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riksdag, myndigheter och den privata sektorn. En betydande del av programmet fokuserar på panelsamtal och debatter inom ett antal högaktuella områden. Juriststämmans huvuddebatt behandlar
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DAG 1: 7 MARS 2018
Aktuella frågor inom
bolagsrätten

Förhållanden i utanförskapsområden

Insatser i utanförskapsområden

Talare: Erik Sjöman

Talare: Niclas Andersson

Marknadsföring i sociala
medier

Har samhället sprungit ifrån
kriminalpolitiken

Talare: Gunnar Wikström, Otto
Johansson Hansson

Talare: Nils Öberg

Kontroll av gode män

Prejudikatbildning från HD

Jourdomstolar

Talare: Eva von Scheele, Carina Sjögren

Talare: Stefan Lindskog

Talare: Stefan Strömberg, Fredrik Wersäll,
Johan Eriksson

Talare: Amir Rostami, Andrea Ström, Patrick
Ungsäter, Åsa Lindhagen
Moderator: Margit Silberstein

Särskilt utsatta områden
Talare: Morgan Johansson, Tomas Tobé,
Annie Lööf, Anders Perklev, Mats Löfving
Moderator: Margit Silberstein

Moderator: Anders Eriksson

DAG 2: 8 MARS 2018
Verkställigheter enligt 21 kap
Föräldrabalken

Utvecklingen av svensk rätt när det
gäller ersättningen för ideell skada

Anonyma vittnen

Talare: Mats Sjösten

Talare: Bertil Bengtsson

Moderator: Johan Hirschfeldt

Nya regler om penningtvätt

Bedrägerifloden - Vem bär
ansvaret för utveckling och
konsekvenser

God advokatsed - följs den?

Talare: Tomas Grahn

Talare: Sven-Erik Alhem, Anne Ramberg

Talare: Anna Skarhed, Börje Samuelsson,
Mikael Mellqvist

Talare: Jan Olsson

Klimatpolitik blir Klimatjuridik
Talare: Kristina Forsbacka, Helén Leijon

3

REDAKTIONEN

Välkommen till
nya Advokaten
har tidskriften Advokaten fått ny
form och nytt papper. Att tidningar och tidskrifter görs om
är en naturlig del i deras utveckling för att följa med hur
deras innehåll och omvärld utvecklas. Senast en större tid
ningsomgörning genomfördes av tidskriften var 2009. Sedan
dess har mycket hänt inom både tryckta och digitala medier.
I takt med ett ständigt ökande digitalt brus blir tryckta kva
litetsmedier allt mer relevanta för att beskriva större och
komplexa frågor.
Tanken med nya Advokaten är att den ska upplevas som
modern och samtidigt klassisk, och ha en mer distinkt tid
skriftskaraktär. Genom att skapa tydligare indelning av tid
skriftens olika delar, som nyheter, reportage och debatt, blir
det en ökad dynamik och dessutom blir Advokaten mer över
skådlig.

från och med detta nummer

fokus, huvudreportaget i advokaten, lyfts särskilt fram i den nya
layouten. I Fokus fångas viktiga frågor och ämnen upp och
sätts i ett större sammanhang. Och just i tryckt form gör sig
den typen av journalistik mycket bra. Samtidigt kan man
konstatera att det är få redaktioner i dagens medielandskap
som mäktar med att göra den typen av redaktionella sats
ningar som återfinns i Advokatens Fokus.
I den nya formen har bibliotekssidan utökats och här fång
as även händelser i sociala medier upp, som bloggar, twitter
och poddar. Tidskriftens nya typsnitt för brödtexten heter
Poynter och förstärker tidningens läsbarhet och tydlighet.
Pappret är Svanenmärkt och har en mer utpräglad magasins
karaktär.
För tidskriften Advokatens del är detta långt ifrån den för
sta omgörningen, och inte heller lär det vara den sista.

Tom Knutson
Chefredaktör
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Om skyldigheten att
nyligen presenterades inom ramen för International Bar
Association Human Rights Institute en rapport på temat
”The obligation to mobilise resources: Bridging Human
Rights, Sustainable Development Goals, and Economic
and Fiscal Policies”.
Det finns goda skäl att fokusera på staters legala
skyldigheter att tillföra resurser till stöd för mänskliga
rättigheter och FN:s hållbarhetsmål, som de följer av
Agenda 2030. Agendan antogs 2015 av 193 länder. Den
innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa
ska ersätta de tidigare millenniemålen. Agendan är en
ambitiös plan för att skapa en hållbar, jämställd och sä
ker värld utan fattigdom. De uppställda målen definie
rar vad som krävs för att uppnå detta. Vad som återstår
är det mycket svåra och målmedvetna arbetet med att
uppfylla dem. För att uppnå målen måste alla solidariskt
medverka. Regeringar har givetvis ett alldeles särskilt
ansvar. Men civilsamhället måste också bidraga. Företag
och enskilda har en moralisk plikt att medverka om må
len ska kunna uppfyllas. Det är en förutsättning för att
lyckas. Det är en förutsättning för vår framtid.
Målen innefattar en rad åtaganden. Fat
tigdomen ska utrotas och god hälsa för
alla ska säkerställas. Alla barn ska få
gå i skolan. Jämställdhet för kvin
nor ska uppnås. Tillgången till rent
vatten och energi ska garanteras.
Ekonomisk tillväxt och arbete för
alla ska främjas. Infrastruktur, in
dustrialisering och innovation ska
prioriteras. Den bristande jämlik
heten inom och mellan länder ska
minskas. Städer och samhällen
ska göras trygga och hållbara.
Hållbara konsumtions- och
produktionsmönster ska
säkerställas. Klimatföränd
ringarna ska bekämpas.
Haven ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt.
Ekosystem, skogar och den
biologiska mångfalden ska
skyddas samt ökensprid
ning och markförstöring
stoppas. Fred, rättvisa och
ansvarstagande institutio
ner ska upprättas.
För att uppnå dessa mål
ska medlen för genomför
andet av en hållbar utveck
ling stärkas och det globala
partnerskapet vitaliseras.
Dessa mål kan synas högt
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ställda i ljuset av att 43 procent av världens fattigaste
människor bor i svaga stater som inte kännetecknas av
demokrati eller välfärd. 2030 räknar man med att denna
andel ska ha ökat till två tredjedelar. Det internationella
samarbetet är centralt för att uppnå resultat.
Utan långsiktig och robust finansiering står sig rättig
heter och uppställda mål slätt. Frågan hur finansieringen
ska uppnås och genomföras förtjänar därför uppmärk
samhet. Vem ska tillhandahålla den, hur ska den till
handahållas, med hur mycket och till vilket ändamål är
frågor som söker svar. Hållbarhetsmålen lämnar mycket
över, vad gäller klarhet i dessa frågor.
Kostnaderna för att uppnå de i Agenda 2030 uppställ
da målen beräknas komma att uppgå till 4 000 miljarder
dollar per år. Det motsvarar 30 gånger världens samlade
bistånd. Finansieringen är tänkt att i första hand komma
via skatter, investeringar och bistånd. Biståndet är dock
en liten del. Vad som på sikt krävs är en effektiv skattefi
nansiering, investeringar och uppbyggnad av lokal infra
struktur. Här krävs effektiva åtgärder.
agenda 2030 är väl förankrad i mänskliga rättighetsnormer
och utgår ifrån att ett rättighetsbaserat angreppssätt ska
ligga till grund för alla åtgärder syftande till reduktion
av fattigdomen, se mål 18–20. Hållbarhetsmålen adresse
rar tydligt mänskliga rättigheter och rättsstatliga princi
per. Mål 16 ska till exempel garantera alla access to jus
tice och skydd av grundläggande rättigheter genom att
bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer. Vidare ska de olagli
ga finansiella flödena och vapenflödena minska. Mål 17
ska stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling. Detta ska
bland annat ske genom att stärka det internationella stö
det till utvecklingsländerna och genom att förbättra den
inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäk
ter. Det är en angelägen uppgift som jag har skrivit om
tidigare.
Enligt en rapport från OECD uppgick värdet av un
danhållna skatteintäkter till 120 miljarder dollar per
år. Detta motsvarar det bistånd som lämnas årligen till
utvecklingsländerna. OECD:s beräkning bedöms vara
långt under de verkliga siffrorna. Institut som Tax Jus
tice Network bedömer att siffran är fyra gånger så hög.
Medborgare från utvecklingsländerna står själva för den
övervägande delen av skatteundandraganden. En jämfö
relse visar att cirka 2 procent av Nordamerikas förmö
genhet och 8 procent av Europas privata tillgångar åter
finns i offshorekonton, medan motsvarande siffra är 30
procent för utvecklingsländerna. Det innebär att nästan
en tredjedel av utvecklingsländernas privata tillgångar
återfinns utanför det land där ägarna bor. En stor del av
dessa tillgångar härrör från korruption.
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tillföra resurser
kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta så
mot en hållbar utveckling,
dana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina
som allvarligt underminerar grundvalarna för ett rätts
tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för
samhälle, är just skatteflykt och korruption. De fatti
internationellt samarbete”.
gaste får betala ett mycket högt pris. De undanhålls ut
Slutligen stadgas i artikel 4.2 i konventionen om rättig
bildning, hälsa, bostad och en värdig levnadsstandard.
heter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) att
Mutor kan alltjämt synbarligen obehindrat överföras i
”[m]ed avseende på ekonomiska, sociala och kulturella
det finansiella systemet. Att det finansiella systemet til�
rättigheter åtar sig varje konventionsstat att vidta åtgär
låter människor och företag att bilda hundratals bolag
der och till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser och,
runt om världen i syfte att dölja sin identitet kan synas
där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete,
egenartat. OECD:s slutliga förslag för reformering av det
för att trygga att rättigheterna gradvis förverkligas i sin
internationella skattesystemet är i detta perspektiv väl
helhet, utan att det ska inkräkta på de åta
kommet och måste givetvis genomföras – på
ganden i denna konvention som är omedel
ett rättssäkert sätt. Det förtjänar att påmin
UTAN LÅNGSIKbart tillämpliga enligt internationell rätt”.
nas om i tider med en finansminister som
TIG OCH ROBUST
Utöver de konventionsåtaganden som
oavbrutet uttalar bannbullor mot enskilda
redogjorts för ovan har ett stort antal folk
och hänvisar till att de ska se sig i spegeln.
FINANSIERING
rättsliga initiativ tagits och en rad auktori
Det vore bättre om finansministern såg till
STÅR SIG RÄTtativa riktlinjer utfärdats, som alla syftar till
att det stiftades en ändamålsenlig, effek
TIGHETER OCH
samma sak, att värna rättighetsskyddet. Ett
tiv och rättssäker skattelagstiftning som de
UPPSTÄLLDA
sådant exempel är UN Guiding Principles
skattskyldiga kan tillämpa.
on Business and Human Rights.
Skyldigheten att mobilisera resurser i
MÅL SLÄTT.
syfte att stärka mänskliga rättigheter anses
FRÅGAN HUR
numera vara en självständig mänsklig rättig
trots att den svenska regeringen arbetar syste
FINANSIERINGEN matiskt med mänskliga rättigheter kritiseras
hetsskyldighet. Det åligger stater att garan
tera att adekvat finansiering tillhandahålls
Sverige regelbundet för brister i rättighets
SKA UPPNÅS
för detta ändamål.
OCH GENOMFÖR- skyddet. I en internationell jämförelse fram
Grunden för skyldigheten att mobilisera
står dock Sverige som ett föredöme. Men
AS FÖRTJÄNAR
mesta möjliga resurser för att implementera
frågan om resurser är alltid aktuell. På det
DÄRFÖR UPPoch stödja mänskliga rättigheter återfinns i
nationella planet uppgår ramanslaget för
internationella överenskommelser som be
rättsväsendet till 45,8 miljarder under 2018,
MÄRKSAMHET.
rör ekonomiska, sociala och kulturella rät
motsvarande cirka 4,5 procent av statsbud
tigheter. Ett exempel är konventionen om
geten. Mer än hälften belastar polisen och
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). I ar
säkerhetspolisen. Ungefär lika mycket som rättsväsen
tikel 2.2 stadgas att ”[v]arje konventionsstat åtar sig att,
det, 45,7 miljarder, är hänförligt till kostnader för inter
i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser och
nationellt bistånd. Betydande resurser avsätts även till
bestämmelserna i denna konvention, vidta nödvändiga
migration och välfärd.
åtgärder för att, genom lagstiftning eller på annat sätt,
Dessvärre saknar vanliga människor i Sverige rätt att
tillförsäkra de rättigheter i konventionen som inte redan
få sin sak prövad. Rättighetsskyddet är i realiteten ur
är förverkligade”.
holkat. Det är allvarligt. Det är motiverat att klaga på för
Ett annat exempel är konventionen om ekonomiska,
snålt tilltagna resurser när det gäller enskildas access to
sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Där stadgas
justice. Rättvisa ska inte vara en klassfråga. Med detta
i artikel 2.1 att ”[v]arje konventionsstat åtar sig att ge
sagt måste Sverige i ett internationellt perspektiv anses
nom egna åtgärder och internationellt bistånd och sam
leva upp till de folkrättsliga förpliktelserna att tillföra
arbete, framför allt på det ekonomiska och det tekniska
resurser. Jag tycker det känns bra och jag känner stolthet
området, till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för
över Sveriges aktiva biståndspolitik. Den kan bidra till
att trygga att rättigheterna i denna konvention gradvis
att Agenda 2030 blir verklighet.
förverkligas i sin helhet med alla lämpliga medel, i syn
nerhet genom lagstiftning”.
I konventionen om barnets rättigheter (CRC) stad
gas i artikel 4 att ”[k]onventionsstaterna skall vidta alla
lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åt
gärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i
Anne Ramberg
denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

ett av de allvarligaste hindren

ADVOKATEN NR 1 • 2018

7

NYHETER
Vägledning om hantering
av insiderinformation
Advokatsamfundets
styrelse har fastställt
en reviderad version av
samfundets vägledning om frågor
som berör advokaters hantering
av insiderinformation. Till vägledningen finns en checklista om
rutiner för hantering av insiderinformation.
Den nya versionen av vägledningen har kommit till med
anledning av ny lagstiftning och
har utarbetats av advokat Erik
Sjöman. Den ersätter den tidigare
vägledning som fanns i Advokatsamfundets cirkulär nr 16/2012.

Fredrik Wersäll
blir ny riksmarskalk

Ny riksenhet mot
organiserad brottslighet
Den 1 januari 2018 bildades en ny riksenhet mot
internationell och organiserad brottslighet genom att
Åklagarmyndighetens tre internationella åklagarkammare slogs
samman till en organisatorisk
enhet. Riksenheten får kansliort
i Stockholm och arbetsställen i
Göteborg, Malmö och Stockholm.
Chef för riksenheten blir Lise
Tamm.
Skälen till att slå ihop de internationella åklagarkamrarna är
bland annat ökad enhetlighet i
handläggningen, bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling av medarbetarna.
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Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 427 anmälningar mot advokater under 2017, vilket är 12 färre än under
2016.

Lägsta antalet anmälningar
mot advokater på hela 2000-talet
Antalet disciplinanmälningar
mot advokater 2017 var något
lägre än 2016 och därmed det
lägsta under hela 2000-talet.
Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter,
trots att antalet advokater ökar.
År 2017 kan betecknas som ett
normalår för Advokatsamfun
dets disciplinverksamhet. An
talet avgjorda ärenden och an
delen ärenden som ledde till en
disciplinär påföljd var ungefär
desamma som föregående år.
Advokatsamfundets disciplin
nämnd tog emot 427 anmälning
ar mot advokater under 2017. Det
är 12 färre än under 2016 och
motsvarar en minskning med
3 procent. Advokatsamfundets
styrelse tog också upp 33 disci
plinärenden på initiativ av gene
ralsekreteraren under 2017, som
ett led i Advokatsamfundets pro
aktiva tillsyn över hur advoka
terna sköter sin verksamhet.
Totalt 566 ärenden behandla
des inom disciplinnämnden un
der 2017. Antalet avgjorda ären
den är ungefär lika många som
normalt för de senaste åren.

De flesta av ärendena, 358
ärenden, avgjordes av någon
av de tre prövningsavdelningar
som finns inom disciplinnämn
den. Prövningsavdelningarna
hänsköt under året 93 ärenden
för att avgöras av disciplinnämn
den i dess helhet. Disciplin
nämnden i plenum avgjorde to
talt 208 ärenden under 2017. Av
dem ledde 133 ärenden till att
advokaten fick en påföljd. I de
flesta fall (84) blev påföljden för
advokaten en erinran. Men 24
advokater fick varningar och 22
advokater fick den näst strängas
te påföljden, varning med straff
avgift.
under 2017 uteslöts 3 advokater ur
Advokatsamfundet. Det är en
återgång till ett mer normalt
antal uteslutningar efter det till

BESLUT
Föregående års siffror anges inom
parentes.
Uteslutning
3 (6)
Varning med straffavgift 22 (19)
Varning
24 (24)
Erinran
84 (70)
Totalt
133 (119)

fälligt högre antal, 6 advokater,
som uteslöts under 2016.
På längre sikt är trenden att
disciplinanmälningarna blir fär
re, trots att Sveriges advokatkår
växer kraftigt. År 2000 kom 604
anmälningar in till disciplin
nämnden, mot 427 anmälningar
under 2017. Det innebär att an
talet anmälningar under den ti
den har minskat med 29 procent,
trots att advokaterna har blivit
68 procent fler – från 3 535 ad
vokater år 2000 till 5 942 advo
kater år 2017.
– Advokatsamfundet ställer
höga krav på de jurister som
söker inträde i samfundet. Ad
vokatexamen, som sedan 2004
krävs för inträde i samfundet,
har fokus på advokatetik. Sedan
2009 är dessutom 18 timmars
professionell vidareutbildning
per år obligatorisk för alla ad
vokater, och Advokatsamfundet
tillhandahåller ett stort antal gra
tiskurser i advokatetik runt om i
landet. Sammantaget får allt det
ta effekt i form av en högre etisk
standard inom advokatkåren, sä
ger Advokatsamfundets general
sekreterare Anne Ramberg.
ADVOKATEN NR 1 • 2018
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H.M. Konungen
har utnämnt
hovrättspresident Fredrik
Wersäll till ny
riksmarskalk
Fredrik
från den 1 sepWersäll.
tember 2018.
Wersäll är sedan 2008 president i Svea hovrätt
och går i pension den sista april
i år. Han har dessförinnan varit
bland annat riksåklagare, justitieråd i Högsta domstolen och rättschef i Justitiedepartementet.
Riksmarskalken är Hovets
högste tjänsteman och chef för de
Kungliga Hovstaterna.
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Så ska jävsfrågor bedömas när biträdande
jurister och praktikanter byter byrå

Liten höjning av
timkostnads
normen

Två vägledningar för anställning och övergång mellan
advokatbyråer.

Timkostnadsnormen från och
med den 1 januari 2018, som
är beräknad enligt ny kritiserad
modell, blir 1359 kronor.

Advokatsamfundets styrelse har
fastställt vägledningar om frågor
som uppkommer i samband med
anställning av biträdande juris
ter och juristpraktikanter.
Vägledningarna har utarbe
tats av två arbetsgrupper och
har därefter reviderats och fast
ställts av styrelsen.
Bakgrunden är att Advokat
samfundets disciplinnämnd har
avgjort flera ärenden som har
rört intressekonflikter på grund
av att biträdande jurister eller
juristpraktikanter på advokatby
råer har bytt byrå. Ett avgöran
dena ledde dessutom till att Ad
vokatsamfundets styrelse gjorde
ett vägledande uttalande om in
tresseavvägning vid upptäckt
jäv efter övergång mellan advo
katbyråer (cirkulär nr 18/2016).
I vägledningarna konstateras
det att rörligheten mellan ad
vokatbyråer har ökat på senare
år. Det medför en ökad risk för
intressekonflikter på grund av
övergång från en advokatbyrå
till en annan. Antalet disciplin
anmälningar mot motpartsom
bud för intressekonflikter har
ökat, och jävsreglerna används
som processtaktiskt vapen i
ökad omfattning.

FOTO: ISTOCK

det åligger den advokatbyrå som an

ställer en biträdande jurist eller
juristpraktikant som tidigare har
varit anställd vid en annan byrå
att göra kontroller för att mini
mera risken för att rekryteringen
leder till att den nya byrån måste
frånträda ett pågående uppdrag
på grund av intressekonflikt. Det
krävs att både den gamla byrån
och den som söker anställning
lämnar information till den nya
byrån, men det får inte innebära
att tystnadsplikten bryts.
Det avgörande när reglerna
om ”byråsmitta” för intresse
konflikter tillämpas är vilken
befattning juristen har haft med
advokatbyråns ärenden eller
ADVOKATEN NR 1 • 2018

I vägledningarna konstateras det att rörligheten mellan advokatbyråer har
ökat på senare år.

vilken information om byråns
ärenden juristen har fått.
Om det trots kontroller i efter
hand visar sig att det uppkom
mit en jävssituation genom en
biträdande jurists eller jurist
praktikants övergång mellan
advokatbyråer, ska således en
intresseavvägning enligt styrel
sens vägledande uttalande som
redovisats ovan kunna göras.
Relevanta kontroller och be
dömning av om en intressekon
flikt föreligger ska göras i sam
band med att anställningsavtalet
ingås.
Så snart biträdande juristen
eller juristpraktikanten har in
gått anställningsavtal med den
nya byrån åligger det den nya
byrån att se till att han eller hon
omedelbart säger upp sig från
den gamla byrån och underrät
tar den gamla byrån om vilken
som är den nya byrån.
i samband med att anställningsavtal

ingås åligger det den nya byrån
att upplysa biträdande juristen
eller juristpraktikanten om vik
ten av att han eller hon inte in
volveras i nya uppdrag, som kan
medföra att risk för intressekon

flikt uppkommer under tiden
fram tills dess att anställningen
ska tillträdas.
Det åligger den gamla byrån
att under uppsägningstiden ver
ka för att biträdande juristen el
ler juristpraktikanten inte in
volveras i nya ärenden, som kan
medföra att risk för intressekon
flikt uppkommer.
Inför tillträdet på den nya by
rån ska en förnyad intressekon
fliktsbedömning göras.
för när en in
tressekonflikt inträffar för den
nya byrån, avseende ett ärende
som biträdande juristen eller ju
ristpraktikanten haft befattning
med på den gamla byrån, är när
han eller hon tillträder sin an
ställning på den nya byrån eller
vid senare tidpunkt om det efter
tillträdet tillkommer omständig
het som medför intressekonflikt.

relevant tidpunkt

Cirkulär nr 28/2017
Vägledning avseende
frågor som uppkommer
i samband med anställning
av biträdande jurister
l Cirkulär nr 29/2017 Vägledning i vissa frågor avseende
anställning av juristpraktikanter

Regeringen har för år 2018 be
slutat att timkostnadsnormen
för den som är godkänd för Fskatt är 1 359 kr, exklusive mer
värdesskatt, och att timkost
nadsnormen för den som inte
är godkänd för F-skatt är 1 034
kr, exklusive mervärdesskatt.
Regeringen beslutade den 9
november 2017 att timkostnads
normen ska räknas upp enligt
en ny modell som grundas på
ett index för tjänster inom juri
dik, ekonomi, vetenskap och tek
nik som publiceras av Statistis
ka centralbyrån. Underlaget för
nästkommande år grundas på ut
vecklingen mellan de två senas
te helårsutfallen för detta index.
För den med F-skatt var 2017
års timkostnadsnorm 1 342 kronor.
Timkostnadsnormen för 2018 är
en höjning med 1,27 procent jäm
fört med 2017. Den genomsnittli
ga årliga höjningen 2009–2017 då
timkostnadsnormen grundades
på ett beräkningsunderlag som
Domstolsverket sammanställt
var 2,44 procent.
Advokaten har tidigare skrivit
om regeringens beslut att räkna
upp timkostnadsnormen enligt
en ny modell. Advokatsamfun
det är starkt kritiskt mot beslu
tet som på sikt väntas leda till
en sänkning av ersättningen till
rättsliga biträden.

l

Timkostnadsnormen för 2018 innebär en höjning med 1,27 procent
jämfört med 2017.
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Få beviljade konsumentkrav
mot advokater under 2017
Konsumenttvistnämnden fick in
betydligt fler krav mot advokater under 2017 än året innan.
Få konsumenters begäran om
nedsättning av arvode har dock
bifallits eller delvis bifallits.
2017 mottog Konsumenttvist
nämnden 70 krav mot advokater
från deras klienter. Det är en ök
ning med drygt 70 procent jäm
fört med Konsumenttvistnämn
dens första arbetsår, 2016, då 41
krav mottogs.
I de 32 ären
den som har
prövats i sak
har samtliga av
sett begäran om
nedsättning av
arvode. I 13 fall
har konsumen Göran Nilsson,
tens begäran om ordförande i
Konsumentnedsättning bi tvistnämnden.
fallits eller del
vis bifallits och
i 19 fall har konsumentens begä
ran avslagits.
sammanlagt har Konsumenttvist
nämnden under 2017 meddelat
slutligt beslut i 58 ärenden.
– Alltjämt är det ett ytterst

2017 har Konsumenttvistnämnden prövat 32 ärenden i sak. Samtliga har avsett begäran om nedsättning av arvode.

litet antal ärenden som kom
mer in till KTN i förhållande
till den enorma mängd arvo
desräkningar som under ett år
ställs ut av Sveriges advokatby
råer. Antalet ärenden får anses
vara anmärkningsvärt lågt, sä
ger Göran Nilsson, ordförande

i Konsumenttvistnämnden, och
fortsätter:
– Den huvudsakliga orsaken
till att ärendena är få torde vara
att konsumenten som regel är
nöjd med det arbete som ut
förts och finner arvodesansprå
ket skäligt.

Konsumenttvistnämnden be
står av fem ledamöter med fem
suppleanter: två advokater, två
företrädare för konsumentin
tresset och en före detta ordi
narie domare.
Nämnden utses av Advokat
samfundets styrelse. 

Avhandling: Utvidga rätten till biträde
I en ny avhandling riktar
Sebastian Wejedal kritik
mot hur advokatkostnader
hanteras i svensk domstolsprocess i relation till access
to justice och access to court,
framför allt i förvaltningsprocessen.
I avhandlingen ”Rätten till bi
träde – Om biträdeskostnaders
hantering vid svenska domsto
lar” har Sebastian Wejedal, jur.
dr i processrätt vid Göteborgs
universitet, behandlat advokat
10

kostnaders hantering i Sverige
i relation till kraven på access
to justice respektive access to
court.
studien jämför kostnadshantering

en i tvistemål, brottmål och för
valtningsmål utifrån olika regel
system, och utmynnar i en kritik
av kostnadshanteringen i svensk
domstolsprocess, framför allt i
förvaltningsprocessen där en
skilda vanligtvis tvingas att pro
cessa utan biträde, därför att er
sättning för biträdeskostnader

inte utgår inom ramen för nå
got ersättningssystem.
sebastian wejedals slutsats är
bland annat att en utvidgad rätt
till kostnadsersättning i förvalt
ningsmål är nödvändig.
– Att enskilda i princip alltid
måste bära sina egna kostna
der i tvister med det allmänna
är ohållbart, inte bara därför att
konsekvenserna kan bli direkt
stötande, utan också därför att
rätten till en rättvis rättegång
kan kränkas, säger han.

I avhandlingen föreslås två
övergripande reformer: dels att
en ”skev” kostnadsregel införs i
förvaltningsprocesslagen genom
vilken enskilda kan tillerkännas
ersättning för biträdeskostnader
åtminstone vid en processvinst;
dels att systemet med offentliga
biträden utvidgas till att omfatta
fler förvaltningsmål än i dag.JP
Avhandlingen Rätten till
biträde – Om biträdeskostnaders hantering
vid svenska domstolar.
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Advokat beviljas ytterligare
ersättning för en andra resa
Kammarrätten i Jönköping
beviljar advokat i LVU-mål ytterligare ersättning för resa till
sin huvudman för att sitta med
under en muntlig förhandling
via videolänk.
En advokat i Kalmar, som tidi
gare i år varit offentligt biträde
i mål om beredande av vård en
ligt LVU, har av Kammarrätten
i Jönköping beviljats ersättning
med ytterligare 16 311 kronor för
tidsspillan och utlägg.
Den ytterligare beviljade er
sättningen rör en andra resa till

rsättningsyrkande och anser
e
att advokaten i egenskap av of
fentligt biträde haft fog för både
den första resan till kvinnans
vistelseort för att träffa
henne före förhandling
förvaltningsrätten i jönkö en, samt för andra resan
ping avslog i september
dit för att sitta med sin
2017 ersättningsyrkan
Kammar
huvudman under för
det med hänvisning till
rättens i
handlingen via video
att det inte hade fram
Jönköping
Kammarrätten
kommit något skäl för mål nr 2702-17 länk.
skriver att det är ”av vikt
advokaten att inställa sig
att det offentliga b
 iträdet och
för sammanträde med sin hu
huvudmannen befinner sig på
vudman vid mer än ett tillfälle.
samma plats vid den muntliga
Men Kammarrätten i Jönförhandingen”.
köping bifaller nu advokatens

huvudmannen på skyddsboende
på hemlig ort för att sitta med
henne under en muntlig för
handling via videolänk.

Brottmål ska inte avgöras
när den tilltalade uteblir
Regeringen föreslår
att ett brottmål inte
ska få avgöras när den
tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon
inte har delgetts kallelse till. Förslaget syftar till att uppfylla EU:s
direktiv om oskuldspresumtionen
och rätten att närvara vid rättegången. Regeringen bedömer
att det endast krävs en lagändring för att tillgodose direktivets
krav i fråga om misstänktas
och tilltalades rätt att närvara
vid rättegången men att övriga
åtaganden uppfylls av gällande
rätt. Advokatsamfundet har dock
i ett yttrande menat att det finns
behov av ytterligare lagstiftningsåtgärder.

Färre våldsbrott klarades
upp förra året
Antalet uppklarade brott
som polisen redovisade
till åklagare ökade förra
året, enligt Polismyndighetens
verksamhetsstatistik 2017. Det är
första gången sedan år 2010 som
antalet redovisade ärenden ökar.
Totalt sett ökade antalet uppklarade brott förra året med 3,1 procent. Resultatet förbättrades för
sju av tio brottskategorier, bland
annat för bedrägerier, övriga
brott mot person, skadegörelse
och trafikbrott. Men för våldsbrotten har statistiken försämrats,
där ärenderedovisningen backade
med 2,7 procent under 2017.

Hela rättskedjan påverkas
av Polisens ineffektivitet
Kammarrätten i Jönköping bifaller advokatens ersättningsyrkande och beviljar ersättning med ytterligare 16 311
kronor för tidsspillan och utlägg.

Ja till ändring av LVU för att omhänderta barn som vistas i Sverige
advokatsamfundet ställer sig bak-

Socialdepartementets för
slag om ändring i LVU för att
möjliggöra ett svenskt omedel
bart omhändertagande av barn
och unga som vistas i Sverige,
oberoende av om de har hem
vist utomlands eller har någon
annan anknytning till utlandet.

FOTO: TT

om
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Det skriver Sveriges advokat
samfund i ett remissyttrande
över promemorian Omedelbart
omhändertagande av barn och
unga i vissa internationella si
tuationer (Ds 2017:49).
I promemorian anges även
att regleringen bör komplette
ras med nya bestämmelser om

handläggningen, tidsfrister och
förnyad domstolsprövning i in
ternationella ärenden.
Advokatsamfundet menar att
en maximal tidsgräns bör infö
ras för när förvaltningsrätten kan
medge att det omedelbara om
händertagandet får fortsätta ut
över de inledande fyra veckorna.

Riksrevisionen, som har
granskat den forensiska
verksamheten inom
Polismyndigheten, menar att
både de forensiska analyser som
genomförs vid NFC och de brottsplatsundersökningar som utförs
av kriminaltekniker och lokala
brottsplatsundersökare i allmänhet anses hålla hög kvalitet. Men
på grund av bland annat brister i
beställningarna av forensiska undersökningar blir handläggningstiderna dock långa, vilket skapar
en ineffektiv resursanvändning i
hela rättskedjan.
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Domstolarnas
hantering av mål
ska regleras i lag
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att vissa principer
om hur domstolarna hanterar
mål ska regleras i lag i stället
för i förordningar och praxis.
Syftet är att stärka domstolarnas och domarnas oberoende
och opartiska ställning.

Lagrådsremissen Ordförandeskapet i domstol
vid kollegial handläggning
12

Helena Jäderblom, domare i Europadomstolen, föreslås ta över som
justitieråd och ordförande i Högsta
förvaltningsdomstolen, HFD.

Riksåklagare Anders Perklev föreslås efterträda Fredrik Wersäll som president för Svea hovrätt.

Justitierådet Anders Eka föreslås
som förstahandsval till ordförande i
Högsta domstolen.

Anders Perklev föreslås bli
ny president för Svea hovrätt
Domarnämnden har presenterat sina förslag om vilka som
bör erbjudas posterna som
ordförande i Högsta domstolen,
Högsta förvaltningsdomstolen
och Svea hovrätt.
Cheferna för Högsta domstolen,
Svea hovrätt och Högsta förvalt
ningsdomstolen byts alla ut un
der 2018. Domarnämnden över
lämnade den 12 december 2017
till Justitiedepartementet sina
kandidater till ordförandepos

terna i Högsta domstolen, Hög
sta förvaltningsdomstolen och
ny president för Svea hovrätt.
justitierå
det Anders Eka som sitt första
handsval till ordförande i Hög
sta domstolen. Nämndens andra
förslag till uppdraget är Gud
mund Toijer, som bland annat
varit ordförande för en avdel
ning på Högsta domstolen.
Helena Jäderblom föreslås ta
över som justitieråd och ord

domarnämnden föreslår

förande i Högsta förvaltnings
domstolen, HFD. Nämndens an
dra förslag är Henrik Jermsten,
ledamot i HFD.
Nuvarande riksåklagare An
ders Perklev föreslås efterträda
Fredrik Wersäll som president
för Svea hovrätt. Petra Lundh,
nuvarande lagman vid Söder
törns tingsrätt, är nämndens an
drahandförslag.
Regeringen väntas fatta beslut
om utnämningarna under början
av 2018.
ADVOKATEN NR 1 • 2018
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Lagrådsremissen gäller bland
annat frågan om vem som ska
vara rättens ordförande när fle
ra juristdomare deltar. När flera
lagfarna domare deltar i rätten,
så kallad kollegial handläggning,
föreslås en av dem vara rättens
ordförande.
Regeringen föreslår:
l  Ordförandeskapet vid kolle
gial handläggning ska regleras i
lag. Lagregleringen motsvarar i
stort den ordning som redan til�
lämpas, men innebär även att ti
digare ordinarie domare får vara
ordförande i tingsrätten och för
valtningsrätten om det finns sär
skilda skäl.
l Lagregleringen av ordfö
randeskapet ska omfatta även
Högsta domstolen, Högsta för
valtningsdomstolen, mark- och
miljödomstolarna, patent- och
marknadsdomstolarna, Migra
tionsöverdomstolen och Arbets
domstolen.
l Omröstningsreglerna
ska
ändras så att det tydligt fram
går dels i vilka situationer ord
föranden har utslagsröst, dels att
ordföranden ska säga sin mening
sist av de lagfarna domarna.
Regeringen föreslår också att
grundläggande bestämmelser
om fördelning av mål och ären
den mellan enskilda domare ska
införas i lag. Regeringen föreslår
dessutom att mer enhetliga be
hörighetskrav för särskilda le
damöter i domstol ska införas
och att bestämmelsen om hov
rättens tillsyn över tingsrätterna
ska tas bort.
Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 juli 2018.

VÄRLDEN

Polen trotsar EU-kritik
Polens president svarade på
EU:s varning om ett politiserat
rättsväsende med att underteckna det kontroversiella
lagförslaget som väntas ge
politikerna möjlighet att styra
utnämningar av domare. Nu
väntas 40 procent av domarna
i landets högsta domstol bytas
ut.

EU-kommissionen tog den 20
december ett historiskt beslut
och aktiverade artikel 7 för för
sta gången sedan Lissabonför
draget trädde i kraft 2007. Kom

missionen vill varna Polen för
att bryta mot unionens demo
kratiska principer.
Artikel 7 är storsläggan i EU:s
politiska verktygslåda och på
sikt kan det leda till att Polen
förlorar sin rösträtt i rådet där
medlemsländernas
ministrar
träffas och fattar beslut.
Bakgrunden till kommissio
nens beslut var nytt lagförslag
som anses ge politikerna möjlig
het att styra utnämningar av do
mare inom rättsväsendet.
Polens president Andrzej
Duda svarade på EU:s kritik med

att dagen därpå underteckna det
kontroversiella lagförslaget, och
hävdade att det är nödvändigt
eftersom domstolarna fungerar
dåligt, skriver nyhetssajten Eu
ropaportalen.
med de nya lagarna väntas 40 pro
cent av domarna i landets högsta
domstol bytas ut genom pensio
nering. Nya domare ska utses av
presidenten själv efter rekom
mendation från en ny disciplin
kammare som främst kommer
bestå av politiker, enligt Euro
paportalen.
JP

Sexuella trakasserier på
norska advokatbyråer
I Norge har #metoo varit
ett stort samtalsämne,
även om uppropen inte
fått lika stort genomslag som i
Sverige. En rundringning som
Advokatforeningens tidning Advokaten gjort till Norges ledande
advokatbyråer visar på problem
med sexuella trakasserier inom
kåren. En majoritet av tillfrågade
byråer berättar att de behövt
hantera fall av sexuella trakasserier de senaste åren.
Tina Storsletten Nordstrøm,
ordföranden för Advokatforeningens kvinnoförbund, menar att
advokatbyråerna måste ta uppgifterna och MeToo-vittnesmålen på
största allvar. Även Merete Smith,
generalsekreterare i Advokatforeningen, har uppmanat advokatbyråerna att skapa en plan för att
motverka sexuella trakasserier
på arbetsplatsen.

Tjeck utsedd till ny
ordförande i CCBE

Polens president Andrzej Duda svarade på EU:s kritik med att dagen därpå underteckna det kontroversiella lagförslaget.

FOTO: TT (STORA BILDEN), MICKE LUNDSTRÖM

Fel av Sverige att utvisa potentiell terrorist
Sverige fälls i Europadomstolen
för att ha utvisat en man som
riskerar tortyr och fängelse i
sitt hemland sedan svenska
myndigheter pekat ut honom
som potentiell terrorist.
Europadomstolen slår fast att
Sverige brutit mot Europakon
ventionens regler då regeringen
velat utvisa en man till Marocko
då risken för tortyr och omänsk
lig behandling inte kan uteslutas
i hemlandet.
– Domen från Europadomsto
len underkänner hela den svens
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Mannen gick då vidare till
ka processen enligt lagen om
Europadomstolen för mänsk
särskild utlänningskontroll, sä
liga rättigheter. Han ansåg att
ger mannens advokat Thomas
han riskerar tortyr och
Olsson till TT.
fängelse i sitt hemland
Mannen, som fick
sedan svenska myndig
svenskt
uppehålls
heter pekat ut honom
tillstånd 2005, utvisa
som potentiell terrorist.
des till Marocko sedan
Europadomstolen
Säpo i mars 2016 slagit
konstaterar i sitt dom
larm om att han var en
slut att risken för tortyr
nationell säkerhetsrisk.
På den grunden fattade Thomas Olsson. och omänsklig behand
ling inte kan uteslutas.
Migrationsverket beslut
Sverige anses därmed ha kränkt
om utvisning, ett beslut som se
artikel 3 i människorättskonven
nare fastslogs av Migrations
tionen.
överdomstolen.
JP

Advokat Antonín
Mokrý från
Tjeckien har
utsetts till ny
ordförande för
Rådet för de europeiska advoAntonín Mokrý.
katsamfunden,
CCBE, som företräder fler än en miljon advokater
från 45 länder. Mokrý har tidigare
varit 1:e vice ordförande i CCBE,
och efterträder skotten Ruthven
Gemmell. Margarete Gräfin von
Galen från Tyskland har samtidigt
utsetts till ny 3:e vice ordförande.

Fortsatt många brittiska
advokater till Irland
Antalet brittiska advokater som antagits till The
Law Society of Ireland
har ökat kraftigt sedan Storbritannien röstade för Brexit. 2016
skrev 806 solicitors från England
och Wales in sig i det irländska
samfundet. Under 2017 fortsatte
trenden, bara under första halvåret antogs 300 brittiska advokater, skriver Financial Times. Före
Brexit antog The Law Society of
Ireland i genomsnitt 50–100 solicitors från Storbritannien per år.
13
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STOCKHOLM HUMAN
RIGHTS AWARD 2017
ICC prisas för sin kamp
mot de värsta brotten
Internationella brottmålsdomstolen, ICC, som har sitt
säte i Haag, är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans.
ICC har mandat att bekämpa
straffrihet för de allvarligaste
brotten som angår världssamfundet. Domstolen inrättades
när Romstadgan – den rättsliga
grunden för ICC:s tillkomst –
trädde i kraft den 1 juli 2002
efter att ha ratificerats av 60
länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 123.
Sedan domstolen kom till har
åklagarens kansli inlett tio offentliga brottsutredningar och
genomför för närvarande tio
preliminära förundersökningar
om brott. Hittills har mer än 40
personer åtalats för påstådda
ogärningar, med ett antal fällande domar. Ett stort antal
målsägande har deltagit i domstolens rättegångar och får ersättning genom ICC:s program
för brottsskadeersättning.
Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och
International Legal Assistance
Consortium som delar ut Stockholm Human Rights Award
skrev i ett pressmeddelande
att ICC ”engagerat bekämpar
straffrihet för avskyvärda brott
som hotar världens fred, säkerhet och välfärd i enlighet med
Romstadgan, och […] spelar
en avgörande roll i att främja
rättsstatliga värderingar och
rättssäkerhet i världen”.
Stockholm Human Rights
Award delas ut varje år till en
person eller organisation som
har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka
respekten för de mänskliga rättigheterna.
Silvia Alejandra Fernández de
Gurmendi, som är från Argentina,
har varit domare vid Internationella brottmålsdomstolen sedan
20 januari 2010 och är domstolens president sedan mars 2015.
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Internationella brottmålsdomstolen, ICC, är mottagare av Stockholm
Human Rights Award 2017. Domstolens tre främsta representanter berättar
om både stora framgångar och svåra utmaningar, som domstolen möter
i arbetet med att bekämpa straffrihet för de värsta brotten i världen.
TEXT: TOM KNUTSON

INTERNATIONELLA BROTTMÅLSDOMSTOLENS PRESIDENT
DOMARE SILVIA FERNÁNDEZ DE GURMENDI

”Skapandet av
domstolen upplevdes
som en revolution”

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

V

ad var din omedelbara reaktion när du
blev informerad om att Internationella
brottmålsdomstolen, ICC, var mottagare av Stockholm Human Rights Award 2017?
– Vi är mycket glada av flera anledningar.
Den första är att det är ett välkommet er
kännande av domstolen, för dess kollektiva
insatser och dess prestationer under femton
års arbete. Fast vi är också glada för att det
här är ett pris för mänskliga rättigheter. Och
jag tycker att det är väldigt viktigt att koppla
samman internationell straffrätt och främ
jandet av mänskliga rättigheter och rätts
statsprincipen. Naturligtvis är vår domstol
inte en domstol för mänskliga rättigheter,
det är en brottmålsdomstol, fast den bidrar
till främjandet av de mänskliga rättigheter
na. Vi välkomnar denna utmärkelse för att
det hjälper till att öka medvetenheten om
domstolen, om det arbete den gör. Och det
här är extremt viktigt eftersom det fortfaran
de finns mycket lite kunskap om domstolen,
dess mandat och dess mål. Detta pris hjäl
per till i alla dessa avseenden, så vi är glada!
Vilken effekt kan ett sådant pris ha, tror du,
för dig och för ditt arbete på ICC?
– Som jag sa, bidrar denna utmärkelse till
att öka medvetenheten om domstolen och
ADVOKATEN NR 1 • 2018

Internationella brottmålsdomstolen mottog
Stockholm Human Rights Award 2017 av H.M.
Konung Carl XVI Gustaf för sitt arbete för att
främja internationell rättvisa. Utmärkelsen
överlämnades vid en ceremoni i Berwaldhallen i
Stockholm den 20 november.

om det arbete som görs. Men jag hoppas ock
så att det kommer att stärka moralen hos alla
som arbetar vid domstolen och för domsto
len på olika sätt. Så jag tror också att det bi
drar till att inspirera hårt arbete.
Berätta om ICC, domstolens mål, viktigaste
framgångar hittills, och några av de viktigaste
utmaningarna som ni ser.
– Låt oss börja med att säga vad domstolen
inte är. Det är inte en domstol för mänskliga
rättigheter. Det är inte en domstol som gran
skar brott mot de mänskliga rättigheterna,
som begåtts av stater. Det är en brottmåls

domstol. Så den undersöker och åtalar brott
som begås av individer, och inte vilka brott
som helst, utan de allvarligaste brotten sett
ur ett internationellt perspektiv; det handlar
om krigsförbrytelser, brott mot mänsklighe
ten och folkmord. Det är en ”sista utvägens
domstol”. Det är som en slags backupinsti
tution, som bara tar itu med brottssituatio
ner när de nationella systemen inte kan ta
itu med dem. Så det är verkligen en kom
plementär domstol som kommer i slutet när
inget annat fungerar.
– Det är också en domstol, som inte en
bart dömer individer, eller ser till att vissa
brott inte bestraffas; det handlar också om
att ge upprättelse åt brottsoffren. Det är för
sta gången som denna typ av institution ock
så uppmärksammar brottsoffrens intressen
och gör det möjligt för dem att delta i dom
stolsförfarandet och begära ersättning för
den skada de har lidit.
– ICC: s yttersta strävan är att genom att
straffa vissa brott och genom att bekämpa
straffrihet för sådana brott kommer domsto
len att bidra till dessa brotts förebyggande.
Hur kan du uppnå universalitet eller locka
fler stater att ansluta sig till ICC-familjen i
nationer?

»
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ICC:s främsta
ämbetsmän
tillsammans
med DD. MM.
Konungen och
Drottningen på
Advokatsamfundets kansli i
samband med
att utmärkelsen
överlämnades
vid en ceremoni
i Berwaldhallen.

Mats Melin och Inger Österdahl.

Micael Bindefeld.

Fredrik Wersäll och Thomas Rolén.

Agneta Bäcklund och Anders Perklev.

Bitte Hammargren och Kajsa Övergaard.

»
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– Först och främst hoppas vi att uppnå det
genom att göra vårt arbete och visa att in
ternationell straffrätt inte bara är ett ideal
eller en strävan, men att vi verkligen kan
leverera rättvisa av hög kvalitet i konkreta
termer. Och jag tror att ICC redan gör det i
hög grad. Och vi försöker också öka medve
tenheten om det arbete vi gör. Det är därför
denna utmärkelse är så välkommen. Att upp
nå universalitet är en viktig strävan. Nästan
två tredjedelar av världens suveräna stater
är medlemmar i ICC-systemet, vilket inte är
obetydligt, det är mycket viktigt. Men för att
få fler medlemmar försöker vi engagera oss
mer i en dialog, vi försöker öka medveten
heten. Vi organiserar seminarier där vi kan
diskutera domstolens tekniska aspekter. Vi

Anne Ramberg inlednings
talar i Berwaldhallen.

Tomas Nilsson och Gösta Bergman.

en revolution av vissa. Det skapade en stor
samarbetar också i stor utsträckning med det
entusiasm och stöd. Jag tror inte att detta
civila samhället för att främja Romstadgans
stöd har minskat med tiden. I själva verket,
universalitet. Vi ber också stater och dom
så kunde fördraget, inte minst på grund av
stolens stadgepartförsamling, som består
det enorma stöd som initiativet
av representanter från alla sta
fortsatte att bibehålla, Romstad
ter som ratificerat domstolens
gan, träda i kraft mycket snab
stadga, att hjälpa oss i detta ar
ATT UPPNÅ
bare än vad vi alla förväntade
bete, eftersom systemets uni
UNIVERSALITET oss – 2002. Det visade att stödet
versalitet faktiskt inte är något
ÄR EN VIKTIG
från 1998, då fördraget antogs,
som domstolen kan uppnå en
inte hade minskat alls. Och då
samt. Vi måste samarbeta med
STRÄVAN.
kunde vi se hur antalet ratifika
stater och det civila samhället.
tioner fortsatte att växa tills vi
lyckades uppnå det antal vi nu har, nämli
Hur har internationellt stöd utvecklats under
gen 123 stater. Vi har sett detta samarbete
ICC-eran?
fortsatt i praktisk handling. Samarbete om
– Skapandet av domstolen upplevdes som
utredningar och åtal är förestående, och det
en revolution. Och beskrevs faktiskt som
ADVOKATEN NR 1 • 2018
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är tack vare det som domstolen lyckats göra
allt det som nu görs. Men nu, när domstolens
arbete verkligen har kommit igång, så måste
förstås samtidigt entusiasmen, som fanns i
startfasen, upprätthållas. Den måste behål
las hela tiden.
– Själva skapandet av Internationella brott
målsdomstolen har redan uppnåtts, och nu
kommer en tid för konsolidering. Naturligt
vis var förväntningarna enorma när ICC ska
pades. Och nu finns det en utbredd insikt att
internationell straffrätt är en komponent, ett
element i konfliktlösning, i det brottsföre
byggande arbetet. Men domstolen kan inte
uppfylla alla dessa mål på egen hand. Så jag
tror att det nu också är en tid för realistiska
förväntningar.
ADVOKATEN NR 1 • 2018

Vilken betydelse har det för ICC att flera viktiga länder som USA, Ryssland, Kina, Indien
och Israel inte är parter till Romstadgan för
Internationella brottmålsdomstolen?
– Uppriktigt sagt tror jag att målet om uni
versalitet är oerhört viktigt för institutionens
legitimitet, för institutionens effektivitet,
och att alla stater är viktiga. Faktum är att
Internationella brottmålsdomstolen skapa
des av en allians av små och medelstora län
der. Så jag tror att alla stater är viktiga, sto
ra, små eller superstora. Och jag tror att det
faktum att några av dem ännu inte är kon
ventionsparter inte har hindrat ICC från att
göra sitt arbete. Domstolen levererar. Men
en strävan är att med tiden kommer fler sta
ter av alla storlekar att gå med.

Finns det något du vill lägga till eller betona?
– Jag är mycket nöjd med att ICC inter
vjuas av Sveriges advokatsamfunds tidning,
Advokaten. Vi är väldigt glada över att denna
utmärkelse är ett erkännande av juristerna
vid Internationella brottmålsdomstolen ef
tersom vi verkligen omhuldar och behöver
stöd från det civila samhället och staterna,
men också framför allt juristerna, inklusive
organisationer som advokatsamfund. Dessa
förhållanden är avgörande för ICC: s arbete,
som är en komplementär domstol, och som
sådan behöver samverkan med de olika län
dernas rättsliga samhällen. ¶

ICC:S ÅKLAGARE – VÄND!

»
17

REPORTAGE

»

ICC:S ÅKLAGARE DR FATOU BENSOUDA

”Det är inte ICC som går
mot Afrika. Det är Afrika
som kommer till ICC”
Åklagaren för Internationella brottmålsdomstolen, dr Fatou
Bensouda, är fast besluten och strävar, inom sitt mandat, för
att se till att offren för grymma brott får den rättvisa som de
med rätta förtjänar. Dagens konflikter skapar nya utmaningar
för Internationella brottmålsdomstolen, ICC.
TEXT: TOM KNUTSON

V

ärldens konflikter har förändrats un
rien, som inte är konventionsländer, kan In
der de senaste årtiondena. I dag är säl
ternationella brottmålsdomstolen eventuellt
lan nationer i krig direkt med varan
ha jurisdiktion över de medborgare i konven
dra. I stället finns ett antal krig genom ombud,
tionsstater som misstänks för att ha begått
inbördeskrig och asymmetrisk krigföring med
brott enligt domstolens jurisdiktion i dessa
inblandning av terroristgrupper som ISIS. I
länder. Hon tillägger i detta sammanhang att
de flesta av dessa konflikter sker krigsförbry
hennes bedömning hittills dock är att den
telser och brott mot mänskligheten.
behörigheten är ganska begränsad, eftersom
hennes kansli, som princip utre
– Olyckligtvis skapar dessa
der och åtalar dem som är mest
konflikter ett stort antal offer.
ansvariga för brottmål enligt
Och ohyggliga krigsförbrytelser
VERKLIGHETEN
Romstadgan. Enligt de uppgifter
är dessvärre alldeles för vanligt
ÄR ATT DOMsom finns tillgängliga för hen
förekommande, säger dr Fatou
STOLEN ÄR EN
nes kansli är de flesta konven
Bensouda.
tionsstatsmedborgare som har
Hon förklarar att dessa nya
OBEROENDE
anslutit sig till ISIS-grupperna
icke-statliga aktörer, till exem
OCH OPARTISK
förövare på lägre nivå, medan
pel medlemmar eller tidigare
RÄTTSINSTANS
andra har dödats i strid.
medlemmar av ISIS, inte bor
Hon påpekar att de flesta av de
de stå över lagen. Hon betonar
SOM UTFÖR SITT
fall,
som för närvarande hand
vikten av att de nationella juris
ARBETE I AFRIKA
läggs av ICC, i själva verket rör
diktionerna prioriterar att utre
OCH PÅ ANNAT
icke-statliga aktörer. Ett särskilt
da och, där det är motiverat, att
HÅLL DÄR DET
illustrativt exempel gäller fallet
åtala påstådda brott.
med al-Mahdi, medlem av Ansar
Hon säger vidare att ICC:s
ÄR BEHÖRIGT.
al-Din (en rörelse med koppling
behörighet omfattar brott som
ar till al-Qaida i islamiska Magh
begåtts inom konventionssta
reb) och ledare för ”Hisbah”. Han blev utredd
ternas territorium, men den omfattar även
och dömd av ICC (läs mer nedan).
personer, som är medborgare i stater som
Fatou Bensouda understryker att den do
är parter till Romstadgan – fördraget som
men skickar en stark och kraftfull signal om
inrättade domstolen – som begår brott var
att icke-statliga aktörer inte står över lagen,
det än må ske. Så i länder som Irak eller Sy
18

och att allvarliga brott, som de eller andra
som deltar i fientligheterna begår, kommer
att beivras. Hon betonar även att åklagar
myndigheten i sitt arbete även beaktar be
hovet av att utreda och åtala sexuella och
könsrelaterade brott.
– Dessa brott är målinriktade och begås
medvetet under krig. Det är inte en oundvik
lig följd av krigskonflikter, som vissa männ
iskor väljer att kalla det. De är mycket all
varliga brott som vi, inom vår behörighet,
systematiskt granskar när vi får in anklagel
ser. Om vi har bevis, tvekar vi inte att åtala
de ansvariga för dessa avskyvärda brott. Vi
hoppas att vårt agerande också skickar ett
starkt budskap till att potentiella efterfölja
re i dessa nya slags konflikter som äger rum
runt om i världen.
VÄLKÄND ANKLAGELSE
Den återkommande anklagelsen att ICC
orättmätigt fokuserar sin verksamhet på
Afrika är välkänd vid ICC, men Fatou Ben
souda avvisar påståendet bestämt.
– Det stämmer inte med verkligheten. Det
är faktiskt falskt om man ser till fakta. Jag hän
visar alltid till hur dessa fall kom till domsto
len och hur domstolen ser på dessa fall. För
det mesta beror det på att afrikanska stater
själva hänvisar ärenden till Internationella
brottmålsdomstolen för att utreda och åtala.
ADVOKATEN NR 1 • 2018
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Åklagaren för Internationella brottmålsdomstolen, dr Fatou Bensouda,
som är från Gambia, är nöjd med det
stöd som Sverige traditionellt har gett
till både hennes kansli och domstolen.

Det här är verkligheten, säger hon och tilläg
ger att om man ser på alla de mål som för när
varande handläggs i domstolen, oavsett om
det handlar om Uganda, Centralafrikanska re
publiken, Mali eller Demokratiska republiken
Kongo, så härleder de sig från situationer som
har hänskjutits till domstolen av dessa stater
själva, frivilligt. Afrika representerar faktiskt
den största gruppen stater som är parter till
Romstadgan, och domstolen får mycket ope
rativt bistånd från dessa stater.
– Det är inte ICC som går mot Afrika. Det
är Afrika som kommer till ICC, påpekar Fa
tou Bensouda.
Det utbredda missförståndet eller ankla
gelsen har olika förklaringar, enligt Fatou
Bensouda. Det finns de som har sina egna in
ADVOKATEN NR 1 • 2018

tressen att tjäna och vill misskreditera dom
stolen. Tyvärr har deras verklighetsbeskriv
ning fått stor spridning eftersom det finns
en brist på förståelse och medvetenhet om
domstolens mandat och arbete.
– Verkligheten är att domstolen är en obe
roende och opartisk rättsinstans som utför
sitt arbete i Afrika och på annat håll där det
är behörigt. Naturligtvis kunde jag inte och
skulle inte tjäna en institution som skulle
fokusera eller rikta sig mot min egen kon
tinent eller någon annan kontinent för den
delen. Tvärtom. Påståendet att Internatio
nella brottmålsdomstolen är en västerländsk
domstol som riktar sig mot Afrika stämmer
inte alls och saknar helt en trovärdig grund.
Hon tillägger att kritikerna länge helt ig

norerat det faktum att ICC också granskar
situationer utanför Afrika, till exempel Ge
orgien, Afghanistan, Colombia, Palestina och
Storbritanniens styrkor i Irak.
– I detta sammanhang kan man konstate
ra att de som kritiserar domstolen aldrig ta
lar om det arbete som vi gör utanför Afrika.
”DE HAR RÄTTIGHETER”
Fatou Bensouda nämner också de afrikanska
offren för dessa grymheter, brott som inte
får glömmas. Det ICC gör är att försöka ge
dem rättvisa.
– De har rättigheter, det är inte ett privi
legium, det är en rätt de har att få komma
inför domstolen.
Fatou Bensouda förklarar hur hon och ICC

»
19

REPORTAGE

»

ständigt på olika nivåer arbetar för att sprida
en riktig beskrivning om domstolens arbe
te och syfte. Ansträngningarna verkar bära
frukt, enligt henne.
ICC:s avsaknad av en egen polisstyrka el
ler motsvarande för att verkställa domstols
beslut är, enligt Fatou Bensouda en stor ut
maning för ICC. När Romstadgesystemet
fungerar som tänkt och medlemsstaterna
sköter sina åtaganden och samarbetar med
domstolen är det effektivt. Men det är inte
alltid fallet.
– Vi får mycket stöd. Stater har hjälpt till
att överlämna ICC-misstänkta till domsto
len vid ett flertal tillfällen, och i vår dagliga
verksamhet har vi ett bra samarbete. Men
det finns fortfarande mycket mer att göra.
Om domstolen ska fortsätta att kunna utfö
ra sitt arbete och vara effektiv, måste stater
na själva och andra relevanta aktörer, som
vi samverkar med, fullt ut ta på sig sin roll
och bistå domstolen genom att verkställa
dess beslut, eller bistå med logistiskt stöd
på plats eller med att verkställa häktnings
beslut. Brist på detta stöd påverkar institu
tionens effektivitet och kanske till slut dess
trovärdighet också.
VIKTIGT MED FN:S STÖD
I dag finns det femton häktningsbeslut som
väntar på att bli verkställda, och några av
dem har funnits i tio år eller mer. I praktiken
innebär det att om dessa människor inte ar
resteras och ställs inför rätta i ICC blir det
inte några rättegångar. Och detta är huvud
fokus. Att ha rättegångar, att åtala personer
som begår ohyggliga brott och att få resul
tat. Genom att agera så hoppas vi också av
skräcka framtida brott.
Fatou Bensouda nämner också FN:s säker
hetsråd och vikten av dess stöd till ICC. I
det sammanhanget anser hon att Sverige kan
spela en mycket viktig roll, som icke-perma
nent medlem för närvarande. Bensouda är
också nöjd med det stöd som Sverige tradi
tionellt har givit till både hennes kansli och
domstolen. Hon tar upp frågor om sexuella
och könsrelaterade brott och brott mot kvin
nor och barn i konfliktområden där hennes
kansli och Sverige har funnit ett gemensamt
intresse och berömde Sveriges ståndpunkt i
dessa frågor och det stöd som hennes kansli
har fått i dessa områden. ¶
DÖMDES FÖR KRIGSFÖRBRYTELSER
Ahmad al-Faqi al-Mahdi var medlem av en
tuaregisk islamistmilis i Nordafrika. al-Mahdi
erkände sig skyldig i Internationella brottmålsdomstolen 2016 till krigsförbrytelser genom
att ha ödelagt historiska religiösa monument
och byggnader i Timbuktu. al-Mahdi var den
första personen som dömdes av ICC för ett
sådant brott. Han dömdes till nio års fängelse.
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Registratorn vid Internationella brottmålsdomstolen Herman von Hebel,
som är från Nederländerna, betonar
hur viktigt det är med brottsoffrets
deltagande i domstolsprocessen.
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ICC:S REGISTRATOR HERMAN VON HEBEL

Sveriges
insatser lovordas
Registratorn vid ICC, Herman von Hebel, ser tre stora
utmaningar för domstolen de närmaste åren.
TEXT: TOM KNUTSON

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

R

egistratorn, Herman von Hebel, säger
att det finns tre huvudaspekter som
Internationella brottmålsdomstolen,
ICC, fokuserar på de närmaste åren. Förut
om att säkerställa universalitet, det vill säga
att domstolen har ett universellt stöd från
staterna, är en första iakttagelse att domsto
lens arbete inte kommer att minska. Tvärt
om, särskilt för åklagarkansliet, fortsätter
antalet fall att öka och detta påverkar dom
stolens arbetsbelastning.
– Internationella brottmålsdomstolen är
självklart en sista instans, men vi ser, sär
skilt i de typer av brott som vi har att göra
med, att de nationella domstolarna ofta inte
kan hantera dessa fall och därför överläm
nar dem till ICC och åklagarens kansli för att
få stöd och hjälp att hantera problem med
straffrihet i sitt eget land, säger von Hebel.
Den andra är att man samtidigt ser att sta
ternas förmåga att stödja ICC ekonomiskt,
domstolens konventionsstater betalar dess
budget årligen, har nått sin gräns.
– Vi inser att många länder faktiskt har
mycket allvarliga finansiella restriktioner. Så
å ena sidan ser vi en potentiell ökning av ar
betsbelastningen. Å andra sidan ser vi inte
mycket av en ökning av de ekonomiska med
len för att klara den. Och det är en utmaning
i sig för domstolen, säger von Hebel.
Han ser därför en potentiell risk för att in
stitutionens trovärdighet påverkas negativt
om domstolen inte kan göra sitt arbete, om
brott inte beivras på rätt sätt, eller om det
uppfattas som att det är fallet.
Den tredje huvudfokuspunkten är frågan
ADVOKATEN NR 1 • 2018

skipas i deras namn, säger von Hebel och
om samarbete. Om alla nuvarande femton
tillägger att han tycker att ICC levererar i
häktningsbeslut från ICC hade verkställts
detta avseende.
skulle domstolen ha varit oerhört upptagen,
Den andra aspekten är skydd och stöd
enligt von Hebel.
till vittnen. Huvuddelen av bevisen i ICC:s
– Den ena rättegången efter den andra skul
förfarande presenteras genom
le ha hållits. Men vi väntar på att
vittnesmål. Tyvärr förekommer
staterna faktiskt ska verkställa
det, enligt von Hebel, ibland att
häktningarna, säger von Hebel.
SVERIGE HAR
människor är oroliga för att läm
Det system som reglerar och
ETT FANTASna vittnesberättelser, och han
begränsar ICC är organiserat på
TISKT SAMARBE- tillägger att det förekommer
ett sådant sätt att det är konven
TE MED ICC OCH försök till vittnespåverkan, att
tionsstaterna som faktiskt mås
vittnen hotas och ofta försök att
te tillhandahålla stödet. ICC har
TILLHÖR VERKskrämma vittnens familjemed
inte någon egen polisstyrka och
LIGEN EN LITEN
lemmar. Därför är det synner
kan inte skicka trupper för att
GRUPP AV LÄNligen viktigt, enligt von Hebel,
gripa en viss person.
att ge stöd till vittnen, vilka ofta
– Så vi är beroende av stater
DER SOM STÖTna, och det är verkligen staterna
TAR OSS ENORMT också är offer.
– Det är olyckligt att vi ska
i det avseendet, med så många
NÄR DET GÄLLER behöva arbeta med det, men
utestående häktningsbeslut, som
FLYTTNINGAR AV vittnespåverkan är en allvarlig
kan avgöra i vilken utsträckning
fråga. Fast med stöd från stater
vi inom två år kommer att kunna
VITTNEN.
är det hanterbart. Och det är
fortsätta vårt arbete.
en fortsatt fråga att skydda och
ibland flytta vittnen till andra länder, till an
UNIKT ELEMENT I ROMSTADGAN
dra delar av världen, helt enkelt för att säker
Det finns också två andra viktiga aspekter för
ställa deras skydd. von Hebel lovordar Sve
ICC. En är frågan om brottsoffrets deltagan
riges relation till domstolen.
de. Det är ett unikt element i Romstadgan.
– Sverige har ett fantastiskt samarbete
Andra internationella tribunaler har inte det
med ICC och tillhör verkligen en liten grupp
perspektivet. Redan har mellan fjorton tu
av länder som stöttar oss enormt när det gäl
sen och femton tusen brottsoffer deltagit i
ler flyttningar av vittnen, och är ett föredöme
ICC:s domstolsförfarande, genom ett rätte
för andra stater för hur vittnesflyttningar kan
gångsombud.
göras effektiva. Stödet från och samarbetet
– De ser till att brottsoffren hålls uppda
med Sverige när det gäller ICC:s brottsoffer
terade och att de faktiskt känner att de är en
fonds arbete är också enastående. ¶
del av processen, och upplever att rättvisa
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Advokatens roll i kampen
advokatyrket är inte som andra yrken.

Med antagandet av ti
teln underkastas advokaten ett etiskt regelverk och iklä
der sig samtidigt en roll som innebär en särskild ställ
ning och ett särskilt ansvar i samhället. I en rättsstat har
advokater en nyckelroll och fria och oberoende advo
kater krävs för upprätthållandet av enskildas fri- och
rättigheter i ett samhälle. Advokatens roll sträcker sig
längre än att enbart i varje enskilt fall tillvarata sin kli
ents intresse – rollen innebär också att värna rättssta
tens grundprinciper och stå upp för mänskliga fri- och
rättigheter.
Advokatens roll innebär därmed också ett ansvar att
aktivt motverka korruption.
Upprätthållandet av rättsstatens principer förutsät
ter nämligen frihet från korruption. I de 17 mål som har
uppställts inom ramen för Agenda 2030, de globala må
len för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer har
enats om, uttrycks kopplingen genom mål 16 om fredliga
och inkluderande samhällen. Av målet framgår att rätts
statens principer har ett ”fundamentalt egenvärde” samt
att ”god samhällsstyrning och rättsstatens principer är
grundläggande mål och medel för utveckling”. Som sär
skilt delmål anges att ”väsentligt minska alla former av
korruption och mutor”.

en elementär del i en rättsstat är det enskildas skydd mot
godtycke och ett säkerställande av att alla behandlas i
enlighet med de regelverk som gäller i samhället. Ingen
ska stå ovanför lagen, beslut och åtgärder ska ske enligt
fastslagna spelregler, och saklighet och opartiskhet ska
prägla såväl lagstiftningsprocesser som den senare til�
lämpningen av lagar. Förekomsten av korruption sätter
allt detta ur spel. Som enkelt exempel kan tas att den
bästa av lagar blir meningslös om polisen accepterar
mutor för att inte utreda överträdelser, eller domare lå
ter sig köpas för att meddela visst domslut. Frihet från
korruption är med andra ord en grundförutsättning för
en rättsstat och en förutsättning för tilltro till de demo
kratiska institutioner som finns i en sådan stat.
De negativa effekterna av korruption är allvarliga och
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NATALI PHALÉN
Natali Phalén är tidigare advokat
och sedan april 2017 general
sekreterare för Institutet mot
mutor (IMM). Hon skriver att
advokatkåren har en viktig roll
att fylla i kampen mot korruption,
inte minst genom att säkerställa
att de internationella och nationella regelverk som finns för att
motverka korruption följs.

mycket kostsamma. Världsbanken framhåller korrup
tion som det största hotet mot utveckling, såväl samhäl
lelig som ekonomisk. Enligt beräkningar från Världsban
ken betalas nästintill ofattbara summor i mutor årligen
världen över, mer än en biljon dollar i rena mutor, och
korruptionens kostnader beräknas uppgå till cirka fem
procent av världens globala BNP. Konsekvenserna av
korruption drabbar genomgående de fattigaste hårdast. I
svårt korruptionsutsatta länder hindrar korruptionen ef
fektiv tillgång till grundläggande samhälleliga funktioner
som sjukvård och det finns bland annat kopplingar mel
lan hög korruption och hög spädbarnsdödlighet.
förekomsten av korruption inverkar avskräckande för ge
nomförandet av investeringar och fördyrar handel – mu
tor kan för handel likställas med en dold skatt. Korrup
tion medför därtill att marknadsmekanismerna sätts ur
spel – något som i slutändan alltid leder till sämre affä
rer. Verksamheter tar också stryk. En kultur där mutor
tillåts för att ta sig fram är en kultur som riskerar leda
till andra oegentligheter. För varför ska en enskild an
ställd hålla sig till regelboken när företaget som stort
inte gör det? De verksamhetsmässiga konsekvenserna
ska inte underskattas. Ibland kan det byggas upp en hel

ADVOKATEN NR 1 • 2018

GÄSTKRÖNIKA

mot korruption
intern byråkrati för att dölja mutbrottslighet och andra
regelöverträdelser, resurser som i stället borde allokeras
till kärnverksamheten. Beräkningar från OECD (2014)
visar till exempel att korruption ökar affärskostnaderna
med tio procent. För företag som begår överträdelser
av mutlagstiftning kan kostnaden i form av böter därtill
bli skyhög, något som inte minst illustreras av den för
likningssumma som Telia fick betala med anledning av
korruptionsöverträdelserna i Uzbekistan, hisnande 7,7
miljarder kronor.
Korruption kan ta sig form på flera olika sätt och är
inget enhetligt definierat begrepp. Mutor, nepotism,
maktmissbruk, favorisering är alla exempel på vad som
kan falla inom korruptionsbegreppet. Grunden till ordet
är dock det latinska begreppet corruptio – förfall, förstö
relse – vilket är talande för vad korruption faktiskt inne
bär: Korruption förstör. Och det finns alla incitament att
med krafttag bekämpa korruption i alla dess former.
sedan år 2010 bedrivs ett gemensamt initiativ mellan
IBA, OECD och FN:s organ mot brott och narkotika
(UNODC) avseende en antikorruptionsstrategi för det
juridiska yrkesfältet (Anti-Corruption Strategy for the
Legal Profession). En av de första åtgärder som vidtogs
inom ramen för initiativet var genomförandet av en un
dersökning riktad till 642 jurister i 95 länder. Undersök
ningen syftade till att utforska kunskapsnivån avseende
vilka korruptionsrisker som juristkåren står inför och
vilka verktyg som finns för att minska dessa risker samt
ta reda på hur väl utrustade juristkåren var för att effek
tivt delta i den internationella kampen mot korruption.
Mer än hälften av alla respondenter ansåg att korrup
tion var ett problem inom det juridiska fältet i den egna
jurisdiktionen. Bland respondenterna från Sverige var
andelen som uppfattade korruption problematiskt inom
det egna fältet en femtedel. Ungefär lika stor andel, en
knapp femtedel, av de nordiska respondenterna angav
att de kände till någon i sin egen jurisdiktion som varit
involverad i internationella korruptionsöverträdelser.
Även om Sverige och övriga nordiska länder regelmäs
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sigt placerar sig i toppen bland de minst korruptionsut
satta länderna kan konstateras att det inte är att likställa
med korruptionsfrihet.
De övergripande slutsatserna från studien var dels att
korruptionsrisker existerar för advokater, dels att det
fanns en oroväckande låg kunskapsnivå bland advokater
om den egna riskexponeringen för korruption, liksom
sin roll i förhållande till korruption.
på samma sätt som övriga
företag exponerade i olika grad mot korruptionsrisker.
Därtill kommer den särskilda risken för advokater att bli
del – medvetet eller omedvetet – i korrumperade upp
lägg i biträdet av klienter i olika transaktioner. Denna
risk ökar med en advokats involvering i sin klients affär,
något som belyser vikten av att advokater upprätthåller
sitt oberoende för att alltid självständigt kunna handla i
enlighet med det etiska regelverket.
Parering av dessa risker förutsätter kunskap kring vad
korruption är, hur den kan ta sig uttryck och i vilka si
tuationer riskerna är som störst saknas. Sådan kunskap
är också nödvändig, i vart fall inom det affärsjuridiska
fältet, för att möta de ökande kraven från klienter inom
näringslivet om att hantera korruptionsrisker.

advokatbyråer är naturligtvis

advokatkåren har en viktig roll att fylla i kampen mot kor
ruption, inte minst genom att säkerställa att de inter
nationella och nationella regelverk som finns för att
motverka korruption följs samt att det bedrivs ett aktivt
förebyggande antikorruptionsarbete – i såväl den egna
verksamheten som i klienters. Att anta denna korrup
tionsbekämpande roll innebär samtidigt ett värnande
om rättsstaten.

Natali Phalén
Generalsekreterare Institutet mot mutor
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FOKUS: ADVOKATUNDERSÖKNINGEN

Sådan är
dagens
advokat

En stor andel av kåren värdesätter möjligheten
att kombinera advokatyrket med föräldraskap
– och advokaterna menar att det går allt bättre.
Men Advokatsamfundets stora undersökning
av tillståndet i kåren visar också på sexuella
trakasserier och att nästan var fjärde
advokat har utsatts för hot.
TEXT: JOHAN PERSSON

26

ADVOKATEN NR 1 • 2018

FOTO: ISTOCK

ADVOKATEN NR 1 • 2018

27

»

Anne Ramberg.

Bland andelen anställda advokater och biträdande ju
är 2018 ringdes in fanns det 5 942
rister är kvinnorna till och med i majoritet, 51 respekti
advokater i Sverige. Olikheter
ve 61 procent. 2012 var andelen 47 respektive 57 procent.
na är förstås många mellan alla
Men den typiske delägaren är alltjämt en man; 76
dessa ledamöter i Advokatsam
procent av delägarna som svarar på undersökningen är
fundet. Ett dussin av dem är verk
män. Andelen kvinnliga delägare har dock ökat kraftigt
samma i Ystad medan tre huserar
de senaste tio åren: från 12 procent år 2006 till dagens
i Haparanda. Vissa är brottmåls
24 procent. Under perioden 2011–2015 var kvinnorna
advokater, andra är i huvudsak
32 procent av alla dem som blev nya delägare på ad
skiljemän.
vokatbyråerna.
Men det finns också många lik
– Det går trögt men framåt med jämställdheten för
heter mellan dessa knappt 6 000
advokatkåren. Men andelen nya kvinnliga delägare
advokater. Det visar Advokat
överstiger i dag den totala andelen kvinnor i kåren.
samfundets stora undersökning
Det anger riktningen. Och då kan man konstatera att
om kåren och av tillståndet i kå
utvecklingen går åt rätt håll, säger Anne Ramberg, ge
ren. Advokatundersökningen har ge
neralsekreterare i Advokatsamfundet.
nomförts av undersökningsföretaget Novus under pe
rioden 9 september–9 oktober med en svarsfrekvens
KVINNOR TJÄNAR MINDRE ÄN MÄN
på 37 procent.
Männens kraftiga överrepresenta
Så vem är den typiske advoka
tion bland delägarna är kanske en
ten och den biträdande juristen? En
av förklaringarna till att manliga ad
man respektive kvinna som har ge
vokater och biträdande jurister har
mensamt att de trivs med sina arbe
betydligt högre genomsnittlig lön
ten, värderar lön och arbetsuppgifter
än kvinnliga. Den genomsnittliga
högt, lever som gifta eller sambo, och
taxerade inkomsten för kvinnor är
tror på advokatyrkets framtid.
”Det går trögt men
701 000 kronor om året, eller en må
Knappt hälften av de svarande ad
framåt med jämställdnadslön på drygt 58 000 kronor och
vokaterna arbetar i Stockholm och
heten för advokatkåren. för män 1 058 000 kronor om året,
en sjättedel av dem är verksamma
Men andelen nya kvinn- eller en månadslön på drygt 88 000
inom Södra avdelningen. 3 av 10 ad
vokater arbetar på enmansbyrå och
liga delägare överstiger kronor.
Den genomsnittliga inkomsten för
13 procent av dem på storbyrå med
i dag den totala andelen både
manliga och kvinnliga advoka
fler än 50 anställda.
kvinnor i kåren. Det
ter är högre än genomsnittslönen
6 av 10 av de biträdande juristerna
för hela arbetsmarknaden – 1 071 000
arbetar på en advokatbyrå i Stock
anger riktningen. Och
kronor
om året – men den dras upp
holm, och 39 procent av dem arbetar
då kan man konstatera
av ett fåtal advokater med myck
på en storbyrå. 18 procent arbetar på
att utvecklingen går
et höga inkomster. Enligt Per Fern
en advokatbyrå med 4–9 anställda.
åt rätt håll.”
ström på Novus är i stället medianin
komsten mer rättvisande. Den ligger
KVINNORNA BLIR FLER OCH FLER
anne ramberg
i dag på 750 000 kronor om året, eller
Advokatsamfundet har gjort liknan
en månadslön på drygt 62 500 kro
de undersökningar både 2006 och
nor. 2012 var medianlönen 625 000 kronor om året el
2012. Sedan båda dessa tidigare undersökningstillfäl
ler 52 000 kronor i månaden.
len har advokatkåren vuxit kraftigt, och statistiken i
Det motsvarar en ökning med 20 procent på fyra
advokatundersökningen antyder att kvinnorna tar allt
år. Löneutvecklingen har med andra ord varit mycket
mer plats i kåren. 2006 var andelen kvinnliga advoka
bra under perioden, eftersom inflationen varit knappt 3
ter som svarade 24 procent. När undersökningen ge
procent under samma period, enligt SCB:s prisomräk
nomfördes 2012 svarade 30 procent kvinnor och i dag
nare som är baserad på konsumentprisindex.
är andelen kvinnor som svarade 35 procent.

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen av advokater, biträdande jurister och advokatbyråer är en totalundersökning.
Liknande undersökningar har gjorts 2006 och
2012.
2 757 webbintervjuer genomfördes av undersökningsföretaget Novus under perioden
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9 september–9 oktober. Svarsfrekvensen var
37 procent.
– Allt tyder på att undersökningen ger en så
representativ bild av kåren som möjligt. Årets
resultat visar stora likheter med den förra undersökningen, och de förändringar som skett

framstår som rimliga sett till hur branschen
utvecklats. Fördelningen mellan män och
kvinnor, liksom mellan anställda, delägare och
innehavare, stämmer också med uppgifter i
Advokatsamfundets matrikel, säger Per Fernström, projektledare på Novus.
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För de biträdande juristerna märks ingen ökning av
lönen överhuvudtaget. Medianinkomsten ligger där
kvar på 375 000 kronor, eller drygt 31 000 kronor, vil
ket den gjort sedan 2006. Mellan 2006 och 2016 har in
flationen varit 13,8 procent, enligt SCB:s prisomräknare,
vilket innebär att reallönen för biträdande jurister har
minskat med lika mycket under perioden.
Under 2017 har dock, vilket Advokaten tidigare skri
vit om, flera storbyråer höjt sina ingångslöner för biträ
dande jurister. Och värt att nämna i sammanhanget är
även att arbetslivserfarenhet på byrå skiljer sig kraftigt
mellan advokaterna och juristerna. Advokaterna har i
genomsnitt arbetat mer än tio år på advokatbyrå jäm
fört med juristerna som arbetat färre än två år i snitt.
En majoritet (51 procent) av advokater och biträdan
de jurister får sin lön i form av fast månadslön, vilket
är en ökning jämfört med 2012 då 43 procent fick fast
månadslön. 40 procent fick 2016 en kombination av fast
lön och provision.
De allra flesta svarande – 82 procent – är antingen
ganska eller mycket nöjd med sitt ersättningssystem.
Allra nöjdast är de som har provisionslön. En knapp
femtedel svarar att de inte är nöjda med sitt ersätt
ningssystem.

MEDIANINKOMST
ADVOKATER
2006: 575 000
2012: 625 000
2016: 775 000
(Kronor per år)

MEDIANINKOMST
BITRÄDANDE
JURISTER
2006: 375 000
2012: 375 000
2016: 375 000
(Kronor per år)

BYRÅSTORLEK
Hur många advokater är verksamma inom den
advokatbyrå du
arbetar på?

ILLUSTRATION: GUNVOR EKSTRÖM

LÅNGA ARBETSDAGAR PÅ STORBYRÅERNA
Hur mycket arbetade då advokater och juristerna för
inkomsterna? Nästan alla – 9 av 10 – arbetar heltid och
de biträdande juristerna arbetade under 2016 fler tim
mar per vecka än vad advokaterna gjorde. Advokater
arbetade i genomsnitt 43,7 timmar per vecka och biträ
dande jurister i snitt 47,5 timmar per vecka.
Noterbart är att ju större advokatbyrå desto fler ar
betade timmar per vecka. För de advokater och biträ
dande jurister som arbetar på byråer med 50 eller fler
anställda, är genomsnittlig arbetstid 50 timmar per
vecka, och 15 procent av advokater och juristerna på
storbyråerna uppger att de arbetar mer än 60 timmar
per vecka. På byråer med 1–3 anställda är den genom
snittlig arbetstid 37,2 timmar.
Den allra viktigaste faktorn med arbetet är arbets
uppgifterna, det vill säga vad de fyller all denna arbets
tid varje vecka med. 83 procent menar att det är mycket
viktigt och 16 procent håller det som viktigt. Endast 1
av 100 uppger att arbetsuppgifterna är mindre viktigt.
Näst viktigaste faktorn i arbetet är utveckling och lä
rande i arbetet, särskilt för biträdande jurister. 83 pro
cent av dem framhåller utveckling och lärande som

 st: 23 %
1
2–3 st: 11 %
4–9 st: 21 %
10–49 st: 29 %
>50 st: 15 %
Urval: Anställda
advokater och
biträdande jurister
(2 485)

l
l
l
l
l

UNDERSÖKNINGEN I SIFFROR
 2 500 kronor per månad är advokaters medianinkomst, enligt under6
sökningen.
l 4 3,7 timmar per vecka arbetar i genomsnitt advokater. Biträdande jurister arbetar 47,5 timmar per vecka.
l 35 procent av de som besvarat undersökningen är kvinnor. Fler än vid
tidigare undersökningar.
l
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5 1 procent menar att det är mycket viktigt att kunna kombinera yrkesliv och föräldraskap
l 8 3 procent menar att arbetsuppgifterna är en mycket viktig faktor med
arbetet.
l 17 procent bland advokater och jurister har minst en utlandsfödd
förälder.
l

»
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KOMBINERA
FÖRÄLDRASKAP
OCH ARBETE

ILLUSTRATION: GUNVOR EKSTRÖM

Har ni på byrån
utvecklat något
speciellt program
eller vidtagit särskilda åtgärder
för att underlätta
för medarbetarna
att kombinera
föräldraskap och
arbete? 
l Totalt: 19 %
(2012: 18 %)
l Enmansbyråer:
8 (8)
l 1–3 medarbetare: 8 (9)
l 4–9 medarbetare: 30 (18)
l 10–49 medarbetare: 42 (32)
l 50– medarbetare: 66 (69)
Urval: Unika byråer
(897)
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mycket viktigt. Biträdande jurister framhåller i betyd
ligt större utsträckning också karriärmöjligheter som
en viktig faktor i arbetet (57 procent) jämfört med ad
vokaterna (37 procent).

42 procent med mellan 10–49 anställda har program
eller åtgärder för att underlätta för medarbetarna att
kombinera föräldraskap och arbete. 2012 var siffrorna
18 respektive 32 procent.
Framför allt handlar programmen eller åtgärderna
om flexibel förläggning av arbetsplatsen eller möjlig
het att arbeta hemifrån. 34 procent av samtliga byråer
med program ersätter förlorad arbetsintäkt utöver för
äldraförsäkringen. 2012 ersatte 29 procent av byråerna
med program den förlorade arbetsintäkten.
11 procent av byråerna har vidtagit förändringar för
att göra det lättare för kvinnor att bli kvar i advokatyr
ket. Samtidigt uppger 32 procent av dem som svarat
på undersökningen och arbetar på en byrå med fler än
50 anställda att byrån har problem med att för många
kvinnor slutar på byrån.
Kanske har byråernas program och åtgärder ändå po
sitiva effekt. Andelen som upplever att de blivit miss
gynnade på grund av sin barnledighet har nästan halv
erats sedan 2012. Fortfarande anser
dock drygt 10 procent – främst kvin
nor – att barnledigheten har missgyn
nat dem inom områden som lön och
inflytande på arbetsplatsen.

KOMBINERA YRKESLIV OCH FÖRÄLDRASKAP
En annan viktig faktor i arbetet för advokater och i
synnerhet biträdande jurister är möjligheten att kun
na kombinera yrkeslivet med föräldraskap. 51 procent
menar att det är mycket viktigt att kunna kombinera
yrkesliv och föräldraskap, och 26 procent menar att
det är viktigt.
En majoritet – 65 procent – tycker att det faktiskt går
bra att förena arbetet med att vara småbarnsförälder.
Män tycker, i årets undersökning, i större utsträckning
(74 procent) än kvinnorna (61 procent) att det går bra
att förena arbetet med att vara småbarnsförälder.
Situationen har, enligt svaren, förbättrats både bland
advokater och biträdande jurister sedan undersökning
en 2012 då endast 61 procent uppgav
att det gick bra att förena. År 2006 var
siffran 44 procent.
En lägre andel av juristerna uppger
dock att de haft möjlighet att vara för
äldralediga i den omfattning de öns
GIFTA MED BARN
kar 2016 än 2012. Då svarade 71 pro
Advokaterna och
Advokaterna och juristerna verkar
cent att de varit föräldralediga i den
juristerna verkar
vara gifta eller sammaboende i be
omfattning de önskat jämfört med 68
vara gifta eller
tydligt högre utsträckning än den
procent i dag. För advokaterna är det
sammanboende i
svenska befolkningen i allmänhet.
tvärtom, där ökar andelen som tycker
Enligt SCB är närmare hälften av
sig ha varit föräldralediga i den om
betydligt högre
den svenska befolkningen gifta eller
fattning de önskat med 4 procent till
utsträckning än den
sambo. Bland advokaterna och ju
62 procent.
svenska befolkningen risterna är det dock i 86 respektive
En majoritet – nästan 7 av 10 – av
72 procent av fallen.
advokaterna och juristerna är så pass
i allmänhet. […]
Likaså är andelen ensamstående
nöjda med sin arbetsplats att de inte
En majoritet – drygt
lägre bland advokater och jurister än
känner behov av att byta arbetsplats.
hälften av advokaterna i samhället i stort. 13 procent uppger
Men ett växande skäl bland dem som
– har hemmavarande
i Advokatsamfundets undersökning
uppgav att de vill byta jobb är dock
att de är ensamstående.
just svårigheten att förena arbete med
barn under 16 år.
En majoritet – drygt hälften av ad
familjeliv. 56 procent uppger att det är
vokaterna – har hemmavarande barn
ett mycket viktigt skäl till önskan att
under 16 år och 27 procent av juristerna har det. Skillna
vilja byta arbete. 2012 var motsvarande siffra 49 pro
den förklaras sannolikt av att de biträdande juristerna
cent.
generellt sett är yngre än advokaterna.
20 procent av byråerna uppger dessutom att biträ
I undersökningen 2012 frågade Advokatsamfundet
dande jurister lämnat byrån på grund av svårigheter
för första gången advokaterna och juristerna om de
att förena yrkeslivet med familjelivet, vilket nästan är
ras ursprung. Andelen advokater och jurister som är
en fördubbling jämfört med 2012.
födda utomlands är oförändrat sedan dess, 5 procent.
Däremot ökar andelen andra genenerationens
UNDERLÄTTA FÖRÄLDRASKAP
invandrare bland advokater och jurister. 17 procent
En av fem uppger att deras arbetsplats har utvecklat
– 1 av 6 – svarade att de har minst en förälder född i
något speciellt program eller vidtagit särskilda åtgär
något annat land, jämfört med 14 procent 2012. Bland
der för att underlätta för medarbetarna att kombinera
biträdande jurister är det fler med minst en förälder
föräldraskap och arbete. Det är lite bättre än 2012 och
född i något annat land än bland advokater. I särklass
beror troligen på att mellanstora byråer har tagit efter
vanligast är att de utländska föräldrarna är födda i öv
storbyråerna på denna punkt.
riga Norden eller Europa. ¶
30 procent av byråerna med 4–9 anställda och
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ARBETSLIVS
ERFARENHET
Hur många år har
du sammanlagt
arbetat på advokatbyrå?

l
l
l
l

 -2 år: 1 %
0
2-4 år: 10 %
5–10 år: 26 %
10– år: 62 %
Urval: Advokater
(1 960)

ADVOKAT
BYRÅERNAS
GEOGRAFISKA
SPRIDNING
Har advokatbyrå…? (Andel JA)
l Kontorsgemenskap med annan
byrå: 27 %
l Kontor på mer
än en ort: 36 %
l Avtal om samarbete med någon
eller några utländska advokatbyråer: 11 %
Urval: Unika byråer
(897)

Allt fler
humanjuridiska
byråer
– vänd!

»
31

31

»

Allt fler humanjuridiska
Humanjuridiken växer, storbyråerna har
börjat använda AI och småbyråer känner
av konkurrens från juristbyråerna.
Det är resultatet av undersökningen av
byråernas situation.
FOKUS: ADVOKATUNDERSÖKNINGEN

U

ndersökningen av advokatkåren fångade inte
bara frågor om advokater och jurister som en
skilda yrkespersoner, utan den speglar också
advokatbyråernas villkor, storlek, och huvudsakliga in
riktning eftersom delägare och innehavare på 897 uni
ka advokatbyråer har fått svara på frågor om byråerna.
Sammansättningen stämmer ganska väl överens med
vad Advokatsamfundets matrikel visar: En majoritet av
enmansbyråer och 47 procent av byråerna i undersök
ningen, som har drygt 5 procent är storbyråer med 50
eller fler medarbetare.

FAKTURERINGS
RUTINER
Vilken/vilka faktureringsrutin
tillämpade byrån i
huvudsak 2016?
l Fakturering
efter avslutat
uppdrag: 69 %
(2012: 76 %)
l L öpande fakturering: 48 (38)
l A conto eller annan delfakturering: 19 (26)
l Förskott: 15 (17)
l Å rsvis fakturering: 3 (4)
Urval: Unika byråer
(897)

HUMANJURIDIKEN VÄXER
Undersökningen visar möjligen tecken på att en spe
cialisering pågår inom branschen och att humanjuridi
ken återtagit marknadsandelar. Andelen unika byråer
med huvudsaklig verksamhetsinriktning på humanjuri
dik har nämligen blivit fler, från 31 till 36 procent. Och
det tycks ha skett på de allmänpraktiserande byråernas
bekostnad, som under perioden 2012–2016 har sjunkit
från 34 till 28 procent.
Siffrorna stämmer väl överens med att andelen ad
vokater och jurister som uppger att de arbetar på by
råer med huvudsaklig inriktning på humanjuridik ock
så ökar. Jämfört med 2012 har andelen ökat har från 24
till 29 procent. Andelen som arbetar på allmänprakti
serande byråer som under denna period minskat från
28 till 23 procent.
Precis som 2012 sedan verkar de allra flesta advo

kater och biträdande jurister helt eller huvudsakligen
inom affärsjuridiken. 36 procent av de unika byråerna
arbetar med i huvudsak affärsjuridik, och sysselsätter
48 procent av advokaterna och juristerna.
– Utvecklingen mot ökad specialisering inom advo
katyrket har pågått en längre tid och kommer att fort
sätta. Det är å ena sidan mycket glädjande att andelen
verksamma inom humanjuridiken ökar. Samtidigt är
det olyckligt att andelen allmänpraktiserande advoka
ter sjunker. Det leder till en försämrad access to justi
ce för stora grupper i samhället, säger Anne Ramberg.
EKONOMIN SKILJER
De största och minsta byråerna har, enligt undersök
ningen, oftast olika inriktningar på sina verksamheter.
För enmansbyråerna är humanjuridiken den vanligaste
huvudinriktningen (44 procent) medan de största med
fler än 50 medarbetare nästan uteslutande arbetar med
affärsjuridik (91 procent).
Undersökningen visar att de ekonomiska villkoren
skiljer sig avsevärt mellan små, mellan och stora byrå
er. Medan de största byråerna, med fler än 50 anställ
da, debiterar i genomsnitt 3 771 kronor i timmen för
delägarnas tjänster, kan enmansbyråer bara ta ut 1 896
kronor i timmen. År 2011 var motsvarande siffror 3 310
kronor för storbyråerna, och 1 640 kronor för enmans
byråerna. I procent räknat har enmansbyråerna ökat
sin debitering aningen mer än storbyråerna sedan dess.
Övriga jurister – biträdande och anställda advoka
ter – debiterar i genomsnitt 1 692 kronor i timmen. På
storbyråerna är den genomsnittliga debiteringen bland
övriga jurister 2 399 kr per timme.
Medianadvokaten fakturerade under 2016 för 1,68
miljoner kronor. 2011 fakturerade medianadvokaten för
1,4 miljoner kronor. Men spridningen var under 2016
mycket stor, från de 5 procent som fakturerade för un
der en halv miljon kronor, till de 2 procent som kom
över 15 miljoner i fakturering. Medianintervallet är 2
miljoner till 2,5 miljoner kronor.

36 3771 1896

36 procent av advokatbyråerna har
humanjuridik som huvudsaklig
verksamhetsinriktning.

32

32

3 771 kronor i timmen
debiterar storbyråernas delägare
för sina tjänster i genomsnitt.

1 896 kronor i timmen
debiterar enmansbyråer
för sina tjänster i genomsnitt.
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byråer
en genomfördes 2006. 85 procent av byråerna upple
ver betydande eller viss konkurrens från andra svens
ka byråer.
Framför allt är det större byråer, med 50 eller fler
medarbetare, som känner av konkurrensen. Där sva
rar samtliga att de känner av konkur
ÖKAD OMSÄTTNING
rens, varav 81 procent beskriver den
Byråernas högre genomsnittliga
som betydande.
timpris återspeglas i advokatbyråer
Skillnaderna mellan olika advo
na omsättning. Under 2016 omsatte
katbyråer i landet märks tydligt när
svenska advokatbyråer drygt 18 mil
man studerar byråernas upplevda
jarder kronor baserat på momsupp
”Det är å ena sidan
konkurrens från utländska byråer,
gifterna, en summa som ökat konstant
andra branscher och juristbyråer. 70
sedan 2009 då byråerna sammantaget
mycket glädjande att
procent av storbyråerna, med 50 eller
omsatte kring 12,5 miljarder kronor.
andelen verksamma
fler medarbetare, känner konkurrens
Både den genomsnittliga omsätt
inom humanjuridiken från utlandet jämfört med 6 procent
ningen och medianvärdena visar att
ökar. Samtidigt är det
hos byråerna med 9 eller färre med
ökningen framför allt finns hos byråer
arbetare.
med 4–9 anställda. Dessa byråer har
olyckligt att andelen
Två tredjedelar av de större byrå
både i genomsnitt och i medianmått
allmänpraktiserande
erna känner av konkurrens från re
mätt mer än dubblerat sin omsättning
advokater sjunker.
visorer och andra företagskonsulter
på fem år. I genomsnitt omsatte de 8,9
jämfört med omkring en femtedel
miljoner kronor år 2016.
Det leder till en
hos byråerna med 9 eller färre med
– Det är mycket glädjande siffror
försämrad access to
arbetare.
som visar en positiv utveckling för de
justice för stora
När det gäller konkurrens från ju
mindre byråerna. Det är angeläget att
grupper i samhället.”
ristbyråer märker större byråer av
advokater inom alla delar av juridiken
den minst (32 procent). Det är fram
kan driva en lönsam rörelse. Det är en
anne ramberg
för allt byråer med 4–9 medarbetare
förutsättning för yrkets attraktivitet,
som känner av konkurrens från jurist
säger Anne Ramberg.
byråerna, två tredjedelar av dem uppger att de känner
Fler advokatbyråer (48 procent) uppger att de i dag
betydande eller viss konkurrens från juristbyråerna.
fakturerar sina kunder löpande och färre (69 procent)
fakturerar efter avslutat uppdrag. Det senare är alltså
LOCKSTEP-SYSTEMET ÖKAR
fortfarande det vanligaste sättet att fakturera, men för
Nästintill alla delägare (97 procent) på de 440 unika
tio år sedan skedde det i 83 procent av fallen. 2006 fak
byråer i undersökningen som inte är enmansbyråer sva
turerade 29 procent sina kunder löpande.
rar att de är mycket eller ganska nöjda med systemet
byrån använder för fördelning av resultatet.
TUFF KONKURRENS
Det vanligaste systemet för fördelning av resultatet
Den upplevda konkurrensen från andra byråerna har
är så kallat true partnership, det vill säga att resulta
varit ganska konstant sedan den första undersökning
Hur stor del av arbetstiden som advokaterna och ju
risterna kan fakturera skiljer sig stort: från 40 procent
till 90 procent av tiden. Medianfaktureringen är dock
drygt 70 procent av den arbetade tiden.

85

85 procent av svenska advokatbyråer
upplever betydande eller viss konkurrens
från andra svenska byråer.
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44

44 procent av byråerna sparar i dag
sina filer i molntjänster.

VERKSAMHETS
INRIKTNING
– BYRÅ
Vilken var advokatbyråns huvudsakliga verksamhetsinriktning
under 2016 (eller
senast avslutat
räkenskapsår)?

 ffärsjuridik:
A
36 %
l Allmän praktik:
28 %
l Humanjuridik:
36 %
Urval: Unika
byråer (897)

l

47

47 procent av storbyråerna planerar
att anställa 10 eller fler jurister under
de kommande tolv månaderna.

»
33

33

»

tet av byråns verksam
het delas lika mellan
del
ägarna. 35 procent
av byråerna tillämpar
systemet. 2012 var siff
ran 31 procent.
Procentuellt
sett
mest har dock det
så kallade lock
stepsystemet, som i korthet
innebär att byråns vinst
fördelas utifrån antal år
som delägare, ökat se
dan 2012. 7 procent an
vänder systemet, vilket Advokaten 1/2017.
är mer än dubbelt så
många som senast då 3 procent av byråerna gjorde det.
En tredjedel av byråerna använder ett system där de
delar på kostnaderna, men varje delägare behåller det
egna överskottet. 2012 använde fem procentenheter fler
– 38 procent – av byråerna detta system.
Fokus Artificiell intelligens
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AI HAR GJORT ENTRÉ
Den digitala närvaron på
advokatbyråerna ökar på
samtliga punkter. Mest
och påtagligast har an
vändandet av så kal�
lade molntjänster ökat.
44 procent av byråerna
sparar i dag sina filer i
molntjänster. 2012 gjor
de endast 13 procent av
byråerna det.
»
Tidskriften Advoka
ten skrev i början av
2017 att artificiell intel
ligens, AI, börjat använ
das av flera internationella advokatbyråer och att tek
niken börjat nå svenska byråer.
I undersökningen uppgav 5 procent av byråerna att
de i dag använder AI.
Det internationella konsultföretaget McKinsey &
Fokus Artificiell intelligens

Är din
nästa
kollega
en robot?
Artificiell intelligens är på stark frammarsch.
Flera
Advokatbranschen är inget undantag.
året satsat
internationella byråer har det senaste
på artificiell intelligens. Nu har utvecklingen
na
även nått svenska advokatbyråer. Konsekvenser
forskare.
väntas bli stora tror advokater och
TEXT: JOHAN PERSSON OCH TOM

KNUTSON FOTO: ISTOCK M. FL.
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Var fjärde advokat hotad
Nästan var fjärde advokat har utsatts
för hot med anledning av sitt arbete.
Särskilt utsatta är de som arbetar med
humanjuridik, visar Advokatsamfundets
stora undersökning.
FOKUS: ADVOKATUNDERSÖKNINGEN

��
Karin Amédro.
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34

procent av advokaterna har utsatts för hot
med anledning av sitt arbete. 10 procent av
advokaterna har blivit utsatta två eller fler
gånger, visar Advokatsamfundets stora undersökning.
Advokaterna har i högre grad utsatts för hot jäm
fört med biträdande jurister på advokatbyråerna, där
1 av 10 har utsatts för hot med anledning av sitt arbete.
Mest utsatta för hot är de advokater och jurister som
arbetar med humanjuridik. 42 procent av dem har ut
satts för hot med anledning av sitt arbete en gång eller
fler, varav de flesta mer än en gång.
Bland advokater och jurister verksamma på allmänpraktiserande byråer har 35 procent utsatts för
hot med anledning av sitt arbete. Inom affärsjuridi
ken har 16 procent blivit hotade med anledning av sitt
arbete.
– Detta är en mycket allvarlig utveckling. Hot mot ad

vokater liksom hot mot rättsväsendets företrädare är
ytterst ett hot mot rättssamhället. Därför är det viktigt
att hoten polisanmäls. Vi uppmanar alla ledamöter och
biträdande jurister att kontakta kansliet om de utsätts.
Vi har också tyvärr alltför ofta kontakt med advokater
som drabbas. säger Anne Ramberg.
FÅ POLISANMÄLER
Undersökningen visar att 4 av 10 hot kommer från mot
parten i ett ärende, och nästan hälften av hoten kom
mer från annan än motparten, exempelvis klienten el
ler allmänheten.
Trots Advokatsamfundets rekommendation om att
polisanmäla alla hot, har bara vara fjärde advokat som
utsatts för hot valt att lämna in en polisanmälan. I 4 av
10 fall uppger advokaterna att polisanmälan ledde till
något, exempelvis fällande dom.
På frågan hur hoten har påverkat ens yrkesutövning
svarar advokater och biträdande jurister att de bland
annat skaffat överfallslarm i sitt hem, skrivit sig på an
nan adress än sin familj och att de ”företräder inte alla
som söker mitt biträde”.
13 procent av advokaterna uppger också att de med
anledning av sitt arbete utsatts för trakasserier eller
smutskastning via internet, till exempel förtal, falska
blogginlägg eller kommentarer, ryktesspridning på Fa
cebook eller liknande.
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RÖRLIGHET PÅ ARBETSMARKNADEN
Det tycks finnas en allt större rörlighet bland de biträ
dande juristerna. Så många som 65 procent av samtliga
byråer uppger att biträdande jurister under 2016 har
lämnat advokatbyrån för annan arbetsplats.
Nästan hälften av byråerna uppger att de har pro
blem med att rekrytera unga jurister, och en tredjedel

av storbyråerna menar att de har problem med att för
många unga slutar på byrån.
Svårigheterna till trots tycks byråerna under 2016
ha rekryterat fler än som lämnat. Den rådande hög
konjunkturen innebär att efterfrågan på arbetskraft är
hög, och det ekonomiska tillståndet har gjort unga och
nyexaminerade jurister minst sagt attraktiva på arbets
marknaden.
Hälften av storbyråerna har rekryterat 10 eller fler
jurister under 2016. Även de mellansmå byråer, med
4–9 anställda, anställde flitigt under 2016. Var femte
byrå i den storleken anställde 2–3 jurister och var ti
onde 4–9 jurister.
Branschen är och kommer troligen att förbli i en fort
satt expansiv fas menar flera av de byrårepresentanter
som Advokaten tidigare har talat med. Samma sak visar
undersökningen. En majoritet av byråerna med 4 eller
fler anställda har planer på att anställa jurister under
de kommande tolv månaderna. 47 procent av storby
råerna planerar anställa 10 eller fler jurister under de
kommande tolv månaderna. ¶

DÖMDES FÖR ÖVERGREPP I RÄTTSSAK
Tidskriften Advokaten gjorde 2010 en enkätundersök
ning kring hot inom advokatkåren. Av de 683 som sva
rade uppgav 35 procent att de blivit hotade en eller
flera gånger i anslutning till sitt arbete. Bland advoka
ter huvudsakligen verksamma inom familjerätten var
siffran 50 procent.
En av de många advokater som har utsatts för hot
är Karin Amédro. Hon är advokat i Helsingborg och
har utsatts för personliga hot av tre olika personer i
anslutning till sitt arbete under sina 15 år som advokat.
– Som jag upplever det är hot mot oss advokater all
ra vanligast kopplat till vårdnadstvister, och i viss mån
bodelningstvister. Och jag tror att vi måste ha en be
redskap för att folk kan bli arga på oss, om man ska

klara av yrket i längden. Vi kan inte förvänta oss att
människor ska vara lugna och samlade när vi till ex
empel säger att någon är en olämplig vårdnadshavare.
Men när det övergår till personliga hot då har han el
ler hon passerat en gräns för vad vi ska behöva tåla,
säger Karin Amédro.
2012 dömdes en man till fängelse i tingsrätten för
övergrepp i rättssak sedan denne hotat Karin Amédro
över telefon. Amédro hade företrätt mannens tidigare
sambo i olika tvister rörande vårdnad.
– Han dömdes för ett telefonsamtal som en biträdan
de jurist bevittnade, men hade ringt mig otaliga gånger
innan dess. Jag tålde det ganska länge, tills han sa att
han kollat upp mig och visste var jag bodde och kände
till mina barn. Det blev obehagligt när barnen omfat
tades av hoten. Jag såg heller inget slut på hoten och
valde därför att polisanmäla honom till slut, säger hon.
Karin Amédro menar att hon inte har låtit hoten på
verka henne som yrkesperson, men har till följd av dem
valt att som privatperson vara så anonym som möjlig
och har tidigare haft bland annat dolt hemnummer.
– Jag tror att den låga anmälningsfrekvensen inom
kåren beror på att vi lär oss tåla mer än vad vi kanske
bör. Jag tror tyvärr också att det är svårt att komma till
bukt med det här problemet på grund av ärendenas
karaktär samt att vi många gånger möter människor
som inte är helt psykiskt stabila, säger Karin Amédro. ¶

ILLUSTRATION: GUNVOR EKSTRÖM

Company har i en stor rapport om automatiserade ar
betsplatser skrivit att AI kan vara positivt för kunskaps
intensiva yrken – med advokater som specifikt exempel
– eftersom AI möjliggör för yrkespersonen att fokusera
på arbetet med högre värde. Möjligtvis har en stor an
del av advokaterna och juristerna läst rapporten: 7 av
10 svarar nämligen att de är positiva till advokatyrkets
framtid i Sverige.
Omkring 4 av 10 uppger i undersökningen att de kän
ner en stress över den digitala utvecklingen som sker
i advokatbranschen. Men det är lågt jämfört med sam
hället i stort där fler än hälften känner stress över den
digitala utvecklingen.
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42 procent inom
humanjuridiken
har utsatts för hot
med anledning av
sitt arbete.

HOT
– I ANLEDNING
AV A RBETET
Har du eller någon
närstående utsatts
för hot i anledning
av ditt arbete?

 a, flera gånger:
J
8%
l Ja, en gång: 12 %
l Nej, aldrig: 77 %
l Vill ej uppge: 3 %
l

Stora problem
med sexuella
trakasserier
– vänd!

»
35

35

»

Stora problem
En tredjedel av kvinnliga advokater
och biträdande jurister har någon gång
under sin tid på en advokatbyrå utsatts
för sexuella trakasserier. Advokaterna
Karin Gyllenring och Silvia Ingolfsdottir
Åkermark vittnar om problemen.
FOKUS: ADVOKATUNDERSÖKNINGEN

S

OFTAST CHEF SOM TRAKASSERAR
En tredjedel av de 1 621 svarande kvinnliga advokaterna
och biträdande juristerna uppger att de har utsatts för
sexuella trakasserier under sin tid på en advokatbyrå.
Undersökningsföretaget Novus slutsatser är att ju stör
re byrå, desto mer påtagligt är problemet.
Fler än hälften av de utsatta kvinnorna – 55 procent –
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exuella trakasserier är ett problem på advokat
byråer. 4 procent av kvinnorna svarade
nämligen att de någon gång under det senaste
året blivit utsatts för sexuella trakasserier på en ad
vokatbyrå, i den stora undersökningen av tillståndet
i kåren.
När frågan ställdes i en kompletterande undersök
ning riktad enbart till kvinnliga advokater och biträdan
de jurister om deras utsatthet för sexuella trakasserier
en dryg månad senare med anledning av uppgifterna
som framkom i MeToo-uppropet #medvilkenrätt, sva
rade ännu fler att de utsatts för sexuella trakasserier
på advokatbyrån.
13 procent av kvinnorna uppgav då att de utsatts för
sexuella trakasserier under det senaste året.
Per Fernström, projektledare på undersökningsföre
taget Novus, menar att det faktum att resultaten skiljer
åt beror på flera faktorer. Bland annat på högre svars
frekvens (55 procent) i den kompletterande undersök
ningen.
– Framför allt är det en högre andel unga biträdande
jurister – som är mest utsatta – som har svarat på den
kompletterande undersökningen. En annan faktor är
nog att uppropet har hjälpt kvinnor att både minnas
vad de har utsatts för samt att diskussionen om trakas
serier har breddats, säger Per Fernström.

33
33 procent av kvinnliga advokater och
biträdande jurister
har under sin tid
på en advokatbyrå
utsatts för sexuella
trakasserier.

med sexuella trakasserier
UPPROPET EN ÖGONÖPPNARE
uppger att det är en chef till dem som utsatt dem. 45 pro
Silvia Ingolfsdottir Åkermark är brottmålsadvokat i
cent uppger att den som trakasserar dem är en kollega.
Stockholm och undertecknade också uppropet #med
Totalt har över 400 kvinnor beskrivit sina upplevel
vilkenrätt.
ser i undersökningen. Ofta beskrivs de sexuella trakas
– Ett stort problem, som jag själv upplevt, är att vi
serierna som kränkningar och ofredande av olika slag,
med jargong och sexuella kommentarer av kollegor för
och enligt undersökningsföretaget är personalfester,
minskas till objekt. Det är mycket kommentarer kring
konferenser och middagar en kritisk faktor där en stor
utseende och klädsel i stället för det väsentliga: vår
andel av trakasserierna äger rum.
kompetens, säger Silvia Ingolfsdottir Åkermark.
Advokat Karin Gyllenring är en av de tusentals
Ingolfsdottir Åkermark har tidigare arbetat som åkla
kvinnliga jurister som undertecknade uppropet #med
gare och menar att problemet är betydligt större inom
vilkenrätt. Hon berättar att hon känner till kvinnliga
byråvärlden än inom hennes tidigare arbetsplatser
kollegor som undvikit stora advokatbyråers julfester
inom rättsväsendet.
på grund av jargong och trakasserier.
– Jag var medveten om att det var mer typisk manlig
Gyllenring driver sedan 2006 advokatbyrån Stock
jargong inom byråvärlden än inom Åklagarmyndighe
holms Asylbyrå, och har dessförinnan arbetat på brott
ten, men blev förvånad att skillnaden
målsbyrå. Hon menar att en del av
var så pass stor som den är. Brott
problemet ligger i advokatbranschens
målsbranschen förklaras ofta vara
uppbyggnad.
manligt macho eftersom de flesta
– Jag tror tyvärr att i princip alla
kriminella är män, och att det därför
kvinnliga jurister stött på sexuella
är svårt för kvinnor att slå sig fram.
trakasserier vid något tillfälle under
sin karriär. Personligen valde jag att
”Ett stort problem, som Men det är svårt för kvinnor att slå
blunda för problemen. Kanske för att
jag själv upplevt, är att sig fram om de manliga kollegorna
inte tar oss på allvar eller inte är in
inte låta det hindra mig i min karriär.
vi med jargong och
tresserade av att diskutera problemet
Nu driver jag sedan länge min egen
sexuella kommentarer och ta ansvar för att förändra attity
verksamhet, har fått min advokatti
tel och står inte i någon beroende
av kollegor förminskas der i branschen gentemot kvinnliga
advokater, säger hon.
ställning till principaler eller deläga
till objekt. Det är
Silvia Ingolfsdottir Åkermark blev
re och deras goda vitsord för att få
mycket kommentarer
advokat förra året efter nio år som
komma med i samfundet. Det är klart
åklagare och berättar att hon reage
att det blir lättare att angripa ett sånt
kring utseende och
rade på hur få kvinnliga föreläsare
här problem i mina kläder, säger hon.
klädsel i stället
och inspiratörer det var när hon ge
Karin Gyllenring menar att det är
för det väsentliga:
nomgick Advokatsamfundets advo
viktigt att Advokatsamfundet agerar
vår kompetens.”
katexamen.
skyndsamt i frågan för att bidra till att
– Det sänder signaler och segmen
problemet med sexuella trakasserier
silvia ingolfsdottir åkermark
terar den rådande uppfattningen om
på advokatbyråerna upphör och för att
att advokaten är en man. Jag upplever
vi ska få en bransch att vara stolta över.
att flera kvinnliga brottmålsadvokater själva fostras i
– Vi har vägledande regler för god advokatsed som
den kulturen och agerar utifrån en manlig advokat
vi alla ska följa. Jag tycker att samfundet bör se över
norm, säger hon och tillägger:
om det går att införa någon form av artikel om nollto
– Jag hoppas att uppropet är en ögonöppnare som
lerans kring sexuella trakasserier i de vägledande reg
brutit tystnadskulturen och får jämställdhetsarbetet i
lerna, exempelvis om det går att utveckla bestämmelse
kåren att gå snabbare, för det handlar fortfarande om
2.9 om upprätthållande av mänskliga rättigheter i ad
strukturer. Det kan bara bli bättre. ¶
vokatverksamheten, säger hon.
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Karin Gyllenring.

Silvia Ingolfsdottir
Åkermark.

Fortsatt bra
betyg för
samfundet
– vänd!

»
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Fortsatt bra betyg för samfundet
En majoritet av advokater och biträdande
jurister är nöjda med Advokatsamfundet
och dess verksamhet. Särskilt bra betyg får
samfundets kursverksamhet.

6

FOKUS: ADVOKATUNDERSÖKNINGEN

av 10 advokater och biträdande jurister är mycket
nöjda eller ganska nöjda med Advokatsamfun
det i sina sammanfattande omdömen. Det är ex
akt lika stor andel som i undersökningen 2012. Nöjdast
– 69 procent – är den yngsta åldersgruppen som är
35 år eller yngre.
– Det är glädjande siffror, särskilt i ljuset av den något
turbulenta våren i anledning av ordförandevalet, som
föregick undersökningen. Det är särskilt roligt att de
yngre är positiva. De utgör ju advokatyrkets framtid,
säger Anne Ramberg.
12 procent av de svarande är missnöjda med sin orga
nisation. Missnöjet handlar bland annat om för lite stöd
åt humanjuridiken, låg rättshjälpstaxa och önskemål
om en mer stödjande branschorganisation. Det störs
ta missnöjet finns i den äldsta åldersgruppen som fyllt
56 år eller mer. 18 procent av dem är missnöjda med
sin organisation. Denna åldergrupp är också i minst
utsträckning – 52 procent – mycket nöjda eller ganska
nöjda med Advokatsamfundet, vilket är en försämring
med åtta procent sedan 2012.
– När det gäller missnöjet med timkostnadsnormen
kan jag bara uttrycka stor förståelse. Det är ett miss
lyckande. Men jag kan garantera att vi gjort vad vi kun
nat. På vår hemsida kan man finna närmare beskrivet
vilka åtgärder vi vidtagit, säger Anne Ramberg.
På frågan vilken som är Advokatsamfundets viktigas
te uppgift svarar 51 procent ”Främjande av god rätts
vård, upprätthålla en rättrådig och yrkeskicklig advo
katkår” följt av ”att tillvarata advokaternas allmänna
yrkesintresse” enligt 39 procent av de svarande.
NÖJDA MED TIDSKRIFTEN
Flera delar av Advokatsamfundets verksam
het får goda betyg. 9 av 10 är mycket eller

ganska nöjda med samfundets kursverksamhet och näs
tan lika hög andel – 88 procent av de svarande (46 pro
cent har svarat ”vet ej”) – är mycket eller ganska nöjda
med kansliets service.
Drygt hälften besöker Advokatsamfundets hemsida
varje månad. Framför allt görs det för att botanisera
bland och anmäla sig till kurser (57 procent) följt av att
söka på advokater och advokatbyråer (52 procent). Allt
fler (37 procent) använder i dag även Advokatsamfun
dets hemsida för att läsa branschnyheter än vad som
gjorde det 2012 (28 procent).
Advokater
na och de
biträdande
juristerna är
också fortsatt
nöjda med tid
skriften Advo
katen. 88 pro
cent av dem är,
på en fyrgradig
skala, mycket eller
ganska nöjda med
tidskriften vilket är
en liten förbättring jäm
fört med 2012. Enligt un
dersökningsföretaget Novus
är det en hög siffra för med
lemstidningar.
57 procent av advokaterna sva
rar att de läser hälften eller mer
av Advokatsamfundets månatliga
nyhetsbrev, och lika stor andel upp
ger att de är nöjda med nyhetsbrevet.
Novus m
 enar att det är ett bra betyg
till nyhetsbrevet.
– Att hälften av ledamöterna läser
minst hälften av nyhetsbrevet är att
betrakta som ett bra genomslag. Det
är också bra att det bara är 10 procent
som inte alls läser nyhets
brevet,
säger Per Fernström, projektledare
på Novus. ¶

VAD ANSER DU ÄR ADVOKATSAMFUNDETS VIKTIGASTE UPPGIFT?
 tt till främjande av god rättsvård, upprätthålla en rättrådig och yrkeskicklig
A
advokatkår: 51 %
l Att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintresse: 39 %
l Att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer
denna till godo: 7 %
l Att verka för sammanhållning och samverkan mellan advokaterna: 3 %
l
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88 procent av
de svarande
är mycket eller
ganska nöjda med
Advokatsamfundets
kanslis service.
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Tudelad utveckling för
samkönade
Advokat Ulf Bergquist konstaterar att samkönade äktenskap har blivit tillåtna i nästan
hela Västeuropa. Däremot är motståndet stort och i vissa fall till och med växande
i Östeuropa. Sett över hela världen är motståndet mot samkönade äktenskap stort
i Afrika, Asien och i de länder som tidigare ingick i Sovjetunionen.

I

fler och fler länder har, med bör
jan 2001, samkönade äktenskap
blivit lagligen tillåtna. Detta gäl
ler inte bara länder i Europa, utan
även länder i andra delar av världen
(Kanada, USA, Mexiko, Colombia,
Brasilien, Uruguay, Argentina, Syd
afrika, Australien, Nya Zeeland; på
gång i Chile och på Taiwan).
Den här artikeln behandlar främst
länder inom EU, men tar även upp
några andra länder i Nord- och Cen
traleuropa.
Utan att närmare gå in på vilka
länder som har regler om registrerat
partnerskap (ibland till och med pa
rallellt med samkönade äktenskap),
nämns i artikeln de länder som inte
accepterar samkönade äktenskap
men som har regler om registrerat
partnerskap.
Frågor om samboförhållanden be
rörs här inte alls.
Denna artikel baseras till stor del
på en antologi: ”Same-Sex Relation
ships and Beyond” under redaktion
av Katharina Boele-Woelki och Ang
elika Fuchs. I antologin har Ingrid
Lund-Andersen skrivit om Norden,
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PRESENTATION
Ulf Bergquist är
senior partner på
Bergquist & Partners Advokatbyrå
AB. Han har nyligen
tillsammans med
Anna Fayad utkommit med lagkommentaren ”Internationell
äktenskapsrätt”.

Samuel Fulli-Lemaire om Central
europa, Cristina González Beilfuss
om Sydeuropa och Suzana Kraljić
om Östeuropa.
NORDEN
Det första landet i Norden där sam
könade äktenskap infördes var Nor
ge år 2008. Det var då det sjätte lan
det i världen där detta skedde.
Därefter följde de övriga nordiska
länderna relativt snart efter, Sverige
2009, Island 2010, Danmark 2012 och
Finland 2015.
Emellertid har det i alla de nord
iska länderna varit en hel del dis
kussion om kyrkornas medverkan

vid samkönade äktenskap. Starkast
har det kyrkliga motståndet varit i
Finland, där den finska evangelisklutherska kyrkan inte tillåter sina
präster att gifta samkönade par.
I Sverige finns ingen laglig skyl
dighet för kyrkorna att viga samkö
nade par, men den svenska lutheran
ska kyrkan (tidigare statskyrkan)
tillåter till skillnad från Finland sina
präster att förrätta samkönad vigsel.
CENTRALEUROPA
Nederländerna (2001) och Belgien
(2003) var de två första länderna i
världen som tillät samkönade äk
tenskap.
Ett genombrott för samkönade äk
tenskap i Europa skedde under åren
2013–2017, då Europas tre folkrikaste
stater införde möjligheter till sam
könade äktenskap i Frankrike 2013, i
Storbritannien 2013/2014 och i Tysk
land 2017. Noteras skall att Nordir
land, som är en del av Storbritan
nien, inte omfattas av reglerna om
samkönade äktenskap. Nordirland
har dock regler om registrerat part
nerskap.
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äktenskap i Europa
På Irland infördes samkönade äk
tenskap 2015 efter en folkomröst
ning (62 procent ja-röster). Irland
blev därigenom det första landet
som avgjorde frågan genom en folk
omröstning.
Efter beslut nyligen i landets för
fattningsdomstol kommer Österrike
att tillåta samkönade äktenskap från
och med 1 januari 2019.
I Schweiz, som är det enda land
i Centraleuropa där samkönade äk
tenskap ej accepteras, avvisades
2016 i en folkomröstning ett förslag
att införa ett förbud i konstitutionen
mot samkönade äktenskap. Schweiz
har sedan 2007 regler om registrerat
partnerskap.
SYDEUROPA
Spanien var det första katolska lan
det som införde samkönade äkten
skap (2005). Detta skedde således
anmärkningsvärt nog före något
av länderna i Norden. Huruvida
det beslutet stred mot den spanska
grundlagen avgjordes i ett mål 2012
i den spanska författningsdomsto
len. Domstolen fann inte att lagen
om samkönade äktenskap stred mot
konstitutionen.
Fem år efter Spanien accepterade
Portugal samkönade äktenskap.
År 2017 har även Malta infört
samkönade äktenskap.
Grekland och Italien har ännu
inte samkönade äktenskap. I båda
länderna infördes emellertid nyligen
(2015 respektive 2016) möjligheten
till registrerat partnerskap efter do
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mar i Europadomstolen för mänsk
liga rättigheter i Strasbourg.
På Cypern finns möjligheter till
registrerat partnerskap, men ej till
samkönade äktenskap.
ÖSTEUROPA
I de länder, som ingick i den tidigare
kommunistiska sfären i Östeuropa,
finns ännu inget land som accepte
rar samkönade äktenskap.
I de flesta EU-länderna i Östeu
ropa (Lettland, Litauen, Polen, Slo
vakien, Ungern, Kroatien, Bulga
rien och Rumänien) är samkönade
äktenskap förbjudna i grundlagen. I
fem av dessa länder har förbud in
förts relativt nyligen (2006–2014).
Något konstitutionellt förbud mot
samkönade äktenskap finns inte i de
tre mest ”västorienterade” länderna
i Östeuropa (Estland, Tjeckien och
Slovenien). Förutsättningarna för
införande av samkönade äktenskap
i de östeuropeiska länder, som i dag
har konstitutionella hinder, är inte
särskilt realistiska.
I sammanhanget kan anmärkas att
orsaken till att Polen och Ungern
lade in veto mot EU-kommissionens
förslag till EU-förordningar om ma
kars (respektive registrerade part
ners) förmögenhetsförhållanden var
motståndet mot samkönade äkten
skap. Detta tvingade fram att de 18
länder, som ville anta förordning
arna, införde ett så kallat fördjupat
samarbete.
Registrerat partnerskap är dock
infört i fem av de östeuropeiska län

derna (Estland, Tjeckien, Slovenien,
Ungern och Kroatien).
I sex länder i Östeuropa (Lett
land, Litauen, Polen, Slovakien, Ru
mänien och Bulgarien) finns varken
samkönade äktenskap eller registre
rat partnerskap.
Nämnas kan att homosexualitet
numera är avkriminaliserat i samt
liga östeuropeiska länder, dock först
efter kommunismens fall i de tre
baltiska staterna (som fram till dess
ingick i Sovjetunionen) och allra
senast (1996) i Rumänien. Å andra
sidan kan noteras att Polen var ett
av de första länderna i världen som
avkriminaliserade homosexualitet
(1932; jämfört med 1944 i Sverige).
SAMMANFATTNINGSVIS
Samkönade äktenskap har, genom
en för familjerättslig lagstiftning
ovanligt snabb process (2001–2017),
blivit tillåtna i nästan hela Västeu
ropa, inklusive flera katolska länder
(Spanien, Portugal, Frankrike, Irland,
Österrike och Malta). Däremot är
motståndet stort och i vissa fall till
och med växande i Östeuropa, vilket
framgår av de i flera länder nyligen
införda konstitutionella förbuden
mot samkönade äktenskap. Sett över
hela världen är motståndet mot sam
könade äktenskap stort i Afrika (enda
undantaget Sydafrika), i Asien (enda
undantaget Taiwan) och i de länder
som tidigare ingick i Sovjetunionen.

I DE LÄNDER,
SOM INGICK
I DEN TIDIGARE KOMMUNISTISKA SFÄREN I
ÖSTEUROPA,
FINNS ÄNNU
INGET LAND
SOM ACCEPTERAR SAMKÖNADE
ÄKTENSKAP.

Ulf Bergquist
Advokat
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”Vi behöver en förändring av
Advokaterna Anette Hansson Ahl och Carina Holmgren har skrivit ett debattinlägg
med anledning av generalsekreterarens ledare i Advokaten nr 8, 2017.

R

edan den 15 december 2014
skrev vi en debattartikel un
der rubriken ”Är byråernas
jämställdhetsarbete verkligen på rik
tigt – eller ligger kvinnors försiktig
het i generna?”. Detta efter att Dagens
Industri med flera medier belyst bris
ten på kvinnor som delägare och ef
ter Stiftelsen Allbrights kartläggning
av juristers karriärvägar i Sverige. Rap
porten med rubriken ”Kvinnor arbetar,
män gör karriär” visade på bristerna
i jämställdheten på de affärsjuridiska
byråerna. Ett antal företrädare för de
affärsjuridiska byråerna besvarade kri
tiken med att jämställt kommer det att
bli först i nästa generation.
Anne Rambergs förklaring till att
byråerna inte är jämställda och att
kvinnor inte är delägare på de af
färsjuridiska byråerna, är att vi kvin
nor inte är tillräckligt riskbenägna.
Som Anne Ramberg säger ”försynt
het är inte en tillgång för en advo
kat, vare sig man är i rätten eller
behöver övertyga sin klient”. Anne
Ramberg är övertygad om att kvin
nor är mindre riskbenägna än män
och har som förklaring till detta sagt
att detta ligger i generna; ”från den
tiden då kvinnor inte behövde gå
42

ut i skogen och jaga mammut utan
hade till uppgift att vara kvar i grot
tan och ta hand om barnen”. Anne
Ramberg anser även att föreställ
ningen om att kvinnors problem på
de affärsjuridiska byråerna skulle
bero på manliga strukturer är trams.
i Advokaten nr
8/2017 fortsätter Anne Ramberg på
samma tema och skriver en ledare
med rubriken ”Om #metoo och fa
miljen Flinta”. Hon förfasas precis
som vi andra över medievärldens
umgängesformer som påminner om
stenålderns grottmänniskor. Men
hon verkar förfasa sig än mer över
hur media hängt ut förövarna vid of
fentliga skampålar än de tusentals
kvinnor som offrats på vägen dit.
Kvinnor som hon beskriver som re
sursstarka, men alldeles för passiva.
Vi anser förstås också att rättssä
kerheten ska hållas högt, men anser
inte att man kan gömma sig bakom
den i stället för att på riktigt ta tag i
problemen.
Anne Ramberg passar dessutom
på att kritisera de kvinnor som kli
vit fram och berättat om hur de har
blivit antastade och sexuellt trakas

i sin senaste ledare

serade. Hennes bedömning är att
kvinnornas berättelser är överdriv
na och att energin kunde ha använts
bättre i framåtsyftande arbete samt
att männens beteende på sin höjd
kan tyckas tölpaktigt.
Anne Ramberg tillåter sig sedan
att lägga ett löjets skimmer över de
kvinnliga statsråd, däribland Anna
Ekström, gymnasie- och kunskaps
lyftsminister, som valt att berätta
historier om hur de blivit sexuellt
trakasserade och utsatta på sina
olika arbetsplatser. Historier som
Anne Ramberg hänvisar till som
onödigt utförligt redovisade sexu
ella erfarenheter.
Därefter fortsätter man från sam
fundets sida att i såväl tweets som i
artiklar vara upprörda och kritiska
över andra branschers hantering av
sexuella övergrepp på det sätt som
beskrivs i #metoo. Hade det inte va
rit på sin plats att först sopa rent
framför egen dörr och att sluta sitta
kvar på sina höga hästar?
tisdagen den 15 november var det dags
för offentligt byk även för vår
bransch, som Anne Ramberg tycks
tro vara helt förskonad ifrån trakas
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ägar- och maktstrukturer”
serier utifrån de fåtal anmälningar
som kommit till Advokatsamfundets
kännedom.
I SvD:s upprop #medvilkenrätt
gick över 12 000 kvinnor under en
helg med i Facebookgruppen Ju
ristuppropet. Inom loppet av några
timmar hann dessutom nästan 6 000
kvinnor inom juristbranschen sig
nera uppropet. Tusentals av dessa
kvinnor delade också med sig av
sina historier om hur de genom åren
blivit sexuellt trakasserade.
Hur reagerar vår generalsekre
terare då på detta kvinnovrål från
en bransch, som för de flesta andra
är känd för att vara både konserva
tiv och kvinnofientlig? Jo, Advokat
samfundet skickar ut en undersök
ning till kvinnliga jurister på landets
advokatbyråer för att ta reda på hur

det står till med sexuella trakasse
rier på våra byråer. Men talar inte
uppropet och dessa tusentals vitt
nesmål sitt eget tydliga språk?
Vi tror inte att 12 000 kvinnor i ju
ristbranschen tramsar. Vi tror inte
heller att dessa kvinnor är mindre
riskbenägna än sina manliga kol
legor och vi tror på dessa kvinnors
historier, trots att inga anmälningar
har kommit till Advokatsamfundets
kännedom. Vi tar detta på största
allvar och efterlyser en rejäl struk
turförändring av vår bransch. Här
borde Advokatsamfundet för länge
sedan ha bidragit med ett tydligt
och seriöst jämställdhetsarbete, som
inte bygger på generalsekreterarens
eget tyckande om att det är kvin
nors eget fel att vi inte blir delägare
eller styrelseledamöter.

Det är strukturerna som tillåter
att män kan utöva sin makt och där
med också begå sexuella övertramp
med sina kollegors tysta medgi
vande. Det behövs inga fler Rakel
konferenser, Hildary-luncher eller
Hilda-möten. Det vi behöver är en
förändring av ägar- och maktstruk
turer, som gör att kvinnor faktiskt
vill vara kvar i branschen och bli
delägare. Det är av största vikt att
de många männen som är ägare och
faktiskt chefer, förstår vilken roll de
har. Samfundet måste ta frågan på
allvar och rikta den till de som är
ansvariga. Det är inte kvinnorna det
är fel på!
Carina Holmgren
Advokat
Anette Hansson Ahl
Advokat

REPLIK ANNE RAMBERG:

”Jag skulle kunna berätta mycket
om kvinnors sätt att utöva makt”

A

rtikelförfattarna har i SvD ny
ligen framfört kritik mot mig
och Advokatsamfundet. Arti
keln ovan upprepar i allt väsentligt
denna kritik. Den återger på ett fel
aktigt sätt vad jag sagt. Men, vi tar
in den ändå. Jag konstaterar dock att
ADVOKATEN NR 1 • 2018

budskapet inte förefaller syfta till di
alog. Jag tror att det råder skillnader
mellan män och kvinnor, bland annat
när det gäller synen på och acceptan
sen för ledarskap. Jag skulle kunna be
rätta mycket om kvinnors sätt att ut
öva makt. Jag har såväl lärorika som

underhållande berättelser som kunde
skänka perspektiv på artikelförfattar
nas teser. Jag avstår från att här dela
med mig av dessa erfarenheter.
Anne Ramberg
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
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PRAKTISK JURIDIK
DE MEDICINSKA ÅLDERSBEDÖMNINGARNA:

När rättssäkerheten
Advokat Viktoria Nyström skriver att efter nästan ett år av genomförda medicinska åldersutredningar kan det konstateras att metoden skapar fler frågetecken än den rätar ut och att
metoden i dess nuvarande utformning är allt annat än rättssäker.

U

nder 2015/2016 anlände ett
mycket stort antal asylsö
kande ensamkommande barn
utan godkända identitetshandlingar
till Sverige. Då 18-årsgränsen är en
viktig gräns, både vid själva motta
gandet och vid bedömningen av ett
asylärende, gav regeringen i uppdrag
åt Rättsmedicinalverket (RMV) att
hitta en metod för att göra de medi
cinska åldersutredningarna mer till
förlitliga. RMV har därför på uppdrag
av regeringen utarbetat en metod för
de medicinska bedömningarna av en
sökandes ålder. Metoden som valdes
var en kombination av tandröntgen
och magnetkameraundersökning av
knäleden.
Efter nästan ett år av genomförda
medicinska åldersutredningar kan
konstateras att metoden skapar fler
frågetecken än den rätar ut. Ju läng
re tiden går och ju mer information
som framkommer gällande både
val av metod och tillämpningen av
denna desto mer tydligt blir det att
metoden i dess nuvarande utform
ning är allt annat än rättssäker, vil
ket innebär att Migrationsverket får
ett felaktigt underlag att ta ställning
till när det kommer till den juridiska
bedömningen av åldern.
Både metoden, utförandet och
användandet av medicinska meto
der har juridiska aspekter som inte
kan bortses ifrån. Frågan är därmed
inte bara, som Migrationsverket och

PRESENTATION
Viktoria Nyström
är advokat och
specialiserad på
migrationsrätt och
mer specifikt de
ensamkommande
barnen inom asylrätten. Hon har
arbetat som offentligt biträde i migrationsärenden sedan år 2006 och är
därutöver både föreläsare och författare inom ämnet.

RMV verkar anse, en rent medicinsk
fråga utan framför allt en extremt
viktig juridisk fråga.1
TIDIG KRITIK
Den nuvarande metoden valdes ut
efter en genomgång av 14 000 ve
tenskapliga artiklar om medicinska
åldersbedömningar och ansågs då
vara lovande.2 Den som ledde ar
betet för Socialstyrelsens räkning
var Carl-Erik Flodmark, docent och
barnläkare med erfarenhet av medi
cinska åldersutredningar, men, som
man får förstå, utan egen röntgen
kompetens.3
I en artikel i SVD 19/12 2017 upp
ger Andreas Schmeling, en av värl
dens främsta och ledande experter
på medicinska åldersbedömningar,
att han i mars 2016 kontaktades av
Carl-Erik Flodmark. Han medde
lade Flodmark att han var skeptisk
till Flodmarks projekt och möjlig

heterna att nå framgångsrika resul
tat, eftersom relevanta metoder från
början uteslutits och en kritisk ana
lys av existerande studier på områ
det enligt Andreas uppfattning är
omöjlig utan expertis på området.
Metoden som Sverige ville använ
da för åldersbedömningar av asyl
sökande ansåg han vara olämplig.4
Utöver Andreas Schmeling, som på
talade behovet av att ha experter vid
valet av metoden, fanns flera andra
skeptiker till metodvalet. Rättsläka
ren Tommie Olofsson5, som var en
av personerna i projektgruppen, var
under hela processen öppet kritisk
både till framtagandet av metoden
och till metoden som sådan.6 I stället
för att ta hans oro på allvar fortsatte
projektgruppen mot ett användande
av magnetröntgenundersökningar
av knäleden och Tommie Olofsson
kände sig till slut tvingad att ta of
fentlig ställning mot metoden7.
Det kan därmed konstateras att
det redan tidigt i processen, innan
valet slutligen föll på den nu använ
da metoden fanns omfattande kritik
mot densamma. Att kritiken funnits
redan från början är en mycket vik
tig aspekt då den visar på att metod
valet aldrig har varit okomplicerat
och hela tiden har varit omdebat
terat.
EXPERTERNA?
En grundläggande frågeställning,

1 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8907938&fileOId=8919723
2 Metoder för radiologisk åldersbedömning, en systematisk översikt, publ 4/7 2016, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-7-4
3 https://www.svd.se/socialstyrelsen-vi-har-inga-experter-pa-aldersbedomning
4 https://www.svd.se/regeringen-larmades-tidigt-om-aldersbedomningar
5 Överläkare och f.d. avdelningschef, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enhet i Uppsala
6 https://www.svd.se/rattslakare-jag-kanner-mig-smutsig
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kommer i sista hand
när man tittar på metoden, utföran
det, resultatet och uppfyllandet av
rättssäkerheten, är vem som kan be
traktas som expert. Denna fråga är
särskilt viktig då en experts ord ger
en auktoritet och legitimitet till det
sagda. Frågan om experternas med
verkan vid framtagandet av meto
den, valet av metoden och tillämp
ningen av metoden har därför stor
betydelse för metodens och resulta
tets möjligheter till legitimitet och
juridiskt värde.
Den 30 maj 2016 tillsattes en pro
jektgrupp8 bestående av personer
från bland annat RMV.9 Trots att
projektgruppen skulle utarbeta en
metod för medicinska åldersbedöm
ningar hade ingen av de personer
som medverkade i projektgruppen
tidigare erfarenhet av forskning el
ler arbete med åldersutredningar.
Inte heller fanns personer med ge
digen och ovärderlig kunskap såsom
radiologer, odontologer, forskare el
ler statistiker med i projektgruppen.
Det är alltid svårt att avgöra vem
som ska räknas som expert. En
grundläggande förutsättning för att
kunna kalla sig expert måste dock
vara att personen inte bara har
mångårig erfarenhet utan också ut
bildning och specialisering inom det
specifika området. En specialisering
innebär i allmänhet att en särskild
kompetens har erhållits genom vi
dare studier, forskning eller genom
praktisk tillämpning. Att vara radio
log är därmed inte detsamma som
att vara expert just på åldersbedöm
ningar med magnetkameraunder
sökningar.
RMV har ingen egen röntgenkom
petens och har heller inte på annat
sätt forskat eller arbetat med denna

typ av frågor tidigare. Det fanns där
med ingen särskild expertis för det
ta inom myndigheten när uppdraget
tilldelades dem.10 RMV har heller
inte under uppdragets gång redo
visat någon sådan expertis genom
anställningar eller dokumentation.
I stället är de tydliga med att be
dömningarna görs av de upphand
lade vårdenheterna och rättsläka
ren endast matar in dessa utifrån en
standardiserad matris.11
Om det finns expertis måste RMV
tydliggöra denna och förklara hur
denna expertis är mer specialiserad
eller kan göra mer kvalificerade be
dömningar än exempelvis de tyska
forskare som arbetat fram metoden.
I vart fall måste RMV förtydliga på
vilket sätt rättsläkarna kan ses som
experter eller vad som annars gene
rerar RMV epitetet expertmyndig
het när det kommer till medicinska
åldersutredningar. Bara det förhål
landet att RMV kallar sig expert
myndighet innebär inte att de är
experter på detta område. Liksom
vid alla kontakter med läkare är det
av största vikt, vid bedömningen av
om handlingen är juridiskt gång
bar, att faktiskt kontrollera vad den
påstådda expertisen består av. Vid
en genomgång av RMV:s egna in
terna föreskrifter kan bland annat
följande utläsas avseende exper
ter: Inom RMV finns experter på
olika nivåer och i olika funktioner.
Med expert avses i dessa riktlin
jer den som avger rättspsykiatriska,
rättsmedicinska, rättsgenetiska eller
rättskemiska utlåtanden, yttranden
eller rapporter som kan användas i
en rättslig process. ”En expert inom
RMV som uppträder i domstol ska
ha den utbildning, praktik och er

farenhet som krävs i det enskilda
ärendet.”
Experterna ska därmed ha både
utbildning, praktik och erfarenhet
av det arbete som krävs i det en
skilda ärendet. Av vad som framgår,
både av RMV:s egen hemsida, lik
som av deras uttalanden, besitter de
inte själva kompetensen att avläsa
resultatet utan har en helt adminis
trativ roll, vilket avser att tillse att
matrisen fylls i på rätt sätt. Därmed
uppfyller de inte sin egen definition
av att vara expert. Även om RMV är
en myndighet där det finns exper
ter på många områden och där det
tidigare funnits ett stort förtroende
för kunskap och expertis kan deras
påstådda expertis inom just medi
cinska åldersutredningar inte stå
oemotsagd. I stället måste RMV i så
fall utge skriftligt stöd för sina på
ståenden och sin påstådda kompe
tens.
KOMPETENS HOS BEDÖMARNA?
Det finns också skäl att notera att
RMV, trots att de valt en tidigare
oanvänd metod, inte haft kontakt
med de forskare/läkare som har ut
vecklat metoden eller som tidigare
har utfört studier på detta inom om
rådet. Inte heller har radiologerna
som gör dessa bedömningar varit i
kontakt med forskarna/läkarna eller
utbildats av dessa. Utbildningen har
de fått av RMV, som inte själva har
den kompetensen.12 När det kom
mer till den här typen av avancerad
och ny forskning torde det vara en
förutsättning för en korrekt metod
att kontakt upprättas med forskare,
experter och utövare av metoden.
Att RMV på egen hand genom en
bart instudering av publicerat mate

ATT KRITIKEN
FUNNITS
REDAN FRÅN
BÖRJAN ÄR
EN MYCKET
VIKTIG
ASPEKT DÅ
DEN VISAR
PÅ ATT METODVALET
ALDRIG HAR
VARIT OKOMPLICERAT
OCH HELA
TIDEN HAR
VARIT OMDEBATTERAT.

»

7 https://www.svd.se/rattslakare-larmar-fel-metod-for-aldersbedomningar
8 Dnr X16-90206
9 https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Regeringsuppdrag_till_Rättmedicinalverket_160521.pdf
10 Se RMV:s tidigare uppgifter och expertis: www.rmv.se
11 https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/
12 https://www.svd.se/rattslakare-maste-vara-saker--far-inte-vara-ett-systemfel/i/tv
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»
DET FINNS
OCKSÅ SKÄL
ATT NÄRMARE SE ÖVER
HUR DE UPPHANDLADE
VÅRDENHETERNA HAR
FÅTT SINA
UPPDRAG.

rial skulle ha tillräcklig kunskap är i
stort sett uteslutet.
Dessutom finns det mycket lite in
formation om de så kallade exper
terna-radiologerna som utför be
dömningarna i Sverige.13 Frågan om
dessa har den kompetens som krävs
för att göra dessa avancerade och
många gånger komplicerade bedöm
ningar är därför oklar. Att RMV inte
klargör vilka läkare som utför dessa
bedömningar är en stor brist när det
kommer till rättssäkerheten då det
innebär att resultatet blir helt be
roende av okända läkares bedöm
ningar av röntgenbilderna. Läkare
som därmed inte kan bli ifrågasatta
i sin påstådda kompetens. Att det
inte framgår vem som utför bedöm
ningen och deras kompetens är en
brist som påverkar bevisvärdet av
resultatet.
Om metoden inte tidigare har an
vänts torde det heller inte kunna
finnas några experter på att göra
dessa bedömningar i Sverige. Trots
det finns möjligheten att göra mag
netkameraundersökning av knäle
derna på ett mycket stort antal plat
ser i Sverige, vilket skulle kunna
leda till uppfattningen att antalet ra
diologer som anses kunniga att göra
dessa bedömningar är relativt stort.
Med tanke på den specialisering
som krävs vid bedömningen torde
det vara omöjligt att det har funnits
någon läkare i Sverige som var upp
tränad i denna metod när metoden
infördes, eftersom den inte använts
här. Förutom det faktum att de spe
cialister som gör dessa bedömning
ar inte har lärt sig av de tyska läkar
na visar de ”second opinions” som
gjorts att de svenska radiologerna
inte bedömer bilderna på samma
sätt som de tyska specialisterna.14
Att de svenska specialisterna skulle
vara närmare sanningen och en mer

korrekt bedömning än sina tyska
kollegor som utarbetat metoden är
en helt orimlig tolkning.
De enheter som vunnit upphand
lingen har heller ingen tidigare erfa
renhet av den här typen av bedöm
ningar och har, som man får förstå,
inte genomgått någon särskild ut
bildning knuten till detta av fors
kare eller experter på området. Den
utbildning som RMV uppger att de
gett läkarna har inte specificerats
och med tanke på att rättsläkarna
inte själva besitter den kompeten
sen kan man ställa sig frågande till
vilken typ av utbildning det har va
rit fråga om. Det är intressant i sam
manhanget att RMV faktiskt inte,
trots kritiken, har specificerat vilken
typ av utbildningar man har gett be
dömarna eller vilka krav man har
ställt på dem.
Den oredovisade kompeten
sen liksom den uppenbara bris
ten på kontakt med tyska forskare
ger stöd för att det finns en enorm
brist i kunskap och kompetens gäl
lande bedömningarna av mogna
den av knäleden. Denna uppfattning
får också stöd av det förhållandet
att rättsläkarna inte har egen kom
petens att bedöma bilderna utan
enbart har en funktion där de ska
kontrollera att läkarna har fyllt i
matrisen rätt och sedan mata in re
sultatet. Rättsläkaren tillför därmed
ingenting till själva rättssäkerheten
eller den medicinska bedömning
en.15 Trots detta sätter rättsläkaren
sitt namn på dokumentet och vali
derar detta som om denna vore en
expert.
Även om en jurist således rent
medicinskt inte kan titta på röntgen
bilderna och därmed avgöra dess
medicinska värde kan en juridiskt
kunnig person värdera metoden och
resultaten utifrån en juridisk syn

vinkel där frågan om resultatets va
liditet med juridiska principer med
lätthet kan ifrågasättas.
UPPHANDLINGEN
Det finns också skäl att närmare se
över hur de upphandlade vårdenhe
terna har fått sina uppdrag.
En upphandlingsprocess är ju i sig
en process som ska säkerställa att
rätt uppdragstagare får uppdraget.
Det kan ibland vara svårt att ifråga
sätta en sådan process men i det här
fallet blir det intressant då frågan
om kompetensen hos bedömarna
och den upphandlade vårdenheten
är A och O.
När det gäller denna upphand
ling16 är det RMV som har upphand
lat tjänsten. De har bland annat i
upphandlingen kap. 4.2 och 4.3 pre
ciserat vad som krävs. Bland annat
uppges att bedömare ska vara speci
alistläkare i radiologi med tillräcklig
kompetens för att utifrån MR-bild
avgöra om tillväxtzonen i lårbenets
nedre del har uppnått slutstadium
(definierat som att epifysbrosket är
fullständigt benomvandlat med el
ler utan ärr efter tillväxtzonen) el
ler inte. Det uppges också att den
upphandlade vårdenhetens kapaci
tet är det viktigaste vid valet av be
dömare.
RMV har ingen egen kompetens
gällande vare sig metoden eller be
dömningarna, vilket innebär att det
måste finnas brister dels i utform
ningen av upphandlingen dels gäl
lande möjligheterna att bedöma
kompetensen hos de som lämnar
anbud. Upphandlingen verkar dock
i första hand ha fokuserat på vård
enhetens möjligheterna att ta ett
emot ett visst antal sökande i stället
för en kontroll av kompetensen hos
de som lämnat anbud. Det får därför
anses ha varit upp till de vårdenhe

13 https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/medicinska-aldersbedomningar-asylarenden/mottagningar-och-regioner/
14 https://www.svd.se/inga-fler-second-opinions-av-aldersbedomningar
15 https://www.svd.se/rattslakare-maste-vara-saker--far-inte-vara-ett-systemfel/i/tv
16 Underlag för medicinska åldersbedömningar, referensnummer X16-90422.
17 Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter. Dnr Komm2016/01590/S 1985:A. Se även: http://www.smer.se/wp-content/uploads/2016/10/Uttalande-medicinska-%C3%A5ldersbed%C3%B6mningar-slutgiltig-61.pdf
18 https://www.medizin.uni-muenster.de/agfad/die-arbeitsgemeinschaft/aktuelles/
19 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/faktabaserad-debatt-om-aldersbedoemning-oenskas-20817
20 Schmeling A. Age estimation in living individuals. I: Madea B, editor. Handbook of forensic medicine. Oxford: Wiley-Blackwell; 2014. p. 791-809. Schmeling A,
Dettmeyer R, Rudolf E, et al. Forensic age estimation: methods, certainty and the law. Dtsch Arztebl Int. 2016;113(4):44-50 samt även http://lakartidningen.se/
Opinion/Debatt/2016/05/Rapport-om-medicinsk-aldersbestamning-ett-hafsjobb/
21 EASO Age assessment practice in Europe, December 2013; http:/Europa.eu
22 Dedouit F, Auriol J, Rousseau H, et al. Age assessment by magnetic resonance imaging of the knee: A preliminary study. Forensic SCI int. 2012:217 (1-3):232.EL.
Läs mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22153621.
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ter som vill ge anbud att avgöra om
de besitter rätt kompetens på områ
det. Eftersom det dessutom handlar
om en personlig kunskap (läkar
nas förmåga att bedöma) så länge
verktyget magnetkameraundersök
ning finns på den upphandlade en
heten är det svårt att kontrollera
den kompetensen vid en upphand
ling om man inte ställer specifika
krav på de som ska utföra och be
döma tjänsten. Det har därför san
nolikt varit upp till den enhet som
vunnit upphandlingen att avgöra
vem som är lämplig att göra be
dömningarna. Detta kan tyckas vara
en normal ordning men med tanke
på att detta är en ny metod där det
krävs en viss och särskild speciali
sering och där resultatet kan vara
rent avgörande för utgången av ett
juridiskt ärende torde kompeten
sen hos bedömaren vara av viss art.
Om sådana krav inte är uppställda
eller om de senare inte heller kan
kontrolleras finns en stor brist i sys
temet. En brist som rent juridiskt
inte kan vara godtagbar och som
måste leda till att de resultat eller
de skriftliga dokument som utfärdas
under dessa förutsättningar får ett
lågt bevisvärde.
VETENSKAPLIGT STÖD
Enligt Statens medicinsk-etiska råd
(Smer) bör man använda de meto
der som har starkast vetenskapligt
stöd.17
När det kommer till användande
av medicinska metoder vid bedöm
ningen av åldern finns mycket om
fattande forskning. Området är så
pass utforskat och internationellt er
känt som forskningsområde att det
finns en internationell expertgrupp
vid namn AGFAD, vilket står för Ar
beitsgemeinschaft für Forensische
Altersdiagnostik18, (arbetsgrup

pen för rättsmedicinsk åldersdiag
nostik). AGFAD består av Europas
främsta forskare på området.19 De
utfärdar rekommendationer för vil
ka metoder som bör användas vid
medicinska åldersbedömningar och
rekommendationerna baseras både
på vetenskaplig grund och beprö
vade metoder. Deras rekommenda
tion när det kommer till medicinska
åldersbedömningar är användan
det av röntgen av tänder, röntgen av
handskelett och/eller skiktröntgen
av nyckelben.20
AGFAD rekommenderar således
inte magnetkameraundersökning
av knä som en metod att bedöma
18-årsgränsen. Även om RMV häv
dar att AGFAD:s rekommendatio
ner främst gäller brottmål, måste
de, med tanke på övriga tveksamma
delar av RMV:s metod ändå ha stor
betydelse. Särskilt då magnetkame
raundersökningar av knäleden inte
rekommenderas alls som metod.
Det finns också skäl att titta när
mare på en rapport från 2013 av Eu
ropean Asylum Support Office.
Även om rapporten är från 2013
finns det noggranna beskrivningar
av hur och varför åldersbedömning
arna bör göras liksom vilka övervä
ganden som ska ske i processen för
att den ska vara så rättssäker som
möjligt.21 I rapporten nämns en av
de mindre pilotstudierna22 som ock
så fanns angiven i Socialstyrelsens
rapport och man uppger att magnet
kameraundersökning av knä kanske
kan vara en metod i framtiden men
att den då kräver mer undersökning
och utvärdering.
“Knee: based on the fusion of
growth plate in maturation of the
knee. Dedouit et al. (2012 (50)) have
developed a magnetic resonance
imaging (MRI) staging system for
the knee and evaluated its reliabi

lity and validity for age assessment
in the age group 10–30 years, based
on a five stage system. The report
indicates a high correlation with age
and good intra- and inter-observer
consistence, but further studies are
needed to verify the approach.”23
Det är därmed tydligt att dessa
första studier inte var tillräckliga el
ler hade sådant vetenskapligt stöd
att de med utgångspunkt därifrån
kunde ge stöd för att metoden var
korrekt. Efter dessa två studier kom
under år 2016 bland annat en ny ki
nesisk studie24 och en turkisk stu
die25. Resultaten från studierna var
mycket oklara och pekade på en stor
osäkerhet kring metoden och dess
tillämplighet. Ingen av dessa studier
gav därmed stöd åt metoden med
magnetkameraröntgen av knäleden.
Under sommaren 2017 kom slut
ligen en tysk studie av bland annat
Ottow.26 Denna studie är den största
och mest omfattande studien som
genomförts med magnetkameraun
dersökning av knäled och fotled. I
den rapporten framgår det i klartext
att metoden definitivt inte lämpar
sig för att avgöra just 18-årsgrän
sen.27
Utöver dessa publicerade studier
finns RMV:s egna resultat att till
gå.28 Av dessa förefaller knät mogna
samtidigt eller tidigare än visdoms
tanden varför metoden inte tillför
något utöver det som tandbedöm
ningen redan har tillfört vid bedöm
ningen av 18-årsgränsen. Dessutom
har åtskilliga av dessa röntgenbil
der skickats på second opinions till
tyska experter och mer än hälften av
dessa har då fått ett annat resultat
än vad RMV har kommit fram till.29
I vissa fall har till och med röntgen
bilderna varit i så dåligt skick att de
enligt tyska forskare inte går att av
läsa.30

AGFAD
REKOMMENDERAR SÅLEDES INTE
MAGNET
KAMERA
UNDER
SÖKNING AV
KNÄ SOM
EN METOD
ATT BEDÖMA 18-ÅRS
GRÄNSEN.

»

Krämer Ja, Schmidt S, Jürgens KU, et al. Forensic age estimation in living individuals using 3.0 T MRI of the distal femur. Int J legal med. 214:128 (3): 509-14
Läs mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24504560
23 EASO Age assessment practice in Europe, December 2013; http:/Europa.eu
24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25904076 och https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26797254
25 Ekizoglu mfl. Forensic age estimation via 3-T magnetic resonance imaging of ossification of the proximal tibial and distal femoral epiphyses: Use of a T2weighted fast spin-echo technique,
26 Ottow C, Schultz R, Pfeiffer H, et al. Forensic age estimation by magnetic resonance imaging of the knee: The definite relevance in bony fusion of the distal
femoral and the proximal tibial epiphysis using closest-to-bone T1TSE sequence. Eur Radiol. Epub 4 juli 2017; doi:10.1007/s00330-017-4880-2 Se mer: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28677057
27 https://www.svd.se/regeringen-larmades-tidigt-om-aldersbedomningar
28 https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/manadsstatistik-medicinska-aldersbedomningar/
29 https://www.svd.se/inga-fler-second-opinions-av-aldersbedomningar
30 https://www.svd.se/experter-bilder-oanvandbara-for-aldersbedomning/av/negra-efendic
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SIFFRORNA
FRÅN STUDIEN VISAR
DÄRMED
TYDLIGT ATT
MINST 19 %
HADE ETT
MOGET KNÄ
TROTS ATT DE
VAR UNDER
18 ÅR.

Av de fem studier angående mag
netkameraundersökning som där
med finns tillgängliga visar således
ingen tillräckligt stöd för att meto
den kan avgöra 18-årsgränsen.
RMV har därmed inte vid något
tillfälle kunnat visa något veten
skapligt stöd för metoden. Om det
finns sådant vetenskapligt stöd bor
de den rapport som ger stöd för an
vändandet av metoden genast upp
visas så att en bedömning av dess
tillförlitlighet kan göras. Det förhål
landet att någon sådan inte verkar
kunna åberopas ger ytterligare stöd
för att metoden inte har vetenskap
lig grund.
Skälet till att det är särskilt vik
tigt att använda sig av metoder med
vetenskaplig grund är för att dessa
metoder är beprövade och att man
därmed har kunskap, inte bara om
utförande och avläsning, utan också
om de felvariabler som kan upp
stå. Har man den kunskapen kan
de felaktigheter en metod innehål
ler lättare pareras, accepteras och i
vissa fall korrigeras. Väljer man en
oprövad metod, såsom magnetka
meraundersökning av knä, finns ing
en sådan grundlig information att
tillgå. Det går därmed inte att göra
någon jämförelse med tidigare stu
dier och på så sätt kontrollera om
man har hamnat rätt i bedömningen.
Det finns därmed inte något veten
skapligt stöd för att göra avläsningar
korrekt. Framför allt kan ingen kon
troll av resultatet ske, vilket innebär
att resultatet egentligen aldrig kan
verifieras. Om det inte går att veri
fiera ett resultat kan resultatet inte
vara juridiskt hållbart.
FELMARGINALEN
Förutom ovanstående brister finns
det skäl att också titta närmare på
den så kallade felmarginalen. Enligt
RMV är den 10 %. Det är alltså alltid
10 % som riskerar att bedömas som
vuxna även om de är minderåriga.
För att dessa siffror ska kunna vara
korrekta i någon mån kräver det att
en specialist med rätt kompetens

och rätt utbildning att avläsa mog
nadsgraden läser av resultatet. Om
en person som inte har rätt kom
petens att läsa av mognadsgraden
ändå gör det är det uppenbart att
den procentuella felmarginalen blir
högre. Stöd för att detta sker i Sveri
ge just nu får det faktum att mer än
hälften av de second opinions som
skickats till forskare i Tyskland vi
sar på en annan uppfattning än den
RMV redovisat.31
Själva beräkningen av felmargi
nalen har också kritiserats av bland
annat Fredrik Tamsen och Tommie
Olofsson som båda hävdar, tvärte
mot RMV, att felmarginalen är avse
värt högre då man måste addera fel
marginalen från tänder och skelett
med varandra.32 Vid denna beräk
ning har Tamsen vänt sig både till
en av de ledande experterna inom
den största studien av knäleden
samt till statistiker. Det ska också
påpekas att Tamsen inte bara är spe
cialist i rättsmedicin utan också har
en ingenjörsexamen i teknisk fysik.
Tamsen har begärt ut de bakom
liggande siffrorna bakom Ottows
studie och då kunnat beräkna att
felmarginalen för flickor vid an
vändandet av metoden uppgår till
68 %.33 Det medförde att användan
det av röntgen av knäled på flickor
tillfälligt har stoppats.34 Om meto
den är så osäker för flickor och be
räkningen gällande dem från början
var så felaktig kan ifrågasättas om
metoden är lämplig att fortsätta an
vändas även på pojkar. Vad avser
just felmarginalen har både Chris
tian Ottow och professor Andreas
Schmeling, som var vetenskapligt
ansvarig för studien, utgivit följande
information. Siffrorna avser antal
personer under 18 som hade moget
knä (stadium IV):
Pojkar 17 år: 5 av 26 (19 %)
Flickor 17 år: 25 av 29 (86 %)
Flickor 16 år: 14 av 28 (50 %)
Siffrorna från studien visar där
med tydligt att minst 19 % hade ett
moget knä trots att de var under
18 år.

Oavsett hur man väljer att beräk
na felmarginalen måste det stå tyd
ligt att sättet att beräkna felmargina
len varken är fastställt eller klarlagt
och att det råder mycket delade
meningar om hur beräkningen ska
göras. Med anledning härav torde
det finnas skäl att vara extremt vak
sam vad gäller de av RMV uppgivna
siffrorna och det borde krävas mer
specificerat svar gällande varför be
räkningen av felmarginalen är sådan
som RMV har uppgett. Så länge be
räkningen av felmarginalen inte är
klarlagd så måste den ifrågasättas
och kan mot bakgrund av de krav
som uppställs i en juridisk process
på rättssäkerhet och korrekthet inte
användas.
BENEFIT OF THE DOUBT
Slutligen kan man fråga sig om det
vid tillämpningen av metoden verk
ligen tillämpas en princip av bene
fit of the doubt. RMV grundar sin
uppfattning på det faktum att de,
när de enskilda bedömningarna av
knäled och tänderna sker, väljer den
läkares åsikt som är den mest gynn
samma för den undersökte. Med det
menas att om en tandläkare upp
ger att tanden har uppnått slutsta
diet35 medan den andra tandläkaren
uppger att tanden inte har uppnått
det stadiet så väljer man att anse att
tanden inte är färdigutvecklad. Det
samma gäller vid magnetkamera
undersökning av knäleden. Bedöm
ningen av åldern är dock inte klar
i det stadiet utan resultatet matas
sedan in i en matris. Enligt RMV
och matrisens utformning väljs då
inte det mest gynsamma för den un
dersökte. I stället anser man då att
man har vetenskapligt stöd för att
konstatera att den undersökte kan
hamna på den högre skalan vid be
dömningen.36
Ett av huvudargumentet till detta
är att det inte finns ett motsatsför
hållande mellan de olika svaren.
Förutom att man kan ifrågasätta den
allmänna korrektheten i ett sådant
påstående bör det påtalas att det

31 https://www.svd.se/inga-fler-second-opinions-av-aldersbedomningar
32 http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/09/Resultat-av-aldersbedomningar-pekar-pa-felaktigheter-i-metoden/
33 http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/10/En-majoritet-av-flickor-nara-18-ar-kan-felbedomas-som-vuxna-med-MR-kna/
34 http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Alla-beslut-gallande-flickor-stoppas/
35 Stadium 8 eller stadium H
36 https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Matris-medicinska-åldersbedömningar.pdf
37 https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Matris-medicinska-åldersbedömningar.pdf
38 Resultatet av de genomförda undersökningarna talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.
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inte sker någon närmare åldersbe
dömning av visdomständerna. Det
innebär att man enbart tittar på det
sista och avslutande stadiet (H). Om
man valde att värdera tanden efter
fler kriterier skulle tandbedömning
dock kunna gå i direkt strid med
den redan mogna knäleden. I och
med att en sådan bedömning inte
sker är underlaget svagare och även
om visdomstandens omognad inte
direkt kan visa på en underårighet
så finns det ett incitament för att tro
att så kan vara fallet.
Med hänsyn till ovan påpekade
brister torde felmarginalen också
vara högre om man enbart gör be
dömningen på knäledens mognad.
Se Ottows studie (19 %). När det
inte finns några studier eller annan
forskning som visar hur tandens
mognad korrelerar med mognaden
av knäleden kan RMV påstående
om att det inte är fråga om ett mot
satsförhållande inte vinna veten
skapligt stöd.
ASYLPROCEDURSDIREKTIVET
OCH SKALAN
Därutöver kan påpekas att inget an
nat land använder sig av den skala
som Sverige nu använder sig av, det
vill säga skalan som inte anges i år
utan i text.37 I andra länder använder
man sig främst av ett åldersspann,
vilket gör att det är lättare att bedö
ma om det också finns en chans att
den undersökte är under 18 år. Den
svenska skalans utformning får ock
så den oinsatte (och uppenbart även
många av de insatta) att tro att alla
stadier på skalan utom ett (det läg
sta38) innebär att den undersökte är
över 18 år. Om asylprocedursdirek
tivet ska tillämpas torde dock ingen
av bedömningarna i skalan vara till
räckligt för att den undersökte ska
anses vara över 18 år då asylproce
durdirektivet tydligt stipulerar att
den sökandes ålder ska kvarstå om
det finns tvivel (artikel 25).39
RMV:S ANSVAR
Det är med viss fasa man läser RMV

nya förtydligande40 som enligt dem
syftar till att ge en mer nyanserad
debatt. En nyanserad debatt ver
kar för dem innebära att man inte
offentligt ska kritisera dem. För
utom det faktum att RMV verkar
frånsäga sig eget ansvar och i stäl
let hänvisar till att de har fått vissa
ramar och verktyg kan man fråga
sig vad de menar med en mer ny
anserad bild. RMV har tidigare i
stort sett helt utan hinder kunnat
fortsätta genomdriva sin metod. Då
den interna kritik som riktats mot
metoden och tillämpningen inte har
gett resultat och då röster slutligen
höjs officiellt måste debatten ske på
ett öppet plan. Den kritik som har
riktats mot metoden och RMV är
inte allmän och ospecificerad. Den
innehåller heller inga politiska eller
känslomässiga utspel. De som har
riktat kritik mot metoden har en ge
digen kunskap och har därtill gjort
egna efterforskningar.41 Kritiken har
varit tydlig och understötts med
fakta, dokumentation och välgrun
dad argumentation.
Enligt RMV måste man se till det
uppdrag de har fått och de ramar
och verktyg de fått till sitt förfogan
de.42 Det är en intressant koppling
som självklart är relevant i sam
manhanget. Det bör dock påtalas att
ett uppdrag av regeringen i sig inte
innebär att metoden och proces
sen kan utformas på ett sätt som gör
den rättsosäker. Om de verktyg som
står tills buds inte fungerar eller är
tillräckliga så måste detta klargöras
för regeringen eller så får ett annan
metod användas. Av RMV:s skri
velse43 framgår därtill tydligt att de
inte har den kapacitet som krävs för
att säkerställa kvaliteten. Den skri
velse RMV har gjort med anledning
av detta ger således ytterligare stöd
för att detta handlade om ren kvan
titativ förmåga och inte kvalitativ
förmåga. Detta trots att kvaliteten
borde vara i fokus.
Förutom att man kan ställa sig
frågande till om uppdraget så
som det beskrivs i förtydligandet

då strider mot våra internationella
åtaganden där vi inte får behandla
barn som vuxna kan följande po
ängteras. De som blir erbjudna en
medicinsk åldersutredning har inte
lyckats göra sin underårighet sanno
lik. Det föreligger därmed redan på
den grunden en förutsättning och
en möjlighet för Migrationsverket
att höja personen i ålder. För detta
behövs inte ett instrument som för
tydligar att den sökande är över 18
år. De medicinska åldersutredningar
är i stället ett instrument för en sö
kande som inte gjort sin underårig
het sannolik att kunna visa att den
ändå ska bedömas som barn. Genom
det instrumentet kan den sökande
således få möjlighet att ”bevisa” sin
underårighet. Om RMV:s utgångs
punkt är den omvända så förändras
förutsättningarna drastiskt för de
som genomför en sådan undersök
ning. Ur juridisk och internationell
synvinkel finns det så fall skäl att
titta närmare på uppdraget som så
dant, utförandet och dess överrens
stämmelse med våra internationella
åtaganden. Det förtydligande som
RMV har lämnat i det här avseendet
är mycket oroande ur det perspek
tivet.
RMV skriver också att det är frå
ga om fri bevisprövning och att den
sökande därmed kan lämna in egen
bevisning. Detta stämmer självfallet.
Frågan är dock vilken typ av bevis
ning som den sökande i det här fal
let kan lämna in och som är starkare
än ett intyg utfärdat från RMV.
Intyg från RMV har historiskt sett
haft en stark plats inom rättsväsen
det. Intygen som, inte utfärdas av
vanliga läkare, utan av specialister
just på sitt område har och ger ofta
en expertåsikt inom området. De
som uttalar sig i intygen ska ha en
gedigen kunskap och det ställs nor
malt sett höga krav på experten och
dess kunskaper. Även om det också
finns möjlighet att problematisera
rättsintyg överlag så har de normalt
sett haft ett högt bevisvärde. Detta
förhållande är dock något som in

DET ÄR MED
VISS FASA
MAN LÄSER
RMV:S NYA
FÖRTYDLIGANDE SOM
ENLIGT DEM
SYFTAR TILL
ATT GE EN
MER NYANSERAD DEBATT.

»

39 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
40 https://www.rmv.se/aktuellt/fortydligande-om-medicinska-aldersbedomningar-2/
41 Exempelvis Fredrik Tamsen, rättsläkare, specialist i rättsmedicin, doktorand och med en ingenjörsexamen i teknisk fysik, Håkan Mörnstad, prof. em. oral
patologi och oral medicin, FORODONT HB, överläkare och f.d. avdelningschef, Rättsmedicinalverkets Rättsmedicinska enhet i Uppsala, Andreas Schmeling,
professor i rättsmedicin.
42 https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Regeringsuppdrag_till_Rättmedicinalverket_160521.pdf
43 https://www.rmv.se/aktuellt/fortydligande-om-medicinska-aldersbedomningar-2/
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ATT UPPRÄTTHÅLLA
EN ORDNING
SOM RENT
UPPENBART
STÄLLER
FLER FRÅGOR ÄN DEN
GER SVAR
PÅ ÄR ORIMLIGT NÄR DET
HANDLAR OM
MÄNNISKOLIV.

verkar rent menligt på de intyg som
RMV nu utfärdar i de medicinska
åldersutredningarna. Intygen får, på
grund av RMV:s ställning, genast en
validitet som inte överensstämmer
med verkligheten. Ett upprätthållan
de av rättssäkerheten innebär alltid
en noggrannhet och ett frågasättan
de av rådande situation. Det förhål
landet att RMV är just RMV får inte
hindra Migrationsverkets bedöm
ning av handlingarnas värde. Att
det finns experter hos RMV innebär
inte att de även har experter inom
detta område. Tvärtom är det tyd
ligt att bristen på experter när det
gäller medicinska åldersutredningar
är skriande och att det inte finns nå
gon annan kontrollfunktion som kan
ge bristen på experter legitimitet.
Det förhållandet att RMV sätter sitt
namn på en handling utan att själva
ha kunskapen om det de intygar är
korrekt gör att handlingen förlorar
i bevisvärde. Om RMV:s läkare så
lättvindigt sätter sitt namn på en be
dömning som de inte själva har ex
pertis att göra kan man ju fråga sig
om inte andra handlingar på RMV
även de minskar i värde.
Just nu finns inte längre second
opinions att tillgå. Det finns heller
inget annat kontrollorgan man kan
vända sig till eller andra läkare som
kan ge en annan bedömning. Detta i
sig är mycket märkligt. De enda lä
kare som anges kunna göra dessa
bedömningar är de som RMV an
vänder sig av och som de varken har
kontroll över eller på annat sätt kan
ställa krav på. Om det inte går att
kontrollera en handling eller få en
second opinion sätter man de sökan
de i ett rättslöst läge där rättssäker
heten inte längre har en funktion.

VAR LIGGER MIGRATIONSVERKETS
ANSVAR?
De som ifrågasätter metoden finns
inom flera olika yrkesgrupper så
som juridik, medicin, statistik och
forskning. Alla med hög utbildning,
god erfarenhet inom sitt område
och många gånger även med flerårig
expertis inom området.
Migrationsverket har tidigare valt
att inte ifrågasätta den medicinska
metoden. Även om regeringen har
uppdragit åt RMV att genomföra
medicinska åldersutredningar är det
Migrationsverkets handläggare som
begär/uppmanar/erbjuder den sö
kande att genomgå en sådan. Det är
också Migrationsverket som väljer
att lägga de skriftliga dokumenten
till grund för bedömningen i själva
rättsprocessen. I och med att en så
dan utredning kan vara avgörande
för ärendet och då dessa erbjuds
mer på rullande band än efter en or
dentlig bevisvärdering måste Mig
rationsverket ha ett stort ansvar att
tillse att de metoder som används
även är sådana som rent rättssä
kerhetsmässigt kan användas. Om
Migrationsverket anser att det finns
skäl att ifrågasätta om rättssäkerhe
ten upprätthålls bör därvid metoden
åtminstone tillfälligt sluta använ
das. Även om Migrationsverket inte
direkt har medicinsk kunskap har
de juridisk kunskap. Eftersom det
är Migrationsverket som lägger re
sultatet till grund för bedömningen
är det också de som ska utvärdera
rättssäkerheten och den juridiska
validiteten av handlingen. Denna
process kan inte på ett hållbart sätt
överlämnas till den myndigheten el
ler de vårdenheter som rent faktiskt
utför processen.

Det är viktigt att påtala att fri
bevisprövning inte innebär att en
myndighet ska ta in och lägga vilka
handlingar som helst till grund för
bedömningen. En myndighet får så
ledes inte frånsäga sig ansvaret när
det kommer till bevisprövning och
väga in handlingar utan egentligt
juridiskt värde vid bedömningen.
Handlingar från en myndighet som
sedan används av en annan myndig
het måste ha en viss typ av standard
för att överhuvudtaget kunna ges
värde i bedömningen. Tanken med
myndighetshandlingar är att de vä
ger tyngre just på grund av att de
har säkrats genom att man tittat på
rättssäkerheten.
Att upprätthålla en ordning som
rent uppenbart ställer fler frågor
än den ger svar på är orimligt när
det handlar om människoliv. Inte
heller får förhållandet, att perso
ner på RMV avfärdar kritiken med
ord utan att hänvisa till vetenskap
ligt stöd, göra att Migrationsver
ket accepterar den som en naturlig
del av processen. För en rättssäker
asylprocess krävs juridiskt gång
bara dokument som utfärdats med
vetenskapligt stöd och/eller genom
en metod som lever upp till de juri
diska kraven på rättssäkerhet. Även
om regeringen har givit RMV i upp
gift att utföra dessa bör Migrations
verket tydliggöra både för regering
en och internt i organisationen att
metoden inte längre kan användas i
nuvarande skick och att resultaten
inte kan läggas till grund för några
bedömningar.
Det är dags för alla inblandade att
ta ansvar!
Viktoria Nyström
Advokat

Representationskontor i prestigefulla WTC i centrala Stockholm
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AKTUELLT
MÅNADENS ADVOKAT
ZAZA CHATIASJVILI
Georgiska domare går fortfarande åklagarnas ärenden. Men
advokater fängslas inte för sitt
människorättsarbete på samma
sätt som för några år sedan,
enligt advokat Zaza Chatiasjvili.
Förra året fick han den europeiska advokatorganisationen CCBE:s
människorättspris för sitt stöd till
förföljda georgiska advokater.

JAG ÄR SÅ STOLT. FÖR MIG
SOM MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST ÄR DET SOM
NÄR EN SKÅDESPELARE
VINNER EN OSCAR.

Advokat Zaza Chatiasjvili avgick som det georgiska advokatsamfundets ordförande i december 2017. Under sina
åtta år på ordförandeposten såg han till att 157 advokater som fängslats på politiska grunder frigavs. 2017 fick han
CCBE:s människorättspris för sitt arbete.

”Domarna fungerar som åklagarnas medhjälpare”

Hur är det att arbeta som advokat
i Georgien?
– Det är farligt att arbeta som
advokat i alla länder som inte är
demokratier. Georgien är en före
detta sovjetrepublik, där demo
kratin inte är helt utvecklad. Si
tuationen för landets advokater
är svår, men det var värre un
der Micheil Saakasjvilis tid vid
makten (2004–2013). Då fängs
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lades 157 advokater av politiska
skäl. Advokater som försvarade
regimkritiker sågs som statens
fiender och kunde gri
pas efter en rättegång.
När jag blev advokat
samfundets ordföran
de i december 2009
började jag kämpa
för att de fängslade
advokaterna skulle
släppas. Jag väckte
opinion i georgiska
medier och protes
terade mot fängelsedo
marna runt om i Europa. Det gav
resultat och samtliga advokater
släpptes till slut.
– I dag sitter tre av landets
4 700 advokater i fängelse, men
de har inte gripits på grund av
sin advokatverksamhet. Advoka
ter förföljs och misshandlas inte
längre till följd av sitt arbete.
Hur du hotats på grund av ditt
människorättsarbete?
– Jag berättade för journalis
ter att Saakasjvili inte var någon
demokrat utan att hans regering
förföljde och torterade oliktän

kande. Som representant för lan
dets samtliga advokater lyssna
de många på mig och Saakasjvili
insåg att han kunde få problem
med att bli omvald. Jag fick då
motta hot om att jag skulle gri
pas om jag inte slutade kriti
sera regeringen. Jag blev också
erbjuden en miljon euro om jag
avstod från att bli advokatsam
fundets ordförande 2010. Men då
kallade jag till en presskonferens
och berättade om erbjudandet.
Jag är förvånad över att jag fort
farande är vid liv med tanke på
hur många aktioner jag genom
förde mot den förra regeringen.
Vilket är det störta problemet
med att vara människorättsadvokat i Georgien i dag?
– För advokater är det störs
ta problemet att domstolarna
inte är oberoende utan styrs av
åklagarna. Alla har enligt Euro
pakonventionen rätt till en rätt
vis rättegång. Men här fungerar
domarna som åklagarnas med
hjälpare. När staten är part i ett
mål vinner staten alltid. Under
sovjettiden betraktades åklaga

ren som kung, den mentaliteten
finns kvar i Georgien.
Vilket är det största människorättsproblemet i landet?
– Det största problemet är att
polisen misshandlar nästan hälf
ten av alla som grips. Tortyren
har inte upphört. Åklagarmyn
digheten gör visserligen en utred
ning av misshandeln, men hittar
aldrig någon skyldig. Vi skulle be
höva en oberoende förundersök
ningsinstans, som varken styrs av
åklagare eller polis utan enbart är
underordnad parlamentet.
Hur ser du på framtiden för
mänskliga rättigheter i Georgien?
– Det finns många starka män
niskorättsorganisationer i Geor
gien. Vi har internet och fria me
dier. Men det kommer att ta minst
50 år innan den sovjetiska menta
liteten, som kännetecknas av en
vilja att behålla makten med alla
medel och förtrycka oliktänkan
de, har tvättats bort och mänskli
ga rättigheter respekteras på sam
ma sätt som i Västeuropa.

Kamilla Kvarntorp
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FOTO: KAMILLA KVARNTORP

Vilken betydelse har priset?
– Jag är så stolt. För mig som
människorättsaktivist är det som
när en skådespela
re vinner en Oscar.
Priset ger mig ännu
mer kraft att försva
ra georgiska advoka
ter och medborgares
rättigheter. Men pri
set stärker inte bara
mig utan alla lan
dets människorätts
advokater,
säger
Zaza Chatiasjvili när
vi träffas i det georgiska advo
katsamfundets lokaler i Geor
giens huvudstad Tbilisi i början
på januari.
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Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

MAQS stödjer nyanlända entreprenörer
MAQS Advokatbyrå samarbetar med Care of
Business för att stödja nyanlända entreprenörer. Care of Business är ett tio månaders
program med syftet att ge stöd och utbildning
så att entreprenörerna snabbare ska kunna
etablera sitt företag.
MAQS står för programmets utbildning
inom juridik och kommer att ge deltagarna en
översiktlig kunskap om det svenska rättssystemet med särskilt tonvikt på affärsjuridiken,
såsom avtalsrätt, arbetsrätt och bolagsrätt.

– Vi är mycket glada att vi är del av detta
projekt. Genom att entreprenörerna
blir orienterade i hur vårt juridiska
system fungerar kan de undvika
onödiga misstag och i stället lägga fokus på att utveckla sina idéer
och företag. Det är också mycket
energigivande för oss att få ta del
av all kraft och kreativitet som finns
hos deltagarna. säger Filip Bucin, partner MAQS Malmö.

Nya uppdrag och priser
l Anne

Ramberg är nominerad till Årets opinionsbildare i
Faktumgalan 2018. Faktum är
en gatutidning i Götaland som
säljs av människor som lever i
hemlöshet.

l Regeringen

har utsett juristen Monica Rodrigo till ny
generaldirektör och chef för
Ekobrottsmyndigheten. Hon
har tidigare varit generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

l Vinge har förstärkt sin specialistgrupp EU, competition &
regulatory med konkurrens
experten Emma Johansson.
l Emma Dansbo och Andreas
Wirén har valts
in som partners
på Advokatfirman Delphis Stockholmskontor med verkan 1 januari 2018.

Karl Guterstam
är ny delägare på Frank i
Stockholm från och med den
1 januari.

l Advokat

l Christoffer

Löfquist (övre
bilden), Oscar Wackling
(undre bilden)
och Richard
Sahlberg blev
från och med
den 1 januari
nya delägare i
advokatbyrån Foyen.

Leif Ljungholm.

Malmöadvokater lämnar Glimstedt

l Regeringen

Advokatfirman Glimstedts Malmökontor lämnar nu Glimstedtorganisationen och fortsätter advokatverksamheten i egen regi under firma Ljungholm & Boström Advokater. Den nya byrån kommer att ha samma
delägare och medarbetare som tidigare varit verksamma på Glimstedtkontoret i Malmö.
– Vi vill nu fortsätta med denna verksamhet, men med möjlighet att arbeta närmare våra klienter än vad
som är möjligt på en storbyrå. Vi kommer också att kunna koncentrera oss på våra specialområden obeståndsfrågor, bolagsrätt, tvistelösning och ekobrottmål, säger advokat Leif Ljungholm, en av delägarna.

har utnämnt
hovrättsrådet Vibeke Sylten
att vara chefsrådman vid Vänersborgs tingsrätt, och chefsrådmannen Susanne Bagge
att vara lagman vid Förvaltningsrätten i Jönköping.
Maria Boudrie från
Hamilton Advokatbyrå blir
ny chefsjurist
på bostadsutvecklaren SSM
Holding. Boudrie tillträder sin
tjänst i april.

FOTO, STORA BILDEN: JENNY LEYMAN

l Advokat

Vinge har utsetts till
Årets M&A-byrå 2017
Advokatfirman Vinge har av Mergermarket
utsetts till Årets M&A-byrå 2017 bland
affärsjurister i Sverige. Det är fjärde året
i rad som byrån får priset som Årets
M&A-byrå bland affärsjurister i Sverige.
Utmärkelsen baseras både på antalet
genomförda transaktioner och på värdet
av affärerna.
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Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna
De högsta domstolarna kan sedan den 1 juli förra året
beslutat att en ledamot i den ena domstolen vid behov ska
tjänstgöra i den andra domstolen.
Ett sådant utbyte pågår just nu, för första gången, när
justitieråden Kerstin Calissendorff, Högsta domstolen, och
Kristina Ståhl, Högsta förvaltningsdomstolen, bytt domstol
med varandra under tre månaders tid. Calissendorffs och
Ståhls korsvisa tjänstgöring kommer att utvärderas och
bilda underlag för hur det framtida samarbetet mellan domstolarna ska utvecklas.

l Kammarrättslagmannen

Thomas Norling har utsetts
till ny justitieombudsman med
tillträde den 1 april.
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JURIDISKA BIBLIOTEKET
Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
LÄSTIPS

Amici curiae : Marknadsdomstolen
1971–2016
Redaktörer: Per
Carlson, Per Jonas
Nordell, Jan Rosén,
Ulf Bernitz
Förlag: Jure
Marknadsdomstolen
var under 45 år en
fristående specialdomstol som behandlade bland annat mål
inom konkurrens- och
marknadsföringsrätten.1 september 2016 upphörde domstolen och
ersattes av Patent- och marknadsdomstolen
vid Stockholms tingsrätt och Patent- och
marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt
(IFIM) vid Stockholms universitet har i samarbete med Marknadsdomstolen tagit initiativ till
denna minnesskrift som belyser hur rättsområdet utvecklats under de år domstolen har
varit verksam. Boken innehåller 45 artiklar i
immaterialrätt och marknadsrätt och ett omfattande sakregister över domstolens samtliga
avgöranden 1971–2016.
För barns bästa : vänbok till Anna Singer
Redaktörer: Margareta Brattström, Maarit
Jänterä-Jareborg
Förlag: Iustus
Anna Singer, professor i civilrätt vid Uppsala universitet, har
tillägnats en vänbok
på sin 60-årsdag. I sin

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Andersson, Lennart: Värdepapper – privatpersoner : en genomgång av kapitalmarknaden
och skattereglerna / Lennart
Andersson, Filip Andersson
(Björn Lundén information.
238 s.)
Arbitrating for peace : how arbitration made a difference /
edited by Ulf Franke, Annette
Magnusson, Joel Dahlquist
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forskning har hon sysslat med frågor rörande
barns rätt, med särskild inriktning på barns
rätt till föräldrar och barns rättsliga ställning
i familj och samhälle. Hon disputerade med
Föräldraskap i rättslig belysning (2000), och
har sedan dess gett ut ett flertal böcker och
artiklar samt medverkat som expert i flera
utredningar på familjerättens område. Bidragen i boken behandlar olika teman kring barns
situation och rättigheter, författade av vänner
och kolleger som alla har någon form av anknytning till juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet.

Testwebbplatsen ferenda.lagen.nu.
RÄTTSINFORMATIONSTJÄNST

Ny version av lagen.nu har lanserats
Lagen.nu är en fri rättsinformationstjänst som
drivs på ideell basis i syfte att göra juridiken
mer tillgänglig. Sedan tidigare innehåller tjänsten bland annat författningar och vägledande
domstolsavgöranden. I den nya versionen
finns också förarbeten, myndighetspraxis och
många myndigheters författningssamlingar
med i tjänsten. Det finns även en inbyggd sökfunktion med mer precisa sökningar. Den nya
versionen finns än så länge tillgänglig för testning på ferenda.lagen.nu.

(Den Haag : Kluwer Law International, 2016. 254 s.)
Bråberg, Marie: Affärsjuridik i
praktiken / Marie Bråberg,
Åsa Svedberg (2. uppl. Sanoma
Utbildning. 398 s.)
Dotevall, Rolf: Bolagsledningens
skadeståndsansvar (3. uppl.
Wolters Kluwer. 265 s.)
Ehrenberg-Sundin, Barbro:
Att skriva bättre i jobbet : en
basbok om brukstexter /
Barbro Ehrenberg-Sundin,
Kerstin Lundin, Åsa Wedin

HANDBOK

Handbok klargör vad beviskravet skälig
misstanke innebär
Beviskravet
skälig misstanke är centralt för förundersökningen
då de flesta
av rättegångsbalkens
tvångsmedel
är knutna
till detta
beviskrav.
Trots detta
framgår
det varken
av lag eller
förarbeten vad beviskravet innebär och domstolspraxis saknas i princip helt.
Boken Skälig misstanke (Wolters Kluwer)
klarlägger vad skälig misstanke egentligen
innebär och är menad att fungera som en
praktisk handledning för poliser, åklagare och
domare som ska ta ställning till om skälig
misstanke föreligger eller ej.
Boken är en omarbetad och förkortad version av författarens avhandling, 2016.
RAPPORT

Färre hatbrott polisanmäldes 2016
Det totala antalet anmälda hatbrott har minskat med åtta procent sedan förra mätningen
2015, visar Brottsförebyggande rådets (Brå:s)
statistikrapport Hatbrott 2016 (2017:11) som
publicerades i mitten av december. Mest
minskade antiromska och antisemitiska hatbrott medan antalet anmälda hatbrott kopplat
till asylboenden ökade kraftigt mellan 2014
och 2016. Det gäller dels främlingsfientliga
hatbrott mot befintliga eller planerade asylboenden.
Läs hela rapporten på Brå:s webbplats
www.bra.se.

(6. uppl. Wolters Kluwer.
191 s.)
Fridström Montoya, Therése:
Homo juridicus : den kapabla
människan i rätten (Iustus.
220 s.)
Fröroth, Zara: Förmåner : skatte
fritt & skattepliktigt / Zara
Fröroth, Karin Fyhr (12. uppl.
Björn Lundén information.
355 s.)
Hartzén, Ann-Christine: The European social dialogue in perspective : its future potential as

an autopoietic system and lessons from the global maritime
system of industrial relations
(Lund University, Faculty of Social Science. 388 s. Diss. Lunds
universitet, 2017)
Hed, Irja: Sekretess! : handbok om offentlighets- och
sekretesslagstiftningen
(18. uppl. Jure. 150 s.)
Johansson, Svante O.: Kommissionslagen : en kommentar
(Wolters Kluwer. 496 s. Gula
biblioteket)
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Friande dom skapade debatt
Efter att Södertörns tingsrätt
den 20 december 2017 meddelat
att fem misstänkta frikänns i
målet med en misstänkt gruppvåldtäkt i Fittja lät reaktionerna
inte vänta på sig. Målsägandebiträde Elisabeth Massi Fritz
kallade den friande domen ”en
skam för Sveriges rättssystem” i
en intervju med Sveriges Radio.
I domen riktades skarp kritik
mot polisutredningen och åklagarens bevisning, och den förundersökning som låg till grund
för åtalet om gruppvåldtäkten
har anmälts till justitieombudsmannen (JO).
Göran Lambertz, tidigare
justitieråd i HD och justitiekansler, skrev på sin blogg att
Massi Fritz hade uttalat sig
på ett grovt vilseledande sätt
om målet och domen: ”Med ett
sådant uttalande missleder hon
människor på ett mycket allvarligt sätt. Det är förståeligt om
många kritiserar och demonstrerar mot domen utifrån en
tro att det som advokaten uttalar stämmer. Och därmed gör
hon stor skada. Domen var utan
tvivel riktig.”
Även advokat Viktor Banke
kritiserade kollegan Massi Fritz’
uttalande. På Twitter skrev
han: ”Vill även varna för den
här typen av uttalanden, som
bidrar till ett omotiverat förakt
för rättssystemet. Domen är inte

Lookofsky, Joseph: Understanding the CISG : a compact guide
to the 1980 United Nations
Convention on Contracts for
the International Sale of Goods
(5. ed. Copenhagen : DJØF.
263 s.)
Lundén, Björn: Samfälligheter
: praktisk handbok om skatt,
ekonomi och juridik (7. uppl.
Björn Lundén information.
203 s.)
Modéer, Kjell Å.: Det förpliktande
minnet : Juridiska fakulteten
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Debatt

Svenska värderingar.

Repliker på
DN.se/debatt

”Debattörer missar detaljen
i Trumps tal”

Statsvetaren Kjell Goldmann svarar
Ove Bring (19/12).

ONSDAG 20 DECEMBER 2017

”Vackra ord som döljer mer
än de förklarar”

KG Scherman, fd gd för Riksförsäkringverket,
svarar Pensionsgruppen (14/12).

Redaktör DN Debatt: Nils Öhman
E-post: debatt@dn.se Telefon: 08-738
12 23
Twitter: @dndebatt Webb: DN.se/debatt

”De svenska värderingarna
finns i vår regeringsform”
Vår främsta grundlag, regeringsformen,
är det
svenska samhällets fundamentala värderingarmest auktoritativa uttrycket för det
som ska vara vägledande för hur samhället . Paragrafen 1:2 innehåller värderingar
ska styras. Dessa formuleringar har
nu
börjat åberopas av rättsliga instanser,
skriver Johan Hirschfeldt och Olof
Petersson.
arje samhälle har sina värde-

V

och personlig frihet, social välfärd,
demokrati
ringar i meningen normativa
och skydd för nationella minoriteter.
År 2002 tilluppfattningar som direkt eller
kom hållbar utveckling och förbud
mot diskrimiindirekt uttrycker synen på det
nering. Genom beslut 2010 togs barns
rätt in och
goda samhället. Värderingar ger
det samiska folket fick ett uttryckligt
grundlagsett svar på frågan om hur vi bör
skydd. Sedan utvecklas den här paragrafen
leva tillsammans. I Sverige har dessa
i det
värderingar
andra kapitlet i regeringsformen där
länge varit outtalade och underförstådda.
flera grundUnder
läggande fri- och rättigheter ges ett
senare tid har behovet ökat att uttrycka
materiellt
de
rättsligt innehåll. Den stöds också
svenska värderingarna i explicita
av bestämmelformuleringar.
sen i 1:9 om att offentliga förvaltningsuppgifter
Frågan är hur ett samhälle kan finna
fram till
ska skötas med saklighet och opartiskhet
och formulera en uppsättning gemensamma
och
med
beaktande
av
allas
likhet
normer. Denna fråga har ett svar.
inför lagen.
Svaret ges
av den demokratiska rättsstaten.
Vår främsta
Man kan se paragrafen i 1:2 som
grundlag, regeringsformen, är det
en
manifestamest auktion av vad Herbert Tingsten en gång
toritativa uttrycket för det svenska
kallade
samhällets
demokratins överideologi. Tidigare
fundamentala värderingar. Grundlagar
hade demobeslutas
kratin varit kontroversiell men efter
av riksdagen. Riksdagen är, enligt
en lång och
regeringsforkonfliktfylld process blev folkstyrelsetanken
men, folkets främsta företrädare.
geGrundlagsbemensam för skilda politiska åskådningar.
slut fattas i ett öppet förfarande med
”Man
Grundlagsparagrafens historia
mellanligär demokrat, men därjämte konservativ,
gande riksdagsval. Dessutom bjuder
liberal
visar att antalet gemensamma värtraditionen
eller socialist”, skrev Tingsten. Efter
att grundlagen ändras under bred
hand har
deringar har ökat över tid, skriver
partipolitisk
partierna uppnått enighet också
enighet.
inom andra
artikelförfattarna.
områden. Överideologin har utvidgats.
I detta
Bilden: Moder Svea på vykort från
avseende
är
samförståndsandan
Regeringsformens portalparagraf
fortfarande en
1910-talet.
(1:1) pekar
Foto: IBL
levande realitet. Grundlagsparagrafens
ut demokratin som en viktig beståndsdel
historia
i de
visar att antalet gemensamma värderingar
svenska värderingarna. All offentlig
har
makt i
ökat över tid.
Sverige utgår från folket, lyder den
inledande
I en del förarbeten och grundlagskommeningen. Fri åsiktsbildning samt
allmän och
mentarer
kallas den här bestämmelsen för
lika rösträtt anges som folkstyrelsens
en
grund.
målsättningsparagraf. Tanken är
Svensk demokrati förverkligas genom
att paragrafens
Människor har förvisett revärderingar ska vara vägledande
presentativt och parlamentariskt
som ett proso olika viljor, åsikter
statsskick och
gram för hur samhället ska styras.
genom kommunal självstyrelse. Att
Det har också
Sverige är
sagts att dessa målsättningar inte
och smak. Men enligt
en rättsstat kommer till uttryck i
är avsedda att
formuleringen
bli rättsligt bindande, att de inte ger
att den offentliga makten utövas
lagen står medborupphov till
under lagarna.
några rättigheter för den enskilde.
Nästa paragraf i regeringsformen
Men grundlagarskapet för ”samhö(1:2) tar upp
gens formuleringar av de svenska
grundläggande värden i vår demokrati
värderingarna
och ger
har nu börjat åberopas av rättsliga
righet med Sverige”
en koncis formulering av några centrala
instanser.
delar av
Våra högsta domstolar har hänvisat
och representerar
de svenska värderingarna. Denna
till paragraparagraf – om
fens innehåll vid ett par tillfällen.
vad det allmänna och den offentliga
Det förekom”medlemskapet i det
makten ska
mer också att JO och JK åberopar
stå för – kom till 1976 och har utvidgats
paragrafen i sin
vid två
svenska samhället
tillsynsverksamhet. Rättstillämpning
senare tillfällen. Till att börja med
är inte bara
innehöll paraen teknikalitet utan där tas alltmer
och är en grund för
grafen fyra huvudpunkter: lika människovärde
sådana här
värdesatser och principer in i argumentationen.
folkstyrelsen”.

Bakgrund. Ur regeringsformen

En grundlags betydelse är heller inte
begränsad till att vara en ram för underordnad
lagstiftning eller för rättskipning och myndighetsutövning. Grundlagen bör få sin främsta
kraft genom
sin ställning i det allmänna medvetandet
och
genom att åberopas i det offentliga
samtalet. Den
som söker en koncis sammanfattning
av vad som
utgör svenska värderingar kan därför
i första
hand hänvisas till regeringsformens
målsättningsparagraf. Där finner man att
det är sex slag
av grundläggande värderingar som
håller samman det svenska samhället:
○ Det inledande stadgandet om alla
människors
lika värde och den enskildes frihetssfär
kan ses
som överordnad de övriga grundsatserna.
○ Det andra är ett programstadgande
om social
(personlig, ekonomisk och kulturell)
välfärd.
○ Det tredje handlar om god miljö
och hållbarhet.
○ Det fjärde handlar om demokrati
och skyddet
för den enskilde.
○ Det femte handlar om delaktighet
och jämlikhet och riktar sig mot olika former
av diskriminering.
○ Det sjätte gäller skyddet för det
samiska folket
och nationella minoriteter.
Slutsatsen är alltså att det faktiskt
går att
formulera ett antal generella men
ändå relativt
precisa principer som tillsammans
utgör en stabil värdegrund för det svenska samhället.
Men
man kan också konstatera att denna
värdegrund
varken är skriven i sten eller är unik.
De svenska
värderingarna, som de uttrycks i
grundlagen,
har under fyra årtionden ändrats
två gånger. De
är heller inte unika utan återfinns
i mycket också
i internationella konventioner och
i andra länders grundlagar. Detta betyder att
värderingarna
med sina anknytningar till människorättskonventioner bör kunna förstås och tas
emot också
av dem som kommer hit från andra
länder.
Den här grundlagsparagrafen bör
också ses i
ljuset av att lagen om medborgarskap
moderniserades 2014. I en nyckelformulering
heter det
där att medborgarskapet förenar
alla medborgare. Människor har förvisso olika
viljor, åsikter
och smak. Men enligt lagen står medborgarskapet för ”samhörighet med Sverige”
och representerar ”medlemskapet i det svenska
samhället
och är en grund för folkstyrelsen”.

1 kap. Statsskickets grunder
mål för den offentliga verksamheten.
○○1 § All offentlig makt i Sverige
Särskilt diskriminering av människor
utgår från
på grund av kön,
ska det allmänna trygga rätten till
arbete,
folket.
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
bostad och utbildning samt verka
för social
Den svenska folkstyrelsen bygger
språklig eller religiös tillhörighet,
på fri
funktionsomsorg och trygghet och för goda
förutsättåsiktsbildning och på allmän och
hinder, sexuell läggning, ålder eller
lika rösträtt. ningar för hälsa.
andra
Det är en viktig pedagogisk uppgift
Den förverkligas genom ett representativt
omständigheter som gäller den enskilde
att förklara
Det allmänna ska främja en hållbar
som
och konkretisera vilka värderingar
och parlamentariskt statsskick och
utveckperson.
som förenar
genom
ling som leder till en god miljö för
oss som lever i det svenska samhället.
nuvarande
kommunal självstyrelse.
Samiska folkets och etniska, språkliga
Vår
och kommande generationer.
och
regeringsform kan här vara av stor
Den offentliga makten utövas under
religiösa minoriteters möjligheter
praktisk
att behålla nytta. Grundlagen
Det allmänna ska verka för att demokratins
uttrycker våra gemensamma
lagarna.
och utveckla ett eget kultur- och
samfundsidéer blir vägledande inom samhällets
värderingar och är därför en angelägenhet
○○2 § Den offentliga makten ska
alla
liv
ska
främjas.
för
utövas
områden samt värna den enskildes
alla medborgare.
privatliv
med respekt för alla människors
○○9 § Domstolar samt förvaltningsmynlika värde
och familjeliv.
och för den enskilda människans
digheter och andra som fullgör offentliga
frihet och
Det allmänna ska verka för att alla
Johan Hirschfeldt, tidigare justitiekansler
värdighet.
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet
och
människor ska kunna uppnå delaktighet
president för Svea hovrätt, ledamot av
Den enskildes personliga, ekonomiska
beakta allas likhet inför lagen samt
Grundlagsoch
och jämlikhet i samhället och för
iaktta
utredningen
2004–2008.
att barns
kulturella välfärd ska vara grundläggande
saklighet och opartiskhet.
rätt tas till vara. Det allmänna ska
•A4
Olof Petersson, tidigare
motverka

professor i statskunskap,
ordförande för Maktutredningen 1985–1990.

”De svenska värderingarna finns
i vår regeringsform”
I ett inlägg på DN Debatt (19/12)
skrev Johan Hirschfeldt, tidigare
justitiekansler och president för
Svea hovrätt, och Olof Petersson,
tidigare professor i statskunskap,
att regeringsformen är det mest
auktoritativa uttrycket för det
svenska samhällets fundamentala värderingar, och att rättsliga
instanser har börjat åberopa formuleringar i grundlagens paragraf 1:2 som ska vara vägledande
för hur samhället ska styra.
en skam för vårt rättssystem.
Tvärtom visar den att vårt rättssystem med dess höga beviskrav står pall trots hårt tryck
utifrån.”
Anne Ramberg skrev ett
blogginlägg om domen där hon
menade att synpunkter om att
tingsrättens dom skulle utgöra
en skam för rättssystemet är inkorrekta och riskerar att skada
tilltron till domstolarna.

i Lund 1666–2016 (Santérus.
565 s.)
Rätten till rättvisa : om utsatta
människors rättigheter och
tillgång till rättvisa / Petra
Hall, Lisa Pelling, red (Premiss.
238 s.)
Söderlöf, Göran: Arbetsrätt för
skolledare och pedagoger
(2. uppl. Wolters Kluwer.
203 s.)
Ullman, Harald: Entreprenad
försäkring : i anslutning till
Byggsektorns standardavtal

”Jag är av uppfattningen att
alla som verkar inom rättsväsendet, inklusive advokaterna,
har ett betydande ansvar inte
bara för att rättsväsendet fungerar på ett rättssäkert sätt, utan
också att såväl rättens aktörer
som allmänhet, samt media
uppfattar att så sker. Detta
innefattar att på ett ansvarsfullt
och sakligt sätt påtala fel som
begås.”

AB och ABT (Svensk byggtjänst. 213 s.)
Vahlne Westerhäll, Lotta:
Introduktion till psykiatrirätt :
för vårdpersonal, socionomer
och jurister (Gleerup. 195 s.)
Wejedal, Sebastian: Rätten till
biträde : om biträdeskostnaders hantering vid svenska
domstolar (Department of Law,
School of Business, Economics and Law at University of
Gothenburg. 1031 s. Juridiska
institutionens skriftserie / Han-

SAGT

”Jag känner mig smutsig att
delta i någonting som är både
moraliskt och vetenskapligt
t vivelaktigt.”
Rättsläkaren Tommie Olofsson till
Svenska Dagbladet i samband med
en föreläsning om åldersbedömningar vid Rättsmedicinalverket
som Migrationskollegiet i Stockholm arrangerade hos Advokatsamfundet den 21 december 2017.

delshögskolan vid Göteborgs
universitet ; 24. Diss. Göteborgs
universitet, 2017)
Äldrerätt : ett nytt rättsområde /
Titti Mattsson, Ann Numhauser-Henning, red. (Wolters
Kluwer. 176 s.)

Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Beslut från disciplinnämnden
DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2017

1

Advokat har fakturerat bolaget Y, utan att det tydligt framgått
att fakturorna avsåg biträde åt annan. Varning med straff
avgift.

BAKGRUND
Advokat X har som ombud för C,
i stämning som ingavs till tings
rätten den 13 maj 2016, yrkat att
A och B till C bl.a. ska erlägga
betalning för köp av aktier.
ANMÄLAN
A och B har i anmälan, som kom
in till Advokatsamfundet den
2 mars 2017, riktat anmärkningar
mot advokat X avseende jäv och
anfört i huvudsak följande.

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

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

Den 16 april 2014 förvärvade A
och B samtliga aktier i bolaget Z
av D (ägare till 70 procent av ak
tierna) och C (ägare till 30 pro
cent av aktierna). Säljarna och
köparna beslutade i samförstånd
att anlita advokat X för uppdra
get att upprätta ett aktieöverlå
telseavtal som både köpare och
säljare kunde acceptera. Ett fler
tal möten ägde rum på advokat
firmans kontor. Vid förhandling
arna företrädde advokat X både
säljarnas och köparnas intres
sen. Efter en rad överläggningar
var samtliga parter överens och
aktieöverlåtelseavtal underteck
nades.
När förvärvet var genom
fört ändrades firmanamnet på
bolaget till Y och C anställdes
som VD. Parterna var eniga om
att advokat X skulle äga rätt att
fakturera bolaget för sitt biträde
i överlåtelsen av aktierna i bo
laget. Den 20 maj 2014 utställde
advokat X en faktura på Y, med
referens till C och arbete med
överlåtelseavtal.
Efter förvärvet fortsatte A och

B att anlita advokat X i juridiska
frågor som rörde bolaget, i deras
egenskap av ställföreträdare för
Y. Advokat X fortsatte således
att lämna biträde åt bolaget och
utställde den 3 juli 2014 en fak
tura på Y, med A som referens.
Efter att advokat X därutöver ut
fört ytterligare arbete på deras
uppdrag, utställdes den 18 au
gusti 2014 ännu en faktura med
A som referens.
Advokat X är förhindrad att fö
reträda C rörande betalningskra
vet eftersom han vid förvärvet
av bolagets aktier företrätt både
köparna och säljarna och dess
utom, efter förvärvet, fortsatt
biträda bolaget på uppdrag av
köparna. Advokat X har därmed
skapat ett förtroende för samtli
ga parter som varit involverade
i förvärvet. Uppdragen för bola
get har skapat en lojalitet, inte
bara mot bolaget, utan även mot
dem såsom aktieägare och före
trädare för bolaget. Därutöver
har advokat X erhållit grundlig
information om bolaget, som
framkommit efter förvärvet, och
som tidigare aktieägare inte bör
eller ska känna till.
ADVOKATENS YTTRANDE
Advokat X har i yttrande, som
kom in till Advokatsamfundet

den 8 mars 2017, tillbakavisat
anmärkningarna och anfört i
huvudsak följande.
Han bestrider att han i något
sammanhang skulle ha biträtt B
eller A såsom påstås. Han har
inte lämnat något biträde till
A eller B i frågor rörande bola
get Y.
I det aktuella ärendet har han
biträtt privatpersonen C samt
bolaget W i samband med att
dessa parter överlåtit sina ak
tier i Z till A och B. Hans biträ
de har bestått i att ge klienterna
rådgivning i samband med över
låtelsen samt att upprätta aktie
överlåtelseavtal, ett anknytande
provisionsavtal och ett pantsätt
ningsavtal bl.a. Det kan inte råda
något tvivel om att han endast
biträtt C och W i ärendet.
Förhandlingarna var ganska
tuffa gentemot B och A. Tillsam
mans med klienterna ställde de
långtgående garantier av B och
A och krävde säkerhet i form av
fast egendom, som de så vitt han
uppfattade fick lägga mycket ar
bete på att ta fram. Han påpeka
de inför förhandlingarna att det
kunde vara lämpligt att A och B
anlitade eget biträde, men de an
såg sig inte behöva detta.
Hans klienter har bett honom
tillställa bolaget Y fakturor för

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

56

ADVOKATEN NR 1 • 2018

SAMFUNDET

biträdet. Han har i detta sam
manhang noga markerat att det
ta inte förändrar den ursprung
liga betalningsskyldigheten och
att han på fakturor noggrant
måste anteckna vad debitering
en avser. Han har också upp
lyst dem om att detta kan för
anleda förmånsbeskattning. Av
fakturorna framgår tydligt att de
avser biträde angående överlå
telseavtalen, provisionsavtalen
och pantsättningarna bl.a. I det
ta sammanhang var han i kon
takt med A för bekräftelse på att
det var i sin ordning att Y tog
emot fakturorna. Han fick klar
tecken till detta och angav där
för A:s namn på fakturorna som
referens.
B och A har inte fullgjort sina
förpliktelser att betala för ak
tierna fullt ut enligt aktieöver
låtelseavtalen. Inte heller har de
erlagt de provisionsersättning
ar som avtalats. Han har fått i
uppdrag att kräva in betalning
av dem.
Samma anmärkningar som
framförts nu avseende jäv har
framförts av anmälarna för lite
mer än ett år sedan. Han kun
de dock redan då se att an
märkningarna saknade grund
eftersom han inte i något sam
manhang hade biträtt B eller A.

ADVOKATEN NR 1 • 2018

GENMÄLE FRÅN ANMÄLARNA
B och A har den 22 mars 2017
kommit in med genmäle, varvid
de har vidhållit sin anmälan och
tillagt i huvudsak följande.
Det bör noteras att även ma
joritetsägaren i bolaget, D, är av
uppfattningen att advokat X har
företrätt samtliga parter vid ak
tieöverlåtelsen och att han är
jävig att företräda en av aktie
ägarna i den efterföljande tvisten.
REPLIK FRÅN ADVOKATEN
Advokat X har den 30 mars 2017
kommit in med replik, varvid
han har vidhållit sitt tidigare
yttrande och tillagt i huvudsak
följande.
Uppgiften att D skulle anse att
han varit ombud för B eller A är
ny för honom. Han har haft en
rad möten med D, bl.a. angåen
de den pågående betalningstvis
ten mot anmälarna, och hon har
aldrig gett uttryck för en sådan
uppfattning. Han vill dessutom
påstå att det skulle vara svårt för
D att ha en sådan uppfattning ef
tersom hon inte varit närmare
delaktig i hans direkta kontak
ter med B och A. Inte heller nå
gon av flera andra personer som
varit delaktiga i förhandlingarna
kring överlåtelsen av Z har till
honom framfört uppfattningen

att han i någon del skulle ha bi
trätt B och A.
YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING
B och A har kommit in med yt
terligare yttrande, vilket advokat
X har bemött.
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH BESLUT
Enligt X:s redogörelse har han
varken företrätt B, A eller Y
på sätt som påståtts i anmälan.
Någon utredning som visar på
motsatsen har inte presenterats
i ärendet. Nämnden finner det
därför inte visat att det förelegat
hinder för X att biträda C i det
aktuella tvistemålet.

Av utredningen framgår att
X har fakturerat Y utan att det
tydligt framgått att fakturor
na avsåg biträde åt C och bola
get W. Härigenom har han allvarligt åsidosatt god advokat
sed. Att klienterna anvisat bo
laget som fakturamottagare föranleder ingen annan bedömning.
Särskilda skäl att ålägga straff
avgift föreligger.
Nämnden tilldelar därför X
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken och
ålägger honom enligt 8 kap. 7 §
tredje stycket att betala straffav
gift till Advokatsamfundet med
tjugotusen (20 000) kr. ¶

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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Nya kontorsmöbler för alla advokater!
Vi säljer och monterar italienska möbler i alla former

X9

Wave Lyx

Pris 6.990:(exkl. moms)

Skapa ett enhetligt och trivsamt kontor med X9 skrivbord och mötesbord i varma träfärger

Zeta Classic

Morekontor.se

Handla direkt på www.morekontor.se - Ring 035-21 50 21

Vi har mötesbord i alla former

A.d Shop AB, Skonertgatan 12, 302 38 Halmstad

RÄTTSUTLÅTANDEN
rörande nyttjanderätt till fast egendom
●

hyresrätt ● arrenderätt ● bostadsrätt
● annan nyttjanderätt till fast egendom

Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade.
Ibland kan det också vara svårt att finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett
förflutet som hyresråd under mer än 20 år har jag lång erfarenhet av rättsområdet nyttjanderätt till
fast egendom. Jag är också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen.
Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även
i andra situationer där behov föreligger av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt.
(Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

F.D. HYRESRÅDET ERIK GERLEMAN
ADRESS: Rösvägen 27, 352 49 Växjö E-POST: erik_gerleman@hotmail.com TEL: 070-598 68 26
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 YA LEDAMÖTER
N
DEN 8 DECEMBER 2017
Linda Bengtsson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg
Helena Bergman, Bergman & Eek
Advokat AB, Lund
Helena Brännvall, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Max Carlin, Moll Wendén Advokatbyrå AB, Malmö
Caroline Olstedt Carlström, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Klas Eklund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg
Marcus Erneholm, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm
Jenny Gustafsson, Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB, Borås
Sanna Hanspers, Advokatfirman
Lindahl KB, Helsingborg
Fanny Herbe, Foyen Advokatfirma
KB, Malmö
Helena Nordblad Herou, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB,
Ludvika

Sara Fager Hultqvist, Wistrand
Advokatbyrå Göteborg KB, Göteborg
Charlotta Wallman Hörlin, Advokatfirman Morris AB, Stockholm
Kristina Jansson, MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg
Catrin Karlsson, Advokatfirman
Wåhlin AB, Göteborg
Daniel Lennartsson, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Mårten Lindberg, Synch Advokat
AB, Stockholm
Theres Lindberg, Advokatfirman
Sweger & Boström KB, Stockholm
Dennis Lundquist, Kilpatrick
Townsend & Stockton Advokat KB,
Stockholm
Eva Olofsson, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå
Frida Segenmark, J. Lindwall Law
Group Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Tiborn, Ahlqvist & Partner
Advokatbyrå AB, Göteborg
Emily Tomas Da Costa, Advokatfirman Kahn Pedersen KB, Stockholm

Rebecka Weitzberg, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Silvia Widén, Advokatbyrån Tove
Rolfsdotter AB, Lund
Rikard Willerius, Advokatfirman
Söderbaum AB, Uppsala
Caroline Winje, Landahl Advokatbyrå AB, Stockholm
William Yüksel, Advokaterna Petrov och Utberg HB, Göteborg
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Evelina Anttila, Stockholm, 3 december 2017
Felix Boman, Göteborg, 1 december
2017
Helena Bune, Malmö, 15 november
2017
Jacob Ceder, Vänersborg, 1 augusti
2017
Eva Forsberg, Stockholm, 3 december 2017
Jenni Garamvölgyi, Stockholm,
30 november 2017
Karin Grauers, Stockholm, 19 november 2017

Frida Masreliez, Stockholm, 30 november 2017
Olle Nykvist, Stockholm, 13 november 2017
Anna Philipson, Stockholm, 1 december 2017
Erik Sjölin, Lidköping, 15 november
2017
Mattias Sköld, Malmö, 30 november 2017
Anna Treschow, Kristianstad,
30 november 2017
Frederik Treschow, Kristianstad,
1 december 2017
Kristina Walles, Stockholm, 16 november 2017
Josefin Westin, Göteborg, 1 december 2017
Michael Wilensky, Malmö, 1 december 2017
AVLIDNA LEDAMÖTER
Lars Broberger, Holmsund, 16 november 2017
Roland Sundqvist, Stockholm, 27
november 2017

Tolk- och översättningstjänster
över hela landet
Språkjour för advokater och jurister
dygnet runt på alla språk

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
omgående efter utfört uppdrag
Alltid personlig service
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KONTOR

KONTAKTA OSS!

Stockholm
Uppsala
Södertälje

Tel. 010-550 97 15
info@herotolk.se
www.herotolk.se
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REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/1536 Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma
standarder för information i grundkartor (2017:2) och Boverkets rapport
Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt
(2017:21)
R-2017/1640 Högsta domstolens förslag till lagändringar avseende domstolens sammansättning i utlämningsärenden
R-2017/1664 Betänkandet Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor (SOU 2017:68)
R-2017/1682 Promemorian Elmarknadslag (Ds 2017:44)
R-2017/1731 Betänkandet Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad
av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63)
R-2017/1745 Promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag
R-2017/1756 Promemorian Följdändringar till ny förvaltningslag
(Ds 2017:42)
R-2017/1854 Promemorian En omarbetad utlänningsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning (Ds 2017:45)
R-2017/1859 Promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

R-2017/1864 Betänkandet Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)
R-2017/1868 Promemorian Omedelbart omhändertagande av barn och
unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)
R-2017/1889 Promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)
R-2017/1946 Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023 (Ei R2017:07)
R-2017/1988 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och
om återanvändning
R-2017/2023 Delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)
R-2017/2051 Promemorian Förbättrade möjligheter att besluta om och
verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet
R-2017/2077 Betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för
ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
(SOU 2017:70)
R-2017/2078 Promemorian Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och
direktåtkomst för Försäkringskassan
R-2017/2128 Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

Linguacom
Din tolk- och översättningsbyrå!

Sveriges bästa tolkar och översättare, är specialiserade
på tolk- och översättningstjänster för advokat- och juristbyråer.
Vill Du ha de bästa auktoriserade tolkarna? Vill Du ha marknadens
snabbaste leveranser av auktoriserade/stämplade översättningar?
Kontakta då Linguacom, vi har alla världens språk under ett tak!
För akuta ärenden och snabb handläggning ring 08-410 963 01 mellan
kl 8–17. Möjlighet till kostnadsberäkning direkt efter avslutad tolkning.

TESTA IDAG!
FÖRSTA TOLKUPPDRAGET
GRATIS*
Uppge kod vid
bokningstillfälle:
Advokaten

Boka dygnet runt på 08-410 96 300
kundservice@linguacom.se
www.linguacom.se
*Gäller max 60 min telefontolkning
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NYA XF SPORTBRAKE

KÖR EN
PERFORMANCE-BIL
AV PRAKTISKA
SKÄL

NYA XF SPORTBRAKE FÖR
8,5 BASBELOPP!

UTRUSTNING:
Xenon-ljus med LED-signatur

Med sin F-TYPE inspirerade design bevisar nya
XF Sportbrake att prestanda och praktikalitet går att
kombinera. XF kompromissar inte med elegant stil,
mångsidighet och säkerhet. En iögonfallande, aerodynamisk exteriör som matchas av en modern interiör.
Den moderna designen erbjuder ren och heltäckande
komfort med ett överflöd av naturligt ljus och utsökt
hantverk. Jaguars nya InControl-infotainmentsystem
med en 8-tums pekskräm gör körningen mer njutbar.
Tack vare Jaguars lättviktsarkitektur i aluminium är
XF än mer effektiv, har lägre driftskostnader samt
utsläpp ner till låga 118 g/km.

Parkeringsradar bak

Boka provkörning hos din närmaste återförsäljare idag.

Jaguars ljudsystem

Fjärrstyrd bränslevärmare
Luftfjädring bak
Motoriserad bagagelucka
40/20/40 delbart baksäte
Insynsskydd och lastnät
Takrails
17 tums lättmetalfälgar
2-zons klimatanläggning
8-tums Touchscreen
Filbytesvarning

Pris från 380 800 kr

jaguar.se

Fri service & Garanti de 3 första åren (obegr. miltal)*

Priset gäller vid försäljning till juridisk person. Baseras på Jaguar XF Sportbrake 2.0L 180PS Diesel RWD AUT MY18 Pure Edition.
Bränsleförbrukning bl körning 4,8 l/100 km. CO2-utsläpp 120 g/km. Miljöklass Euro6. *Fri service i 3 år utan milbegränsning.
Garantier: 3 års fabriksgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti utan milbegränsning,
samt 3 års Jaguar Assistans inom Europa. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar.

TILL SIST

#medvilkenrätt – igen
Är det så? Så mycket vågar man nog i alla fall säga att
har det gått två månader sedan
det knappast skulle se ut som det gör om det vore en
Svenska Dagbladet publicerade uppropet #medvilken
jämnare könsfördelning på delägarnivå på advokatby
rätt. Där beskrevs – för att citera uppropet – ”övergrepp
råerna. (Sedan kommer det förstås alltid att finnas ”bad
av olika allvarlighetsgrad från män i maktpositioner och
apples” som begår övergrepp oavsett strukturella förhål
med möjlighet att utnyttja beroendeställningar”. Min in
landen, men det är en sak för sig.)
itiala reaktion på uppropet kunde läsas på denna plats i
förra numret av Advokaten, där det tal jag höll på Advo
katdagarna återgavs.
jag läste härförleden en intressant intervju med Mannhei
Direkt efter publiceringen av #medvilkenrätt gav sam
mer Swartlings vd Jan Dernestam i Dagens Industri.
fundet Novus i uppdrag att göra en studie
MSA är Sveriges största advokatbyrå. Där är
av sexuella trakasserier i advokatbranschen.
15 procent av delägarna kvinnor. Men bland
SÅ MYCKET VÅDen genomfördes i form av en enkät rik
dem som antagits sedan 2010 är 36 procent
tad till kvinnliga advokater och biträdande
kvinnor. Dernestam konstaterar att det tar
GAR MAN NOG I
jurister. Studien – som går att läsa på vår
men att utvecklingen går åt rätt håll:
ALLA FALL SÄGA tid
hemsida – bekräftar att det finns ett stort
”Vårt mål är att hälften av delägarna ska
ATT DET KNAPproblem. En tredjedel svarade att de någon
vara kvinnor.”
gång under sin tid på byrå utsatts för sexu
Jag har inte närmare undersökt hur part
PAST SKULLE SE
ella trakasserier. Nästan hälften svarade att
nerutvecklingen
ser ut på andra större by
UT SOM DET GÖR
de upplevt att en annan medarbetare ut
råer, men jag noterar att den affärsjuridiska
OM DET VORE EN byrå där jag tillbringade mina första 15 år –
satts för sexuella trakasserier. Och det är
JÄMNARE KÖNS- Gernandt & Danielsson – inte hade någon
inte några engångsföreteelser – mer än
80 procent av dem som hade utsatts
FÖRDELNING PÅ kvinnlig delägare när jag lämnade byrån
för sexuella trakasserier uppgav
2006 medan fyra av 21 delägare nu är kvin
DELÄGARNIVÅ
att det skett vid fler än ett till
nor, däribland tre av de sju senast antagna.
PÅ ADVOKAT
fälle.
Så utvecklingen får antas gå åt rätt håll,
BYRÅERNA.
För min del har uppropet
även om det nog kommer att ta ganska lång
och Novus-undersökningen
tid innan könsfördelningen på delägarnivå
gett upphov till reflektioner
är någotsånär jämn.
kring arbetsplatskulturen på advokatbyrå
Under tiden får byråernas ledningar inte nöja sig med
er, liksom – i nästa steg – tankar om vad det
att bara (inom citationstecken) beivra rena övergrepp –
får för följder att det stora flertalet deläga
något som är ett minimikrav och som naturligtvis måste
re på advokatbyråer fortfarande är män
göras med full kraft.
medan en stor andel av de yngre med
arbetarna är kvinnor.
därutöver gäller det att främja en god arbetsplatskultur i
För att citera Mårten Schultz i SvD
vid mening. Som Dernestam säger i DI-artikeln: ”Plum
samma dag som #medvilkenrätt pu
pa skämt och sexistisk jargong slår vi ned mot.” Det bör
blicerades: ”Sammanställningen
alla göra.
väcker många frågor. Som frågan
Och inte minst gäller det att verka för att kvinnliga ju
om sambandet mellan sexistiskt
rister i karriärhänseende inte blir negativt särbehand
språkbruk, könsstereotyper och
lade på grund av sitt kön, till exempel med avseende på
övergrepp. Eller frågan om för
arbetsuppgifter och lön. Här visar både en JUSEK-rap
hållandet mellan å ena sidan
port från 2015 och en av samfundet beställd Novus-un
övergrepp och å andra sidan
dersökning att mycket återstår att göra.
hierarkiska arbetsplatser där
yngre jurister är underställda
seniora juristers makt.”
Med andra ord: Sexuella
trakasserier som det yttersta
utflödet av strukturella för
Christer Danielsson
hållanden.
Ordförande Sveriges advokatsamfund

när jag skriver detta

62

ADVOKATEN NR 1 • 2018

Lexino djupa lagkommentarer
Karnov Groups djupa lagkommentarer är utvecklade med den praktiskt
verksamma juristen i åtanke. De tydligt utformade lagkommentarerna
på paragrafnivå, författade av Sveriges ledande juridiska experter, ger en
kärnfull och kvalitativ kommentar till gällande rätt.
Kontinuerlig uppdatering gör att de djupa kommentarerna alltid
representerar det aktuella rättsläget och finns tillgängliga i både bokform
och online. Lexino - djupa lagkommentarer finns till drygt 80 centrala lagar.

Tungviktaren
i det svenska
rättssystemet
sedan 1861.

Få lagboksappen
utan ex tra
kostnad!

Sedan Sveriges Rikes Lag kom ut första gången år 1861 har den varit
det självklara valet för landets ledande jurister. 2018 års upplaga
finns nu att beställa hos din återförsäljare eller på nj.se/lagboken.
Vid leverans får du även tillgång till Sveriges Rikes Lag som app.

nj.se/lagboken

