omöjligt att tänka sig! Utlänningsfientlighet går inte ihop med överklassidealet som kännetecknar gammelmoderater.  Men en glipa har öppnats i kvarteret, säger Jan Guillou.
– Det är något nytt. Att gammeldags överklass kan förfalla till sådana rysligheter som att utmåla muslimer som den nya faran. Och det är ingen övergående fas – kriget mot terrorismen är för djupt rotat i våra sinnen. Sen har Reinfeldt och Borgs orientering av Moderaterna mot mitten sin betydelse. Det finns ett allmänt konservativt missnöje.

Fredrikshovs- 
gatan 8
Jag söker Östermalmsprofiler som vill markera mot främlingsrädsla.

Daniel Sachs är vd för Proventus och grundare av demokratiprojektet Höj rösten. ”Tiden räcker inte till just nu…” svarar han i ett mejl. Antonia Ax:son Johnson, styrelseordförande i Axel Johnsonkoncernen, ”känner att hon tappat den koll och nyans som behövs för att vara med”. Kyrkoherden och hovpredikanten Hans Rhodin i Oscars församling avböjer medverkan. I ett mejl skriver Rhodin att han ”bara upplevt den enorma viljan att hjälpa flyktingar och den gamla viljan att hjälpa hemlösa. Om jag märkt något så har romerna hamnat underst på prioriteringslistan för människors medmänsklighetskänslor till förmån för de ovanstående grupperna. Övrig rädsla har jag inte mött”. 
Ingen offentlig person är skyldig att medverka i DN. Men oviljan bidrar till helhetsbilden av Öster malm som en stadsdel försänkt i social anpasslighet. 
En kväll föreläser Heléne Lööw i Oscars församling på Fredrikshovsgatan 8. En åhörare från stadsdelen frågar om ”överklassnazismen” fortfarande finns. 
– Är det inte mest obildat patrask? 
Heléne Lööw svarar: 
– När jag började min forskning skrev jag en avhandling om nationalsocialister aktiva på 1930 och 40talen. En del väldigt, väldigt framgångsrika i sina yrkesliv och de förklarade att de naturligtvis aldrig pratade om vad man tyckte och tänkte. 

Har det blivit tvärtom nu? 
En profilerad antirasist på Östermalm säger  i förbifarten på ett mingel att ställningstaganden för flyktingar har börjat kosta.
– Vi blir inte bjudna så ofta längre. 
Minnet är kort. På Östermalm levde ”överklassnazismen” vidare bland en minoritet adliga militärer efter andra världskrigets slut. – Som barn gick jag med pappa när han skulle rösta här på Östermalm, berättar författaren och akademieledamoten Per Wästberg,  bosatt på Nybrogatan 23. Han ansåg sig liberal men röstade på högern eftersom Folkpartiet dominerades av nykterister. Pappa, urban rökare, tog listan på högerledamöter och visade hur man skulle stryka: ”här är Natt och dag, prenumerant på Dagsposten, halvnasse. Här är major X, direkt nazist”. Pappa strök 6 av 15 ledamöter. Sverigedemokraterna vet ”förstås var de ömma punkterna ligger”, säger Wästberg.

Anne Ramberg, 63, är 
Advokatsamfundets 
generalsekreterare 
och en av Östermalms 
tydligaste försva-
rare av asylrätten och 
mänskliga rättigheter.

Det som var  
otänkbart att säga  
för två månader  
sedan är nu möjligt.
anne ramberg



Zeteo har vuxit till Sveriges största juridiska informationstjänst. 
Vi vet att du vill ha en informationstjänst som är enkel att använda. Du vill 
hitta rätt information snabbt. Därför har vi renodlat Zeteo och fokuserat på 
att erbjuda en så effektiv användarupplevelse som möjligt. Med nya Zeteo 
kan du snabbt leverera rätt svar på svåra juridiska frågor. 
 
Enklare och effektivare än någonsin.

Nästa generations Zeteo är här.
Lite smartare helt enkelt. 


