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REDAKTIONEN

Förtroende och säkerhet i en uppskruvad tid
att besöka en domstol eller en rättegång i dag är inte som för en
tio–femton år sedan. Nuförtiden möts besökaren av olika former av säkerhetsskydd; allt från väktare, kameraövervakning
och larmbågar till röntgenutrustning för undersökning av
väskor och kläder. Om det är fråga om en intervju behöver
presskort visas upp först, sedan blir man hämtad av en tjänsteman för vidare lotsning genom byggnaden. På ett liknande sätt är det att besöka Rosenbad, läs mer på s. 28. Utanför
ambassader och många myndigheter finns numer oftast olika
former av hinder, som upp- och nersänkbara stålpelare, för
att hindra terroristattacker. De konkreta vardagsexemplen på
hur relationen mellan allmänhet och myndigheter har förändrats är tydliga.
Den tidigare svenska, närmast godtrogna, tilltron till omvärlden är borta. I stället är det tydligt att med de olika
säkerhetsskydden signaleras vaksamhet, kanske till och med
misstänksamhet. Det råder ett mer uppskruvat läge. Att
det blivit så beror inte på en överdriven paranoia, tvärtom.
Rader av incidenter och våldsamheter har gjort dem som
utsatts mer vaksamma mot allmänheten. Samtidigt visar
NTU:s senaste undersökning att även allmänhetens förtroende för rättsväsendet försämrats.
Frågan är vad nästa steg är i den delikata balansen mellan
medborgare och stat. Det ömsesidiga förtroendet är avgörande för demokratins stabilitet och utveckling. Frågan om
vi om tio–femton år fram i tiden kommer att se ytterligare
tekniska instrument för att skydda folkvalda och myndighetspersonal. Eller kommer dagens trend att vända mot ökad
tilltro? Kommer de nya tunga betonglejonen, som installeras
på Drottninggatan efter Rakhmat Akilovs terroristattentat,
att ha ersatts av sina tidigare mindre varianter eller ha tagits
bort helt? Osvuret är bäst.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Integritet i en digital
det är valår.

Det märks på många sätt. Inte minst i den
stora mängd propositioner som regeringen lämnar till
riksdagen. Som vanligt mer eller mindre väl övervägda.
Lagrådet har under förra året och i år uttryckt allvarlig
kritik mot många högprioriterade lagförslag från regeringen. Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster, En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet,
Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot
utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, Förändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag
och Lag om passageraruppgifter i brottsbekämpningen
för att nämna några. Det kan i sammanhanget anmärkas
att även Alliansen när den hade regeringsmakten kom
i åtnjutande av allvarlig kritik från Lagrådet. Inte heller
den kritiken följdes alltid. Riksdagens maktbärande partikonstellationer måste nog härvidlag betraktas som lika
goda kålsupare.
Att det är valår märks också på den alltmer uppskruvade tonen i det offentliga samtalet. Till detta bidrar
inte minst sociala medier. Risken är där
uppenbar att fakta förvrängs och fokus
förskjuts från sakfrågor till karaktärsmord på motståndaren. Detta är ett
illavarslande scenario, särskilt när
det är riksdagsmän som använder sig av sociala plattformar på
ett sätt som inte precis är ägnat att
stärka tilltron till den lagstiftande
församlingen. Sociala medier är inte
de bästa plattformarna när det gäller värnandet av personlig integritet. Tvärtom.
Allmänna val är en förutsättning för en demokratisk rättsstat. Ett självklart
villkor är att valen inte
manipuleras. Det förutsätter, bland annat, att de
röstberättigades integritet skyddas. Erfarenheterna från valet i USA när
president Trump kom till
makten, liksom utgången i
Brexitomröstningen, vittnar om farorna i den digitala tidsåldern. Den senaste
tidens uppmärksammade
avslöjanden om hur Cambridge Analytica skaffat sig
tillgång till stora mängder
integritetskänsliga uppgif-
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ter från Facebook är bara ett av många sådana exempel.
Till detta kommer hur de stora digitala plattformarna på
nätet tillåter hot och hatsajter att sprida kränkande, diskriminerande och ofta direkt brottsliga uttalanden, med
inslag av hets mot folkgrupp, uppmaningar till terrorism
och andra allvarliga brott. Detta äventyrar den öppna
diskussionen och ytterst det demokratiska samtalet. Sådana företeelser riskerar även att leda till regler om censur och, minst lika illa, till självcensur. Integriteten är
således en förutsättning för utövandet av de demokratiska rättigheterna och redan därigenom skyddsvärd.
är ingen nyhet. Men, att integriteten på kort tid har blivit en kommersiell handelsvara är något som inte rönt lika stor uppmärksamhet,
som när lagstiftaren för att stärka brottsbekämpningen
i ökad utsträckning vill ha möjlighet att övervaka oss
alla. Jag har under de senaste två åren bland annat suttit
som expert i Datalagringsutredningen och Utredningen
om hemlig dataavläsning. Utredarna där har lämnat sina
betänkanden till justitieministern och dessa har också
varit ute på remiss. Förslagen berör i högsta grad frågan
om statens möjligheter att i brottsbekämpande syfte få
göra intrång i vår integritet. De innehåller mycket svåra
avvägningar mellan å ena sidan säkerhet och brottsbekämpning, samt å andra sidan rättssäkerhet och integritet.
Den tekniska utvecklingen går fort. Argumenten för
införandet av nya hemliga tvångsmedel och utvidgad
övervakning grundar sig i huvudsak på den tekniska utvecklingen och dess mer påtagliga konsekvenser. I allmänhet är det jämförelsevis lätt att identifiera behovet
och effektiviteten. Men, när det kommer till proportionaliteten och nödvändigheten i vårt demokratiska samhälle reser sig problemen. Hoten mot den personliga
integriteten kommer dock som bekant inte bara från storebror staten.
De stora digitala teknikföretagen Microsoft, Google,
Amazon, Facebook och Apple har en närmast ofattbar
makt. Det blir en stor utmaning att effektivt reglera denna globala marknad. EU har vid ett flertal tillfällen konfronterat de amerikanska jätteföretagen med påståenden om missbruk av dominerande ställning. Under förra
året bötfälldes Facebook med 110 miljoner euro för att
under 2014 ha förvärvat WhatsApp och med 2,42 miljarder euro för att de favoriserat sin egen näthandelstjänst
vid onlinesökningar på nätet. Den europeiska lagstiftaren saknar, med stöd av nuvarande konkurrensregler,
i realiteten möjlighet att effektivt sanktionera Microsofts förvärv av LinkedIn och liknande koncentrationer
av makten. Här skulle den svenska konkurrensrättsliga
regleringen enligt vissa kunna vara en inspirationskälla

att integriteten är under hot
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tidsålder
sådan reglering. Svårigheterna torde vara stora. En gloför EU att kontrollera de stora teknikbolagen. Andra ser
bal reglering kräver bland annat att länder som Kina och
en sådan utveckling som ett allvarligt hot. Om detta kan
andra diktaturer avstår från sina inskränkningar i yttranman ha olika synpunkter.
defriheten och tillgången till internet. Något som i dagsTeknikutvecklingen och artificiell intelligens har redan
läget förefaller avlägset. Makten hos teknikdrakarna är
påverkat konkurrensen. Algoritmerna och data på näsamtidigt utmanande. Å ena sidan riskerar enskilda att
tet kommer också i framtiden att enkelt kunna påverka
drabbas genom hat och hotfulla publiceringar, å andra
priser med prisdiskriminering som följd. Att algoritmer
sidan riskerar enskilda att inte komma till tals när teki dag bidrar till allvarlig diskriminering på nätet har Danikdrakarna godtyckligt beslutar att inte tillåta publicegens Nyheters publiceringar nyligen visat. Ett dystert exring.
empel är den antisemitiska hydrans alltmer oblyga agerande. Publiceringar som de i DN är viktiga
bidrag till människors information och däriproblematiken är dock inte ny. Den kan, från
genom till den demokratiska processen. För
principiella utgångspunkter, överföras till
SOCIALA MEDIER den pågående diskussionen om traditionella
min del tror jag att storskalig handel med
integritetskänsliga uppgifter insamlade hos
medier. Det är inte bara sociala medier på
ÄR INTE DE
sociala medier inrymmer så allvarliga proteknikdrakarnas plattformar som påverkar
BÄSTA PLATT
blem att global lagstiftning nog måste överden demokratiska processen. TraditionelFORMARNA NÄR la medier utövar i än högre grad inflytande
vägas. Jag inser samtidigt att ett sådant projekt rymmer svåra principiella och tekniska
genom sina publiceringar. Dessa utgör en
DET GÄLLER
problem. Men den nyligen timade Facebookav grundvalarna i en rättsstat. Det är därVÄRNANDET
skandalen kan mycket väl bli en utlösande
för viktigt att de när de till exempel skildrar
AV PERSONLIG
faktor i den riktningen.
våldet i vissa förorter inte, mot bättre veINTEGRITET.
tande, skapar intrycket av att det närmast
råder inbördeskrig i stora delar av landet.
den digitala verkligheten ställer lagstiftaren
TVÄRTOM.
Sådana bilder skapar falska eller i vart fall
inför stora och närmast oöverstigliga promycket överdrivna hotbilder och inte minst
blem. I Europa kommer GDPR-förordningen
rädsla. Det inger inte förtroende när medierna, i Meatt den 25 maj bli lag i Sverige och övriga EU. Lagstifttoos kölvatten, skapar närmast förföljelseliknande drev
ningen tar sin utgångspunkt i den enskildes personliga
mot enskilda politiker och makthavare som, rätt eller
rättigheter, innefattande rätten att bli glömd. I USA har
fel, ådragit sig människors missnöje, utan att ha gjort sig
FCC (United States Federal Communications Commisskyldiga till brott.
sion) samtidigt beslutat att upphäva de under president
Förtroendet för traditionella medier är med rätta
Obama införda reglerna som förbjöd bredbandsbolag
högt. De utgör en central funktion i vår demokrati. Det
att öka hastigheten för de webbsidor man ville prioriteinnebär ett stort ansvar, som man i allmänhet bär med
ra och att sänka hastigheten för andra. Detta var en regden äran. Men, min personliga uppfattning är dock att
lering som byggde på den demokratiska tanken att det
såväl Dagens Nyheter som Aftonbladet gick allvarligt
skulle råda nätneutralitet. Den innefattade bland annat
vilse i sina publiceringar om talmannen Urban Ahlin
att all internettrafik skulle ske i samma hastighet. Det
och om teaterchefen Benny Fredriksson. I Benny Fred
nya beslutet från FCC i december förra året har förstårikssons fall med djupt tragiska konsekvenser. Allvarlig
eligt nog väckt starka reaktioner på många håll och står
kritik kan också riktas mot flera andra publiceringar av
på sitt sätt i kontrast till den nya regleringen inom EU.
upprop i anledning av Metoo. Ändamålet helgar faktiskt
Detta är inte ägnat att underlätta en global reglering.
inte medlen, även om ekonomiska och populistiska inMycket kan sägas om GDPR. Den vällovliga ambitressen kan förorda annorlunda. Självrannsakningens tid
tionen är dock att skydda den personliga integriteten.
kommer.
Huruvida lagstiftningen kommer att kunna utgöra ett
verkligt skydd mot integritetsintrång återstår att se. En
sak är dock säker. Det är långt kvar till att vi kommer att
kunna åstadkomma en universell reglering av internet.
Många har i anledning av den senaste tidens uppmärksammade avslöjanden, på goda grunder, efterlyst
just en universell reglering av rättigheterna på internet.
Samtidigt betonas från andra håll, likaså på goda grunAnne Ramberg
der, riskerna för att yttrandefriheten inskränks med en
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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NYHETER
Skarp kritik mot
Skatteverkets förslag

Skatteförslag skrotas
efter samfundskritik
Regeringen skrotar efter
massiv remisskritik för
slaget om exitskatt, en
ny skatt riktad mot personer som
äger aktier i onoterade företag.
Advokatsamfundet var bland de
kritiker som avstyrkte förslaget.
Advokatsamfundet ifrågasatte
bland annat om förslaget till alla
delar var förenligt med EU-rätten,
och kritiserade att lagförslaget
tagits fram av Skatteverket, en
myndighet vars huvudsakliga roll
är att tillämpa och utöva tillsyn
över lagstiftning.
Advokatsamfundet skriver i
sitt yttrande att det ”hyser även
viss oro för att förslaget, särskilt
i denna del, ska försvåra för
svenska företag att attrahera
utländska nyckelpersoner att
komma till Sverige för att bosätta
sig och arbeta, vilket kan minska
Sveriges konkurrenskraft som
investeringsland”.
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Advokatbyrån har som en konsekvens av Youtubes uppgiftslämnande drabbats av försök till dataintrång som syftat
till att röja kontakter med klienter.

Hot mot advokat efter
publicering på Youtube
En advokat har utsatts för
allvarliga hot och advokatbyrån
blev utsatta för försök till dataintrång efter att webbplatsen
Youtube lämnat ut byråns namn
till aktörer med nazisympatier.
En advokat i Stockholm har mottagit hot där detaljer om dennes
barn och privata bostad togs
upp. Det efter att att webbplatsen Youtube lämnat ut advokatbyråns namn till aktörer med nazisympatier.
Advokatbyrån har också som
en konsekvens av Youtubes uppgiftslämnande drabbats av försök till dataintrång som syftat till
att röja kontakter med klienter.
Händelserna är polisanmälda.
– Denna typ av företeelser hör
inte hemma i demokratiska rättsstater. Försök att skrämma advo-

kater och journalister till tystnad
måste vi alla med gemensamma
krafter motverka. Därför är det
angeläget att polisanmäla hoten,
säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Dagens Nyheter som var först
med att berätta om hoten, den
4 mars, menar att bakgrunden
till hoten och försöket till dataintrånget är att byrån i sin tjänsteutövning biträtt journalister vid
anmälningar av ett antal hotfulla
publiceringar som gjorts av högerextremister på Youtube. Det
var i samband med borttagandet
av några av de hotfulla publiceringarna som anmälarens namn
röjdes av Youtube genom att det
publicerades både på webbplatsen och i korrespondens med
innehavaren av kanalen.
Anne Ramberg menar att

Youtube och andra it-bolag borde ta ett mycket större ansvar
kring att stoppa olagligt innehåll än de gör i dag, och kunna
ställas till svars om de inte tar
bort olagligt innehåll.
Advokatsamfundet genomförde under hösten 2017 en stor undersökning om kåren och av tillståndet i kåren. I denna uppgav
så många som 24 procent av advokaterna att de utsatts för hot
i sin yrkesutövning. 1 av 10 uppgav att de blivit utsatta två gånger eller fler.
– Konsekvenserna av dessa
hot och trakasserier är djupt illavarslande, såväl för rättsstaten
och det öppna samhället, som
för den enskilde advokaten. Den
rättssökande allmänheten riskerar att inte få något biträde, säger Anne Ramberg.
JP
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Skatteverket föreslår
i en promemoria om
arbete mot skattebrott
utökade områden inom vilka
Skatteverket på eget initiativ ska
kunna bedriva brottsbekämpande
verksamhet och hur uppgifter
ska kunna lämnas mellan Skatte
verkets olika verksamhetsgrenar. Advokatsamfundet
menar att det finns avsevärda
brister i fråga om skyddet för
den personliga integriteten och
oskuldspresumtionen i förslaget,
och motsätter sig den föreslagna
utökningen av områden där
Skatteverket på eget initiativ ska
kunna bedriva brottsbekämpande
verksamhet.
Samfundet ifrågasätter om
förslaget med uppgiftslämnande
mellan Skatteverkets brotts
bekämpande verksamhet till
Skatteverkets övriga verksam
heter inte innebär ett brott mot
oskyldighetspresumtionen. Sam
fundet menar att förslaget måste
kompletteras med en bedömning
hur förslaget förhåller sig till
Europadomstolens praxis kring
den enskildes rätt att inte behöva
belasta sig själv.

NYHETER

De föreslås ta plats i huvudstyrelsen
Valberedningen har offentliggjort sitt förslag för ledamöter
i Advokatsamfundets huvudstyrelse och disciplinnämnd.
Fredrik Ungerfält och Anna
Ulfsdotter Forssell föreslås bli
nya styrelseledamöter.
Advokatsamfundets valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Karl Woschnagg,
Jan-Mikael Bexhed, Eric M. Ru-

nesson, Petter Hetta, Sven A.
Olsson, Sait Umdi, Klas Wennström och Erik Sjöman.
Till nya styrelseledamöter föreslås Fredrik Ungerfält, Göteborg, och Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm.
Till Advokatsamfundets disciplinnämnd föreslår valberedningen omval av Leif Ljungholm
som vice ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli

2018 – 30 juni 2022 samt omval
av nämndledamöterna Magnus
Wallander och Staffan Bergqvist
för samma period.
Anna Steén, Malmö, och Poly
Jensell, Göteborg, föreslås som
nya ledamöter i disciplinnämnden.
de nya ledamöterna

vokatsamfundets
möte i juni.

utses vid Adfullmäktige-

Kammarrätten i Göteborg menar att den nedlagda tiden visserligen överstiger normal tidsåtgång, men att handläggningen i det aktuella LVU-målet i förvaltningsrätten var mer omfattande än normalt, bland annat då två muntliga
förhandlingar hållits.
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Får ytterligare ersättning för omfattande mål
Advokat får ytterligare ersättning för arbete med ett LVUmål. Enligt Kammarrätten var
handläggningen mer omfattande än normalt.
En advokat i Göteborg beviljas
ersättning för ytterligare 5 timmars arbete med ett LVU-mål.
Kammarrätten i Göteborg
menar att den nedlagda tiden visserligen överstiger normal tidsåtgång, men menar att
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23 timmar och 27 minuter. Adhandläggningen i förvaltningsvokaten överklagade då till kamrätten också var mer omfattanmarätten och anförde bland
de än normalt, bland annat
annat att förvaltningsrätten
då det hållits två muntliga
hade angivit att den yrkade
för
handlingar. Den yrkade
ersättningen inte kunde anersättningen framstår därför som skälig och ska be- Kammar- ses nödvändig i målet, men
rätten i att någon ytterligare moviljas.
Göteborg
tivering inte hade lämnats
Advokaten yrkade i Förmål nr
och att någon information
valtingsrätten i Göteborg
10-18
om vilka åtgärder som varit
ersättning för tidspillan om
obehövliga eller onödiga inte
28 timmar och 27 minuter, men
hade angivits.
beviljades bara ersättning för

Förslag till
instruktion för
valberedningen
Förra året beslutades att en
arbetsgrupp skulle ta fram riktlinjer for Advokatsamfundets
valberedning. Arbetsgruppen
föreslår nu bland annat en ny
bestämmelse i stadgarna och
har tagit fram ett förslag till
instruktioner.
Advokaterna
Lars Kongstad och Karl
Woschnagg föreslog i en motion att tillsätta
en arbetsgrupp
med uppdrag
att ta fram rikt- Karl
Woschnagg.
linjer för beredande av val av
ledamöter i samfundets
styrelse respektive disciplinnämnd.
Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2017 biföll motionen,
och den arbetsgrupp som valdes att utföra uppdraget har nu
lämnat sina förslag. Arbetsgruppen föreslår bland annat att det
införs en ny bestämmelse i stadgarna som klargör att en valberedning ska finnas, hur ledamöterna i valberedningen ska utses
och vem som ska leda dess arbete. Vidare föreslås att det av
stadgarna ska framgå att det ska
finnas en instruktion för valberedningen.
arbetsgruppen har tagit fram ett
förslag till instruktion för valberedningen, som till stor del bekräftar praxis sedan lång tid. I
instruktionen fastslås bland annat att valberedningen ska beakta en sammansättning, präglad av
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder, geografiska hemvist, storlek och typ av byrå samt
bakgrund.
För att ge valberedningen en
uppfattning om hur arbetet i styrelse och disciplinnämnd fungerar, föreslås också att det görs
en årlig utvärdering av respektive organs sätt och metodik att
arbeta.
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LENA FRÅNSTEDT LOFALK

De spännande möjligheterna
kommer oförhappandes
Det är viktigt att göra aktiva
val! Det var ett av advokat Lena
Frånstedt Lofalks råd till juriststudenterna.
Ett 50-tal kvinnliga juridikstudenter från Uppsala och Stockholms universitet lyssnade intresserat när Lena Frånstedt
Lofalk föreläste om utmaningar
och glädjeämnen i advokatyrket
och gav råd för yrkeskarriären.
Arrangemanget var ett samarbete mellan Advokatsamfundet
och Women’s Career Network.
Lena Frånstedt Lofalk betonade att en av hennes ledstjärnor i
arbetslivet, och privat, har varit
att göra aktiva val.
– Det innebär att fundera på
vart man vill och försöka gå åt
det hållet, sa hon.
Lena menar inte att man ska
göra en karriärplan och följa den
till punkt och pricka. Men man
ska ha en uppfattning om vad
man vill, så att man kan gripa
möjligheten när den dyker upp.
– De spännande möjligheterna
dyker inte upp när man planerar
det. De kommer helt oförhappandes! Det gäller att vara uppmärksam på när möjligheterna
yppar sig, sa hon.
Det är också viktigt att våga
förändra när någonting inte är så
bra, och göra ett nytt aktivt val.
en avslutningsmiddag i ett mentorprojekt för
unga kvinnliga studerande. Det
stora samtalsämnet var: Vilket
jobb ska man välja, så att det
passar med att ha familj och
barn?
– Vi trodde inte att det hade
varit samma samtalsämne om
det hade varit manliga adepter.
Lena och den andra mentorn
gav båda samma råd: Välj det du
tycker är roligt nu. Om det inte

lena berättade om
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Advokat Lena Frånstedt Lofalk, tidigare ordförande i Advokatsamfundets
disciplinnämnd och dessförinnan vice ordförande i samfundets styrelse.

passar en förändrad livssituation
– välj om! Det gäller att gilla det
man gör just nu.
Advokatyrket kan vara tufft,
förklarade Lena.
– Vi advokater konkurrerar
alltid med tillgänglighet för klienterna, som många gånger har
bråttom. Kan man inte ställa upp
på det, går det inte att arbeta i
yrket, konstaterade hon.

Hur gör man då när man får
småbarn? Lena berättade om
den lösning hon hade hittat
och som oftast fungerade: Hon
delade upp arbetet i ett dagspass på kontoret, fram till exakt
klockan 17.00, och ett kvällspass
hemma. En kväll i veckan stannade hon kvar och arbetade på
kontoret. På så vis kunde hon äta
middag med barnen och lägga

bland det absolut roligaste Lena
har gjort var att starta en ny advokatbyrå, Kanter Advokatbyrå.
När man får bygga upp en byrå
från början, har man möjlighet
att sätta sina egna värderingar
och bygga den på det sätt man
själv vill.
– När vi startade byrån, var en
av våra tankar att man inte ska
behöva arbeta jämt. Det är klart
att det under perioder är hårt
tryck och då får alla ställa upp,
men det viktiga är att det inte
är så jämt. Det försöker vi hantera genom att vara tillräckligt
många. Vi tycker att man blir en
bättre advokat, om man har ett
liv vid sidan om också, sa hon.
Lena rekommenderade att
man gör due diligence på den
advokatbyrå som man funderar
på att börja arbeta på, så att man
vet vilken man ska välja.
Lena Frånstedt Lofalk ville
framför allt framhålla två egenskaper som kännetecknar en bra
advokat: Att ha förmågan att sätta sig in i klientens situation och
att ha energi att genomföra det
man har identifierat som klientens problem och hjälpa klienten
hela vägen fram.
Souléf Sellidj från Advokatsamfundets kansli informerade om vilka krav som ställs på
den som vill bli advokat och vad
man bör tänka på inför sin inträdesansökan till samfundet, och
Pernilla Björklund från Women’s
Career Network berättade om
nätverkets arrangemang och
mentorprogram.
MA
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dem – sedan kunde kvällspasset börja.
En annan ledstjärna för Lena
är att man ska välja sin chef.
– Har man en dålig chef, ska
man byta chef eller byta arbetsplats! sa hon.

NYHETER

Förslag kring deltagande
i terrorgrupper sågas
Advokatsamfundet menar att
den föreslagna lagstiftningen
kring straffansvar för deltagande i en terroristorganisation varken är effektiv eller
trovärdig och att den strider
mot straffrättsliga principer.

I sitt remissyttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)
avstyrker Advokatsamfundet
de förslag som förs fram i promemorian.
Enligt
Advokatsamfundet
medför både den lagstiftningsteknik som har valts och bristerna i de underliggande analyserna att förslaget kan skapa
osäkerhet om kriminaliseringens omfattning och att det ytterligare kan bidra till de problem
som redan finns med det svåröverskådliga och svårgenomträngliga regelverket.
Samfundet ifrågasätter också
hur de straffbestämmelser som
föreslås ska kunna tillämpas i
praktiken. Därför, menar Advokatsamfundet, är den föreslagna
lagstiftningen varken effektiv eller trovärdig som ett redskap i
kampen mot internationell terrorism.
Advokatsamfundet anser att
det inte heller har gjorts till-

Efter terroristattacken på Drottninggatan 2017 installerades större betonglejon i mitten av mars i år för att försvåra eventuella framtida terrorattacker.

räckliga analyser om nödvändighet och proportionalitet när det
gäller den kriminalisering som
föreslås och de straffprocessuella tvångsmedel som hänger
samman med kriminaliseringen. Därför ifrågasätter Advokatsamfundet förslaget från ett
legalitetsperspektiv. Advokatsamfundet anser vidare att förslaget att slopa kravet på dubbel
straffbarhet i sig strider mot sedvanliga straffrättsliga principer
som är en förutsättning för ett
rättssäkert brottmålsförfarande.

Advokatsamfundet anser också, utifrån de svåra gränsdragnings- och tillämpningsproblem
som skulle uppstå med den föreslagna lagstiftningen, att det
finns risk för att kriminaliseringen i vissa fall skulle kunna
inskränka föreningsfriheten –
som är skyddad i regeringsformen – och dessutom påverka
den internationella humanitära
rätten negativt.
på Advokatsamfundets
webbplats. 
MA

läs mer
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Förslag minskar möjligheter att ifrågasätta åklagaren
Advokatsamfundet riktar skarp
kritik mot regeringens förslag
om att använda polisförhör som
bevisning i domstol.

ändringarna, eftersom de, enligt
samfundet, minskar försvarets
möjligheter att ifrågasätta åklagarens bevisning.

Regeringen föreslår i delbetänkandet Tidiga förhör – nya
bevisregler i brottmål (SOU
2017:98) bland annat att det införs utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör
som bevisning i domstol.
Advokatsamfundet avstyrker i
ett remissyttrande de föreslagna

advokatsamfundet skriver: ”Det förslag som lämnats innebär inte
enbart ett avsteg från muntlighets-, koncentrations- och omedelbarhetsprinciperna,
utan
medför framför allt en underminering av den kontradiktoriska
principen i sådan utsträckning
att rättssäkerheten för den en-
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skilde individen måste anses direkt hotad.”
Advokatsamfundet kritiserar
också betänkandet för att göra
missvisande och felaktiga internationella jämförelser, samt att
betänkandet lägger bördan av
kritiken som Sverige fått kring
häktningstider och restriktioner
från internationellt håll på den
enskilda individen.
på Advokatsamfundets
webbplats.

läs mer

2017 – rekordår för
Advokatsamfundet
2017 blev ett rekordår
på olika sätt för Advo
katsamfundet. Inte något
år tidigare har så många nya
ledamöter antagits av Advokat
samfundet och biträdande jurister
anställts på advokatbyråer. Men
det var samtidigt ett rekordår för
antalet utträden ur samfundet.
Totalt ökade nettoantalet advoka
ter med blygsamma 40 ledamöter,
till sammanlagt 5 878 advokater.
Ökningen av antalet biträdande
jurister var väsentligt mer mar
kant: Antalet ökade med 265, till
totalt 2 255 biträdande jurister.
Orsaken till den stora rörligheten
är den starka högkonjunkturen
under året.
Läs mer i Advokatsamfundets
verksamhetsberättelse.

Omfattande intrång
i enskildas integritet
Sveriges advokatsam
fund avstyrker i ett re
missyttrande de förslag
som förs fram i betänkandet Klar
lagd identitet – Om utlänningars
rätt att vistas i Sverige, inre utlän
ningskontroller och missbruk av
identitetshandlingar (SOU 2017:93),
eftersom ändringarna, enligt
samfundet, bland annat skulle
innebära omfattande intrång i
enskildas integritet. Advokatsam
fundet är bland annat kritiskt
till att ge Migrationsverket och
Polismyndigheten befogenheter
att fotografera en utlänning samt
ta utlänningens fingeravtryck om
identiteten inte kan klarläggas vid
en inre utlänningskontroll. Advo
katsamfundet ifrågasätter om det
kroppsliga ingrepp som fingerav
tryck och intrånget som fotogra
fering innebär är proportionerligt
i förhållande till ändamålet. Därtill
föreslås fotografering kunna gö
ras och fingeravtryck kunna tas
på barn från och med att de har
fyllt 6 år, jämfört med 14 år, som är
gränsen i dag och praxis inom EU.
Samfundet anser det oacceptabelt
att frångå den åldersgräns som är
bruklig i dessa sammanhang. Ad
vokatsamfundet ifrågasätter även
att fingeravtryck och fotografier
ska lagras i ett nationellt register
hos Migrationsverket.
11
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Vägledning om EU:s
dataskyddsförordning
Advokatsamfundets sty
relse har antagit en väg
ledning för tillämpningen
av EU:s dataskyddsförordning i
advokatverksamhet, med anled
ning av att dataskyddsförord
ningen (GDPR) ska börja tillämpas
i alla EU:s medlemsstater den
25 maj 2018. Vägledningen består
av två delar: Del I är en sam
manfattning av grundläggande
åtgärder som advokatbyråer
behöver vidta för en ansvarsfull
databehandling i sin verksamhet
och avslutas med exempel på
dokumentation som bör upprät
tas. Del II innehåller fördjupad
information.

Straffbestämmelser på
terrorismområdet utvidgas
I en proposition föreslår
regeringen en mer hel
täckande terrorismlag
stiftning där nästan alla straffbe
stämmelser på terrorismområdet
utvidgas. Ett av förslagen innebär
att straffansvaret för att utbilda
sig för terrorism också ska om
fatta självstudier.

Advokat varnas efter
olämpliga Facebook-inlägg
En advokat i Västsverige
straffas med en varning från
Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att ha gjort
flera Facebook-inlägg som har
bedömts som olämpliga.
Disciplinnämnden tilldelar en
advokat i Västsverige en varning
enligt 8 kap. 7 § andra stycket
rättegångsbalken då han genom
publiceringar på Facebook allvarligt har brutit mot god advokatsed.
Bakgrunden till ärendet är att
Advokatsamfundet i augusti 2017
fick en skrivelse från en anonym
grupp advokater där de framförde att advokaten regelbundet

publicerar olämpliga inlägg på
sociala medier, vilket påverkar
allmänhetens syn på advokater
negativt.
Advokaten har bland annat i
flera Facebook-inlägg berättat
utlämnande om sitt eget arbete där det framstår som att han
använder sig av olämpliga metoder. I ett av de inläggen firar
advokaten tillsammans med klienter som friats i ett huliganmål.
advokaten menar, enligt hans yttrande till disciplinnämnden, att
skrivelsen handlar om avund
sjuka, och att hans Facebookkonto enbart riktar sig till nära
vänner.

Advokatsamfundets
disciplinnämnd håller inte med och
konstaterar att de publicerade
inläggen faller inom ramen för
mannens advokatverksamhet,
och att innehållet är av sådant
slag att det brutit mot god advokatsed, vilket innefattar skyldighet att iaktta integritet och uppträda sakligt och korrekt samt så
att förtroende för advokatkåren
upprätthålls.
Advokaten tilldelades även
i augusti 2017 en varning och
5 000 kronor i straffavgift för att
han brustit i noggrannhet vid
utformande av en kostnadsräkning avseende vad som yrkats i
ersättning för tidsspillan.
JP

Regeringen vill göra
barnkonventionen till lag

12

Bilden är tagen vid ett av disciplinnämndens möten under hösten 2017.

Advokater varnas för oskäliga anställningsvillkor
Disciplinnämnden varnar två
advokater som ansvarat för
biträdande jurister för anställningsavtal som innehåller
oskäliga villkor.
Advokatsamfundets disciplinnämnd varnar två advokater och
delägare som anses ha tillämpat
oskäliga anställningsvillkor för
de biträdande juristerna som
de haft ansvaret för.
Under 2015 ska advokatbyrån
ha tvingat alla sina biträdande
jurister att skriva under nya anställningsavtal med en klausul
om anställningens upphörande
som varit konkurrensbegränsande och gjort det svårt att söka

anställning på annan advokatbyrå.
Avtalet har inneburit att jurister som valt att lämna byrån varit skyldiga att verka för att klienterna stannar kvar hos byrån.
Annars ska 60 procent av fortsatt fakturerad tid hos en ny arbetsgivare knutna till dessa klienter ändå tillfalla byrån.
de två advokaterna menar, enligt
eras yttrande till disciplind
nämnden, att syftet med bestämmelsen om att verka för att
klienter stannar kvar på byrån
har varit att tydliggöra vad som
gäller i en situation när den anställde efter anställningens upp-

hörande inte kommer att kunna
fortsätta biträda klienten, till exempel om man har gått till offentlig sektor.
Två före detta biträdande jurister på advokatbyrån anmälde
i februari 2017 de två advokaterna till Advokatsamfundets disciplinnämnd, som alltså anser
att de båda anställningsavtalen
innehåller oskäliga anställningsvillkor.
Disciplinnämnden menar att
det inte är förenligt med god advokatsed att anställa biträdande
jurister med villkor som framstår som oskäliga, till exempel
med avseende på konkurrensbegränsning.
JP
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Regeringen har beslutat
om en proposition för
göra FN:s barnkonven
tion till svensk lag. Den nya lagen
innebär ett förtydligande av att
domstolar och rättstillämpare ska
beakta de rättigheter som följer
av barnkonventionen.
En inkorporering av barnkon
ventionen är tänkt att bidra till att
synliggöra barnets rättigheter.
Det är ett sätt att skapa en grund
för ett mer barnrättsbaserat syn
sätt i all offentlig verksamhet.
Advokatsamfundet ställde sig
positivt till förslaget när det var
ute på remiss 2016. Samfundet
välkomnade att barns rättigheter
skulle få en mer framskjuten
plats i de situationer där barnets
rättigheter åsidosätts i annan lag
stiftning, men var kritiskt till den
föreslagna straffbestämmelsen
misshandel av barn där de mena
de att att väsentliga bevisproblem
skulle kunna uppstå vid avsaknad
av ett smärtrekvisit.

NYHETER

Charlotta Friberg, Thomas Mattsson och Anne Ramberg diskuterade medieetikens utveckling.

God medieetik utmanas av sociala medier

FOTO: ULRIKA ÖSTER

Den svenska medieetiken står
stark, men utmanas av sociala
medier och upprop som Metoo.
Medieetiken och dess utmaningar diskuterades vid ett seminarium i februari av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg, Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och Charlotta Friborg, programchef och
ansvarig utgivare för SVT Nyheter.
Enigheten mellan debattörerna var inledningsvis stor. Svenska
medier håller en hög etisk nivå,
både historiskt sett och i jämförelse med grannländerna. Samtidigt finns det problem. Anne
Ramberg pekade på ett av dem.
– Det finns en uppenbar risk
att pressetiken påverkas av de
sociala medierna, sa Anne Ramberg, som ansågs att medierna
emellanåt ryckts med av de nya
krafterna.
Thomas Mattsson påpekade
att medierna under de senaste
hundra åren blivit allt mer restriktiva med att publicera namn.
Antalet klander i Pressens opinionsnämnd har inte heller ökat,
trots det växande antalet publiceringar. Mattsson tyckte också att man kunde vända på perspektivet.
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SEMINARIUM
Medieetiken och dess utmaningar
ABF och bokförlaget Sanoma bjöd i slutet av februari in till paneldiskussi
on omkring medieetik i ABF-huset i Stockholm. Samtalsledare vid semina
riet var författarna till den nyutkomna boken Medierna och etiken, Martin
Ahlquist, politikchef på Expressen och Tommy Borglund, lektor vid Örebro
universitet och rådgivare inom CSR-frågor.

– Rent objektivt kan man säga
att pressetiken är bättre, i bemärkelsen mer restriktiv. Sedan
kan man fundera över om det är
bra. Är medierna för fega? frågade han.
Charlotta Friborg skildrade
en utveckling från början av
hennes karriär, då medieetiska
frågor var chefredaktörens ansvar, till att de i dag framför allt
hanteras i ett ständigt pågående
medieetiskt samtal på redaktionerna. Det är en positiv utveckling, menade Charlotta Friborg,
och dessutom nödvändigt eftersom det publiceras allt mer och
allt snabbare.
anne ramberg opponerade sig mot
de båda publicisternas ljusa
lägesbeskrivning, och vidhöll
att vi i dag har problem med etiken kring vad som bör publiceras och vad som inte bör göra
det.
– En stor del av det svenska
folket får inte sin information

från de traditionella medierna,
utan på andra håll. Där är etiken
inte lika hög, påpekade Anne
Ramberg, som tyckt sig se exempel på att medierna påverkats av
sociala medier.
– Metoo är ett exempel på hur
medierna plötsligt kom att til�lämpa helt andra regler än annars, hävdade hon, och pekade
på hur olika personer under Metoo utpekades för allt ifrån grova brott till allmänt dåligt uppförande.
Ramberg fick delvis medhåll
av Thomas Mattsson.
– Jag kan hålla med Anne om
att det är problematiskt att återge anonyma vittnesmål utan att
ha belagt påståendena, sa han.
Samtidigt opponerade sig
både Thomas Mattsson och
Charlotta Friborg mot bilden av
att svenska medier helt okritiskt
skulle ha återgett uppgifter från
sociala medier.
– Det är inte så att ett upprop
på Facebook bara rakt av publi-

cerades av etablerade medier,
åtminstone inte vad jag har sett,
förklarade Charlotta Friborg.
Enligt Friborg byggde publiceringarna snarare på en noggrann
genomgång av de uppgifter som
kommit fram.
Varken Charlotta Friborg eller Thomas Mattsson ansåg att
Metoo förändrat den svenska
medieetiken. De påminde också om att grunden i mediernas
rapportering är att namnge dem
som berörs, oavsett om det handlar om vem som gör mål i fotboll
eller fattar politiska beslut. Anonymiseringen är undantag, baserat på särskilda hänsyn.
om att
namnpublicering kan vara bra,
eftersom det ställer krav på att
uppgifterna är rätt. Samtidigt,
fastslog hon, måste även makthavare har rätt till rättssäkerhet.
– I vanliga fall talar man om
oskuldspresumtion, att man betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad. I Metoo blev
det precis tvärtom. Där måste
man styrka att man inte gjort
sig skyldig till de här oönskade
närmandena eller övergreppen.
Det tycker jag inte är godtagbart,
sa Ramberg.

anne ramberg höll med

Ulrika Öster
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VÄRLDEN
Ökning av förfrågningar
efter Metoo-uppropen
Norska advokater verk
samma inom arbetsrätt
har märkt av en markant
ökning av företagsförfrågningar i
fall rörande sexuella trakasserier
sedan Metoo-uppropen i höstas,
skriver den norska tidningen Da
gens Næringsliv. Ökningen hand
lar om förfrågningar kring såväl
juridisk rådgivning och rutiner
som bearbetning av faktiska fall
av anmälda trakasserier.
– Det kan finnas både sexuella
trakasserier och andra bekym
mer om oönskat ledarskapsbe
teende. Företagen behöver hjälp
vid intern bearbetning av dessa,
säger advokaten Tron Dalheim till
Dagens Næringsliv.

Danska advokater ska få stödlinje
Det danska advokatsamfundet
ska starta en stödlinje dit hotade eller trakasserade advokater
kan vända sig. De undersöker
också möjligheterna att erbjuda
advokatkåren psykologhjälp.
Danmarks advokatsamfund arbetar med att starta en stödlinje dit advokater kan ringa för att få
stöd och professionell hjälp efter att de exempelvis mottagit
hot eller trakasserier från klien-

ter, skriver den danska tidningen
Advokaten.
Det danska advokatsamfundet
undersöker också möjligheterna
att stödlinjen ska utökas till att
inkludera någon form av psykologiskt stöd kring upplevelser i advokatyrket. En
arbetsmodell innefattande personliga samtal och
debriefing liknande den
som den danska polismyndigheten har diskuteras.
Advokat Karoline Normann,

verksam inom det danska advokatsamfundet och den som leder arbetet, säger till tidningen
att allt fler advokater driver enmansbyråer och därför saknar
kollegor att ventilera sina känslor och upplevelser med.
– Vi har hamnat i en situation
där vi arbetar både ensamma i
större utsträckning. Samtidigt
finns det många tabun kring att
prata om hur vi påverkas av mötena med människor i kris, säger
Karoline Normann.

Kirgizisk advokat
åtalad för förtal
Åklagarmyndigheten
i Kirgizistan har väckt
åtal mot advokaten Taa
laigul Toktakunova, som tidigare
företrätt den nu fängslade op
positionsledaren Ömürbek Teke
bajev, för förtal. Toktakunova har
fått sina tillgångar beslagtagna
för att kunna betala ekonomisk
kompensation till expresidenten
och hennes klients politiska mot
ståndare Almazbek Atambajev,
som åklagarmyndigheten menar
blivit förtalad. Både International
Bar Association’s Human Rights
Institute, IBAHRI, och Human
Rights Watch har uttryckt kritik
mot åtalet.

International Bar
Association’s Human
Rights Institute, IBAHRI,
och sju andra advokatorganisa
tioner har skrivit ett gemensamt
uttalande till Kontoret för FN:s
högkommissarie för mänskliga
rättigheter för att uppmärksamma
förföljelserna och frihetsberövan
dena av människorättsförsvarare
i Turkiet. Sedan militärkuppför
söket 2016 har Turkiets president
Recep Tayyip Erdoğan och hans
regering frihetsberövat 578 advo
kater, åtalat 1 525 advokater och
dömt 99 advokater till fängelse.
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Totalt utgör kvinnor 19,5 procent av delägarskapet på Europas 100 största advokatbyråer.

Fler kvinnliga delägare i Europa
Andelen kvinnliga delägare på
Europas största advokatbyråer
fortsätter öka. Men ännu har
inte någon av byråerna kvinnlig
majoritet bland delägarna.
2016 hade inte någon av Europas 100 största advokatbyråer
en majoritet kvinnliga delägare, skriver tidningen The Law
yer. 2015 fanns två advokatbyråer med kvinnlig majoritet bland
delägarna, men båda har efter

sammanslagningar med andra
byråer minskad andel kvinnor
bland sina delägare.
andelen kvinnliga delägare på de
100 största byråerna i Europa ökade något under 2016. 53
av 100 byråer ökade sin andel
kvinnliga delägare och 33 byråer minskade sitt kvinnliga delägande. Totalt utgör kvinnor 19,5
procent av delägarskapet på Europas 100 största advokatbyråer.

Året innan var siffran 18,9 procent.
Antalet storbyråer där kvinnor representerar mer än 30 procent av delägarna ökade kraftigt
under 2016 till 17 advokatbyråer
från 11 året innan.
bland svenska advokatbyråer var
23,5 procent av byråernas delägare och innehavare kvinnor
2016. År 2006 var andelen 14 procent bland svenska byråer.
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FN uppmärksammas
om advokatförföljelser

En del ger
aldrig upp
– oavsett om
de har rätt
eller inte

Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som
återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade
samtal, många överklaganden eller krav som
ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det handlar om människor som inte kan hantera
uppkomna situationer med mentala processer
utan agerar istället utifrån juridiska processer.
Ofta kan attityden hos dessa människor vara
såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk.
Vi har svårt att veta hur vi som personal eller

ATT BEMÖTA
RÄTTSHAVERISTISKT BETEENDE
Datum: 19 mars, 30 maj, 29 augusti, 17 oktober och
13 december
Plats: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm.
Boka: www.fakultetskurser.se

som chef ska bete oss inför ett sådant agerande.
Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och
otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande
och hänsynslösa. Under kursen beskrivs hur ett
rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en
arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ
och ger redskap för hur man kan hantera dessa
komplicerade möten på ett sätt som lugnar den
man möter. Kursen tar också upp gränssättning
samt juridiska och etiska perspektiv.

I kursmaterialet ingår boken
Möta människor med rätts
haveristiskt beteende: handbok för
yrkesverksamma, medförfattad av
föreläsaren Jakob Carlander.

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Kursavgiften hjälper forskningen framåt genom vårt samarbete med universitetet.
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ETT HUNDRA ÅR SEDAN FÖRSTA KVINNLIGA ADVOKATEN

Eva Andén
– en driftig pionjär
som ville förändra
År 1918 antogs Eva Andén som ledamot av Advokatsamfundet.
Hon kom att spela stor roll både för familjerättens utveckling
och för många av de kvinnor som sedan följde henne i spåren.
TEXT: ULRIKA ÖSTER

E

fakulteten under Eva Andéns studietid: dova Andén föddes 1886 och växte upp i
centen i civilrätt Elsa Eschelsson. Eschelsson
en medelklassfamilj i Uppsala. Hon vikunde forska och undervisa, men var som
sade sig tidigt vara studiebegåvad, och
kvinna utestängd från professurer. Tillsamnär hennes bror började vid Uppsala univermans med de övriga medlemmarna i Kvinnsitet fick även Eva göra det. Det hörde till
liga Studentföreningen arbetade Eva Andén
ovanligheterna att flickor läste vid universiför att Eschelsson skulle få professuren i citetet vid denna tid, men Eva Andén fick stöd
vilrätt. Det fick hon dock aldrig. I mars 1911
av föräldrarna och särskilt fadern.
avled Elsa Eschelsson, enligt
− Sedan tror jag att hon
vissa källor av en överdos av
tjatade en hel del själv också,
sömnmedel.
om jag känner henne rätt. Eva
1912 tog Eva Andén sin juris
Andén var en rätt bestämd
kandidatexamen. Hon börjaoch driftig kvinna.
de yrkeslivet som kringresanDet säger Elsa Trolle Önde kursledare i lagkunskap,
nerfors, docent i rättshiskurser som Landsföreningen
toria vid Lunds universitet.
för kvinnans politiska röstHon arbetar med en bok om
rätt erbjöd till kvinnor. Men
de första kvinnliga juristerna,
1913 var det dags att sitta ting.
och har bland annat gått igenom Eva Andéns arkiv för att Elsa Trolle Önnerfors berättade Frågan var bara hur. Statliga
om Eva Andéns liv vid en Hilda- tjänster var ju fortfarande
få veta mer om henne.
inte öppna för kvinnor.
Eva Andén läste till en bör- rylunch på Advokatsamfundet
den 20 mars i år.
Häradshövdingen
Ernst
jan i historia, litteraturhistoAhlinder i Falun löste henria och nationalekonomi.
nes problem. Trots att det egentligen inte
Men höstterminen 1907 började hon studefanns någon rättslig grund för att anställa
ra juridik. Valet styrdes, enligt Elsa Trolle
henne fick Eva Andén tjänstgöra under två
Önnerfors, till stor del av en önskan att påår vid häradsrätten och utföra de vanliga noverka samhället.
tarieuppgifterna.
− Redan på gymnasiet var hon engage− Problemet var att hon inte fick lov att
rad i rösträttsfrågan, men också i att skapa
skriva under några papper. Men det ordnaen bättre värld framför allt för kvinnor och
barn. Det är något som hon hade med sig
hela livet ut, berättar Elsa Trolle Önnerfors.
Eva Andén till vänster, Elin Wägner
och okänd kvinna, framför tidningskiosk.
Det fanns en kvinnlig förebild vid juridiska
16

de de genom att häradshövdingen skrev sin
namnteckning på ett antal blanka ark, och
sedan fyllde hon i vad hon ville där, förklarar Elsa Trolle Önnerfors.
efter tiden hos häradshövdingen var ett logiskt val. Dels förstås för att de statliga juristyrkena fortfarande var stängda för kvinnor, men dels också
för att Eva Andén själv ville arbeta ”på golvet” inom juridiken, menar Elsa Trolle Önnerfors.
Eva Andén tog därför kontakt med Advokatsamfundets dåvarande sekreterare, John
Tjerneld, som anställde henne på den byrå
han själv drev i Stockholm tillsammans med
kollegan Ivar Morssing. Efter att Andén in-

att satsa på advokatbanan
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Personalen på Eva Andéns
advokatbyrå går för att rösta
för första gången 1921.

tygat att hon var fröken och inte fru, och
därmed myndig, fick hon möjlighet att arbeta som rättegångsbiträde i Stockholms
rådhusrätt.
1915 tog Eva Andén över Kvinnliga Juridiska Byrån på Wallingatan i Stockholm. Byrån
hade startats av en Anna Pettersson, som
själv saknade teoretisk juridisk utbildning,
men hade lång praktisk erfarenhet av att arbeta med rättsfrågor. När Eva Andén år 1918
antogs som ledamot av Advokatsamfundet
ändrade hon namnet på byrån till Eva Andéns Advokatbyrå. Här fick hon under en period också Sveriges andra kvinnliga advokat
Mathilda Staël von Holstein som kompanjon.

REPRODUKTION: KVINNSAM, GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

familjerätten var eva andéns huvudområde.

Och
hon nöjde sig inte med att biträda klienter,
utan drev också på för att reformera familjerättslagstiftningen, bland annat i Advokatsamfundets remissgrupp. Redan 1917 blev
Andén inbjuden till riksdagens andra kammare för att ge sina synpunkter på förslaget
till ny lag om utomäktenskapligt födda barns
familjerättsliga villkor. Opinionsbildningen
fortsatte hon sedan med hela sitt yrkesliv.
− Hon var väldigt mycket ute och höll kurser och anföranden, och skrev tidningsartiklar, inte minst om rättsområden som hon
tyckte var omoderna eller inte stod upp för
människor som behövde få sina rättigheter
skyddade, berättar Elsa Trolle Önnerfors.
Genom engagemanget för kvinnors och
barns rättigheter blev Eva Andén bekant och
ADVOKATEN NR 3 • 2018

god vän med en rad av det tidiga 1900-talets
kvinnokämpar, som Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström och Elin
Wägner. Hon företrädde flera kända kvinnor, bland andra Selma Lagerlöf, och när den
unga Astrid Lindgren, då med efternamnet
Ericsson, blev gravid med en man som formellt fortfarande var gift hjälpte Andén henne, så att hon kunde föda barnet i Köpenhamn där kvinnor fick vara anonyma.
Elsa Trolle Önnerfors vill också lyfta fram
Eva Andéns betydelse för de kvinnliga jurister som följde i hennes spår.
− Hon blev en mentor för alla de andra
kvinnliga jurister som kom efter henne. De
var ju inte så många till en början, men en
stor del av dem fick sin första tjänst efter
examen hos Eva, påpekar Elsa Trolle Önnerfors.
Eva Andén gifte sig aldrig. Åtminstone under den första delen av hennes karriär var
det en förutsättning för att kunna verka som
advokat, påpekar Elsa Trolle Önnerfors.
− När hon började var gifta kvinnor fortfarande omyndiga. Om hon hade gift sig hade
hon blivit omyndig, och därmed inte fått lov
att arbeta som ombud i rätten. Av den anledningen var det en yrkesmässig överlevnadsstrategi, säger hon.
I stället delade Eva Andén under stora delar av sitt liv hem och hushåll med sin medarbetare Lisa Ekedahl. Exakt vilken relation
de två hade framkommer inte av Eva Andéns kvarlämnade papper, men Elsa Trolle

Önnerfors varnar för att automatiskt förutsätta ett kärleksförhållande mellan de två.
Att yrkeskvinnor delade hushåll var ganska
vanligt vid denna tid.
− I vissa fall var det säkert en homosexuell
relation, i andra fall inte. Man ska inte glömma att det fanns en stark väninnekultur under denna tid, alltså nära kvinnliga vänner
som levde ihop som en familj utan att dela
säng, förklarar Elsa Trolle Önnerfors.
eva andén är en av de kvinnliga pionjärer inom
rättsväsendet som Elsa Trolle Önnerfors lyfter fram i sin rättshistoriska undervisning.
− Jag vill att mina studenter ska veta vem
som var den första kvinnliga advokaten och
den första kvinnliga domaren. Det hör till
allmänbildningen, säger hon, och berättar
att dagens juriststudenter av båda könen
brukar förskräckas när de inser hur mycket
samhället har förändrats under de gångna
hundra åren.
Elsa Trolle Önnerfors tycker också att vi
kan lära något av de kvinnliga pionjärerna.
− Att inte vara rädda att slå oss in på en
yrkesbana som till en början verkar omöjlig. Att vara först är alltid svårt, men någon
måste våga börja, säger hon.
Eva Andén var verksam som advokat fram
till sin död år 1970. ¶

Källa: Eva Johanna Andén,
www.skbl.se/sv/artikel/EvaAnden,
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel
av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 19/3 2018.
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Anonyma vittnen
– nödvändigt
eller oacceptabelt?

1 SvenErik Alhem,
Anne
Ramberg
och
moderatorn
Johan
Hirschfeldt.

Sven-Erik Alhem anser att det är nödvändigt att tillåta anonyma vittnen – men enligt Anne Ramberg är det ett avsteg från
rättssäkerheten. De två framförde sina uppfattningar på ett
av seminarierna på Svensk juriststämma i Stockholm i mars.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON OCH TOM KNUTSON

F

lera av de politiska partierna har de senaste åren föreslagit att anonyma vittnen ska tillåtas i brottmålsrättegångar.
Före detta överåklagare Sven-Erik Alhem
diskuterade ämnet med Advokatsamfundets
generalsekreterare Anne Ramberg.
Sven-Erik Alhem var tidigare motståndare till anonyma vittnen. Men han har
ändrat uppfattning på grund av utvecklingen med fler uppgörelser mellan kriminella
gäng, som återkommande begår mord och
mordförsök utan att lagföras.
Sven-Erik Alhem påminde om att Europakonventionen aldrig tillåter anonyma vittnen
som enda eller huvudsaklig bevisning mot
den tilltalade och menade att det på grund
av samhällsutvecklingen behövs en ny utredning om anonyma vittnen.
– Införandet av anonyma vittnen handlar i
realiteten om ett sänkt beviskrav och ett avsteg från rättssäkerheten. Och det finns det
inte grund för enligt min mening, sa Anne
Ramberg, och fortsatte:
– Från ett försvararperspektiv är det oerhört främmande att tänka sig att man inte ska

1

veta vem som kommer med anklagelser och
inte ska kunna korsförhöra den personen.
Det strider mot grundläggande processuella
principer och rätten till en rättvis rättegång.
Anne Ramberg instämde inte heller i argumentet att anonyma vittnesmål är nödvändiga när det gäller de svåraste brotten:
– Jag ställer mig frågande till att sänka beviskraven just i de grova brotten där man
riskerar livstids fängelse – det borde snarare vara tvärtom!
Sven-Erik Alhem framhöll att många numera är rädda för att vittna, och att ingen
tror på polisens möjligheter att skydda vittnen. Han betonade att anonyma vittnen aldrig får utgöra avgörande bevisning, utan ska
vara stödbevisning.
Men Anne Ramberg tyckte inte att resonemanget höll.
– Man kan inte införa anonyma vittnen
och argumentera att de inte får ha så stor betydelse. Om vi inför anonyma vittnen, måste
vi också tillmäta vittnesmålen någon form
av relevans. Annars är det hela rätt meningslöst, sa hon. ¶

3 Seminarie-

deltagare:
Morgan
Johansson,
Tomas Tobé,
Annie Lööf,
Anders
Perklev
och Mats
Löfving.
Moderator:
Margit
Silberstein.

Olika synsätt på hur brottmålsprocessen kan effektiviseras
Åsikterna gick isär om hur brottmålsprocessen kan genomföras snabbare.
Seminariet inleddes med att Stefan Strömberg, tidigare bland annat lagman, berättade
om den utredning han leder som syftar till
en snabbare lagföring i brottmål och det försöksprojekt som genomförs i tre lokala polisområden i Stockholms norrorter. Tanken
är att enklare mängdbrott, som utgör hälften
18

av de brott domstolarna prövar, ska lagföras
avsevärt snabbare genom försöksprojektet.
Centrala delar är bland annat en ökad samordning och samarbete i rättskedjan mellan
de olika aktörerna och ett förenklat system
för delgivning. Målet är att ett normalfall ska
hanteras inom två till sex veckor.
Fredrik Wersäll, Svea hovrätts president,
sa att om man kan effektivisera brottmålsprocessen, framför allt de moment som fö-

2

regår domstolsförhandlingen, kan stora vinster hämtas.
– Utredningen har kommit långt och har
mycket spännande tankar, sa Wersäll som
menade att delgivningsförfarandet kan utvecklas betydligt.
– Så gott som alla har en mobiltelefon, varför ska man då ha delgivning i andra former
än sms? Det finns oerhörda möjligheter i teknikutvecklingen, sa Wersäll som själv leder
ADVOKATEN NR 3 • 2018
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Så kan utvecklingen vändas
Rättsväsendets insatser räcker inte för att
vända utvecklingen i de särskilt utsatta områdena. För att lyckas krävs betydligt mer.
Inte minst måste viljan till förändring komma
inifrån så att de goda krafterna tar över.

2

Seminariedeltagare:
Stefan
Strömberg,
Fredrik
Wersäll
och
Johan
Eriksson.

I Sverige finns i dag 61 så kallade särskilt utsatta områden som kännetecknas av hög kriminalitet, låg tillit till rättsväsendet, utbredd
otrygghet och bristande framtidstro. I stället
för rättsväsendet upprätthåller olika grupper
av unga män sin egen uppfattning om lag och
ordning. Kvinnors situation i dessa områden
är extra utsatt.
Det rådde stor samsyn bland seminariedeltagarna om beskrivningen av dagens särskilt
utsatta områden. Och även om att det krävs
stora insatser för att bryta segregationen och
utanförskapet. För att lyckas krävs en rad åtgärder. Visserligen har flera initiativ tagits

3

som redan börjat få effekt. Men ytterligare
mer behövs, ansåg paneldeltagarna. En del
är ökade polisresurser, bättre verktyg, som
skärpta lagar och utökade hemliga tvångsmedel. Men det behövs även en starkare socialtjänst och fler SIS-hem, förstärkt samarbete med polis och socialtjänst etc. Dessutom
betonades de ideella krafterna och näringslivet som viktiga byggstenar. Även behovet
av goda förebilder underströks.
Den ställföreträdande rikspolischefen och
chefen för nationella operativa avdelningen
Mats Löfving sa att studier från USA visat
att för att lyckas vända utvecklingen i ett utanförskapsområde måste viljan till förändring komma inifrån det aktuella området. Att
med enbart insatser utifrån bryta utvecklingen har visat sig otillräckligt. De goda krafterna i området är de som har den avgörande
förmågan att vända utvecklingen. ¶

Följer advokater god advokatsed?
Advokatkåren har blivit allt bättre på att
följa god advokatsed.

4

I debattpanelen:
Börje Samuelsson,
Anna
Skarhed
och Ralf
G. Larsson.
Elisabet
Fura ledde
debatten.

Följer advokater god advokatsed? Börje Samuelsson besvarade frågan med ja – trots att
disciplinnämnden besvarade frågan med nej
i 133 fall under 2017, där den delade ut disciplinpåföljder.
– Enligt min uppfattning är efterlevnaden
av regelsystemet mycket god! Och den etiska
standarden i advokatkåren är mycket hög, sa
Börje Samuelsson, och gav belägg i siffror:
Antalet disciplinanmälningar har minskat
från 604 år 2000 till 427 år 2017. Det motsvarar en minskning med 29 procent – trots
att antalet advokater i landet har ökat med
68 procent under samma tid. Han såg flera
förklaringar till den positiva utvecklingen.
– Den överlägset viktigaste faktorn är genidraget att införa advokatexamen, sa Börje
Samuelsson.
År 2004 införde Advokatsamfundet också
krav på obligatorisk vidareutbildning för alla

advokater. Sammantaget har åtgärderna lett
till en klar standardförbättring när det gäller
efterlevnaden av regler för advokatverksamhet, menar Börje Samuelsson.
– Tämligen få advokater fälls i disciplinnämnden som har avlagt advokatexamen.
Det är en äldre generation som är överrepresenterad, sa han.
Ralf G. Larsson tyckte att de advokater
som uppträder i domstol generellt håller
en hög standard, även om det någon gång
händer att det inte är rätt advokat som förordnas till ett visst domstolsuppdrag och det
någon gång händer att en advokat bryter mot
advokatetiska regler.
JK Anna Skarhed har bara begärt åtgärd
hos Högsta domstolen en gång under sina
åtta år som JK.
– Det var två advokater som disciplinnämnden inte hade näpst, men som vi ansåg borde
få en varning. Det fick de också av Högsta
domstolen – men det är alltså väldigt sällan
någon åtgärd vidtas, sa Anna Skarhed. ¶

en utredning som handlar om effektivisering
av handläggningen av stora mål.
– Vår vision, som har rätt mycket bäring på
det här projektet, är att vi i betydligt större utsträckning än i dag ska göra förundersökningsmaterialet till processmaterial, sa Wersäll.
När det gäller advokatens roll och det
fria advokatvalet i brottsmålsprocessen gick
åsikterna isär. Strömberg menade att det fria
valet skulle kunna begränsas i enklare mål

medan advokat Johan Eriksson såg sådana
tankar som ett hot mot det fria advokatvalet.
Polisen har en central roll i arbetet med
att effektivisera brottsmålsprocessen, menade samtliga seminariedeltagare, som också
var eniga om värdet av en snabbare process.
Johan Eriksson, liksom Advokatsamfundet
i sitt remissyttrande, var dock skeptisk till
försöket som pågår. Polisen är redan i dag
pressad och att då lägga på ytterligare ar-

betsuppgifter är inte rimligt, enligt Eriksson.
En bättre väg, menade Johan Eriksson, är att
hitta rätt typ av uppdrag som hanteras av rätt
typ av domare. På domstolarna kan man skapa avdelningar som hanterar vardagsmål och
de kan utveckla metoder för att hantera målen effektivt och rättssäkert. Till dessa mål
knyts åklagare med samma ambition, samt
eventuellt advokater som åtar sig alla uppdrag under en viss tid, en viss dag. ¶

4

ADVOKATEN NR 3 • 2018

19

REPORTAGE

Kraftfulla tillsammans på 
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NORDISKT ADVOKATSAMARBETE

de internationella arenorna
Norden har en gemensam rättslig tradition, och lagstiftning och rättssystem är uppbyggda på likartade sätt
i de nordiska länderna med en lång historia av samarbete.
Även advokatväsendet har många gemensamma drag
länderna emellan och utmaningarna inför framtiden är
till stor del desamma. Här ger generalsekreterarna i
respektive lands advokatsamfund sina synpunkter på det
nordiska samarbetet och på situationen för advokaterna
i Finland, Norge, Danmark, Island och Sverige.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON

MINNA MELENDER,
GENERALSEKRETERARE,
FINLANDS
ADVOKATFÖRBUND

FOTO: ISTOCK, JOHAN PERSSON

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?
– Samarbetet mellan de nordiska advokatsamfunden är mycket aktivt, naturligt och
viktigt – vi delar med oss av mycket värdefull och viktig information och inspirerar
och hjälper varandra med våra egna nationella innovationer och reformer, som även
kan genomföras i andra nordiska länder; och
vad som är mycket viktigt – vi delar samma
värderingar. Som nordiska länder är vi var
för sig en rätt liten aktör på de internationella arenorna, men tillsammans är vi kraftfullare och starkare och har möjlighet att verka för våra nordiska mål och bidra med ”det
nordiska sättet” att göra saker.
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Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?
– Jag tror att det är mycket viktigt att se
vad som händer inom området juridiska
tjänster i framtiden: Exempelvis, hur påverkar AI oss, hur tillhandahåller vi våra tjänster och hur använder ”millenniegenerationens” klienter juridiska tjänster i framtiden?

Framtiden är inte skrämmande – det finns en
mängd möjligheter för advokater, och advokater kommer att vara mycket viktiga fackmän i framtiden också, men vi måste vara
vakna och beredda.
Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Finland i dag?
– Från Advokatförbundets perspektiv är
över 20 procent av våra ledamöter över 60
år gamla, och 26 procent är över 50 år. Ett
stort antal advokater kommer att gå i pension i en mycket nära framtid. Utmaningen för
oss är hur vi uppmuntrar de här advokaterna
som går i pension att anställa yngre advokater på sina byråer för att fortsätta arbetet, och
hur vi uppmuntrar yngre advokater att starta
egna advokatbyråer, särskilt utanför Helsingforsområdet. Det finns mycket arbete därute
och ett behov av juridiska tjänster. Framtiden och de digitala innovationerna gör också
nya sätt att tillhandahålla juridiska tjänster
möjliga. Advokatförbundet måste vara uppmärksamt på att vi inte begränsar de där nya
innovationerna i onödan. ¶
OM MINNA MELENDER
Generalsekreterare för Fin
lands Advokatförbund sedan
2013.
l Innan dess chef för Advokatförbundets till
synsenhet.
l

»
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SEKRETERARE,
DEN NORSKE
ADVOKATFORENING

TORBEN JENSEN,
GENERALSEKRETERARE,
DET DANSKE
ADVOKATSAMFUND

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?
– Det finns många gemensamma drag
mellan de nordiska länderna, och min er
farenhet är att vi genom vårt samarbete
både får inspiration och goda idéer. Det är
också nyttigt att diskutera gemensamma utmaningar. Och genom mina 15 år som generalsekreterare har jag fått många goda vänner i advokatsamfunden i de andra nordiska
länderna!

Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?
– Därför att vi i de nordiska länderna har
samma kulturella utgångspunkt, människosyn och grundläggande demokratiuppfattning. Därtill kommer att hela regleringen
av advokaters roll i samhället är mycket enhetlig i de fem nordiska länderna, och därför
har det kolossalt stort värde för de nordiska
advokatorganisationerna att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?
– Digitaliseringen av juridiska tjänster
kan få stor betydelse för advokatyrket i
framtiden – både för affärsjurister och ”by
advokater”. Vi ser redan att några advokatbyråer i Norden har börjat använda robotar
och virtuell intelligens. Innebär framtiden
att advokaterna måste erbjuda mer skräddarsydda tjänster, medan robotarna övertar
många av de uppgifter som advokaterna utför i dag?
– Advokatsamfunden i de nordiska länderna måste hålla sig orienterade om utvecklingen och bistå advokaterna med att träda
in i den digitala världen.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?
– Först och främst ska vi värna om advokaters oberoende – både oberoendet av
statsmakten och oberoendet av alla andra
än klienten. I mina ögon är oberoendet under ökande press just nu, och bland annat
hos politikerna blir förståelsen för betydelsen av en fri och av statsmakten oberoende
advokatkår mindre och mindre. Det är därför
helt avgörande att vi i de nordiska länderna
står tillsammans och kämpar för dessa saker; i relation till utvecklingen i våra egna
länder, men minst lika mycket i relation till
utvecklingen i Europa, till exempel i Polen,
Ungern och Turkiet, och i resten av världen.

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norge i dag?
– I Norge har det kommit ett förslag om
ny advokatlag, och den bereds nu i Justitiedepartementet. En ny lag kommer att innebära förändringar både för advokaterna och
Advokatforeningen.
– En annan viktig fråga är finansieringen
av den fria rättshjälpen – som ständigt försvagas. Fri rättshjälp är inte bara en rättssäkerhetsgaranti, utan också en viktig välfärdstillgång. Samhället blir ständigt mer
komplicerat med mer omfattande lagstiftning, och behovet av rättshjälp ökar, men
många har inte råd att betala advokat. ¶

Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Danmark i dag?
– Det är att bevara oberoendet för advokater i relation till exempelvis reglerna om
vilka som kan äga advokatföretag, men också
vad gäller regelverket, där det är helt avgörande att tillsynsfunktionen är placerad hos
en instans som är oberoende av statsmakten, nämligen Advokatsamfundet. Vi ser en
ökande press från andra grupper av rådgivare, bland annat revisorer, att komma in på
marknaden för juridisk rådgivning, och de
kämpar hårt för en möjlighet att äga advokatföretag. Det kämpar vi aktivt emot, eftersom det komprometterar vårt oberoende. ¶

OM MERETE SMITH
Generalsekreterare i Den Norske Advokatfo
rening sedan 15 år.
l Har tidigare arbetat som biträdande jurist på
Wikborg Rein Advokatfirma,
som adjungerad rådman i
tingsrätt och i Justitiedeparte
mentet.
l
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OM TORBEN JENSEN
Generalsekreterare i Det Dans
ke Advokatsamfund sedan 2010.
l Har i ett antal år varit anställd som tjänste
man i Justitiedepartementet, bland annat med
ansvar för regleringen av advokaterna.
l Har också varit verksam som advokat med
särskild inriktning på brottmål.
l

INGIMAR INGASON,
VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖR,
LÖGMANNAFÉLAG
ÍSLANDS (ISLANDS
ADVOKATSAMFUND)
Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?
– De nordiska advokatsamfunden hanterar dagligen likartade ansvar och problem.
En kris som ett av advokatsamfunden ställs
inför i dag kommer att komma upp på ett
annat samfunds bord i morgon. Därför är
det extremt värdefullt för advokatsamfundens verkställande tjänstemän att få tillgång
till information från andra samfund om hur
de hanterar eller har hanterat samma fråga.
Förenade har de nordiska advokatsamfunden
också en mycket starkare röst och större genomslagskraft på det internationella ”slagfältet” såsom i CCBE och IBA.
Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?
– Den största frågan för nordiska advokater i dag är troligen samma som de senaste
årtiondena – vilken är framtiden för advokat
yrket, och hur hanterar vi konkurrens utifrån, antingen den kommer från globala adADVOKATEN NR 3 • 2018
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SMITH,
» MERETE
GENERAL-

Bild från vänster: Ingimar Ingason,
framkvæmdastjóri för Lögmannafélag Íslands; Minna Melender,
generalsekreterare i Finlands
Advokatförbund; Merete Smith,
generalsekretær i Den Norske
Advokatforening; Anne
Ramberg, generalsekreterare i Sveriges
advokatsamfund;
Torben Jensen,
generalsekretær
i Det Danske
Advokatsamfund.
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vokatbyråer eller från andra leverantörer av
juridiska tjänster. Därtill vikten av advokat
yrkets oberoende, inklusive självreglering.
Klientsekretessen står ständigt på dagordningen på grund av den minskande förståelsen för den principen hos politikerna och
till och med hos domstolarna.
Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna på Island i dag?
– Troligen de förändringar i domstolssystemet som har skett nyligen, där den nya
andrainstansdomstolen, Landsrätten, med 15
domare i fem kammare, började sin verksamhet den 1 januari 2018. Tillkomsten av Landsrätten förändrar också Högsta domstolens
roll. Det blir intressant att bevittna utvecklingen av den nya domstolen, liksom Högsta
domstolens förändrade funktion, under de
närmaste månaderna.
– Olyckligtvis började den nya domstolen
sin verksamhet i skuggan av en kontroversiell inblandning av justitieministern i urvalet av de 15 domarna. Ministerns ändringar
i listan över domare som en särskild utvärderingsnämnd hade förordat för att ta säte i
den nya andrainstansdomstolen förklarades
nyligen lagstridiga av Högsta domstolen. Senare har två sökande, som var bland de 15 som
bedömdes mest kvalificerade men som avfördes från listan av justitieministern, tillerkänts
ADVOKATEN NR 3 • 2018

skadestånd som följd, och ytterligare två fall
är på väg att tas upp till bedömning! Saken
granskas fortfarande av en parlamentarisk
kommitté, och Alltingets ombudsman (Islands JO) är nu engagerad. Domstolsväsendets oberoende kan därför vara en av de viktigaste uppgifter som advokatkåren behöver
ta sig an under de kommande månaderna. ¶
OM INGIMAR INGASON
Vd för Islands advokatsam
fund sedan 1999.
l Har arbetat som bolagsjurist
hos Islands Ångbåtsbolag.
l Rätt att uppträda inför domstol i första in
stans (häradsdomstol).
l

ANNE RAMBERG,
GENERALSEKRETERARE,
SVERIGES
ADVOKATSAMFUND
Varför är det nordiska samarbetet mellan advokater och advokatorganisationer viktigt?
– Vi lär oss och inspireras av varandra. Vi
har en gemensam historia, gemensam lagstiftningstradition och därmed många gemensamma beröringspunkter, även om det
också finns inte obetydliga skillnader. Nordiska jurister har inom ramen för de nordiska

juristmötena träffats alltsedan 1872. Samarbete är alltid av godo, inte minst inom ramen
för det internationella advokatsamarbetet,
bland annat inom CCBE, där den nordiska
rösten väger tungt.
Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Norden?
– Samma som för alla advokatorganisationer överallt i hela världen – värnet av den
demokratiska rättsstaten och därmed domstolars och advokaters oberoende. Det är under allvarligt hot, även i vår närhet. Utvecklingen i Norge inger också oro.
Vilken är den viktigaste frågan för advokaterna i Sverige i dag?
– Ytterst handlar det om att slåss för den
demokratiska rättsstaten, att värna varumärket advokat och dess konkurrenskraft, att rekrytera och behålla de bästa krafterna inom
yrket, att vara professionella rådgivare och
arbetsgivare, att värna en sammanhållen om
än heterogen advokatkår med hög kunskap
och etik. Det är samma frågor över tid. ¶
OM ANNE RAMBERG
Generalsekreterare för Sveriges
advokatsamfund sedan 2000.
l Har varit verksam på advokatbyrå i 23 år,
varav 13 år på egen byrå.
l
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Förtroendet för rättsväsendet
för en tid sedan publicerade brå rapporten Nationella trygghetsundersökningen 2017 – Om utsatthet, otrygghet och
förtroende (rapport 2018:1). Undersökningen, som bygger på ett stort antal intervjuer med personer i åldrarna
16–79 år, genomförs årligen. Det senaste resultatet visar
att förtroendet för rättsväsendet som helhet har minskat
med 6 procentenheter i förhållande till 2016. För domstolarnas del minskade förtroendet med 5 procentenheter. 2016 hade drygt hälften av de tillfrågade (52 procent)
stort förtroende för oss. 2017 hade denna siffra minskat
till 47 procent. Under ett antal år dessförinnan låg siffran relativt konstant och resultatet 2017 kan alltså utgöra
ett trendbrott.
Att ett högt förtroende för rättsväsendet i allmänhet
och för domstolarna i synnerhet är centralt i en demokrati behöver knappast påpekas. Ett högt förtroende är
den kanske viktigaste anledningen till att man rättar sig
efter våra domar och beslut. Ett högt förtroende innebär
också att de som exempelvis utsätts för brott vågar polisanmäla det.
Inom Sveriges domstolar bedrivs sedan flera år ett
långsiktigt arbete med förtroendefrågorna. På vår domstol har dessa frågor stått i fokus under lång tid. Vi arbetar systematiskt med hur vi på bästa sätt ska bemöta
dem som kommer i kontakt med oss och hur vi ska utforma våra domar och beslut för att dessa ska vara så
tydliga och begripliga som möjligt. Vårt klarspråksarbete resulterade förra året i att vi vann Språkrådets utmärkelse Klarspråkskristallen för ”föredömligt klarspråksarbete”. Vi arbetar också systematiskt med mediefrågor.
Att säkerställa att den information om oss som når medborgarna genom medierna är så allsidig och korrekt som
möjligt är kanske vår allra viktigaste uppgift från förtroendesynpunkt. På vår domstol sker detta på olika sätt.
Vi har en mediegrupp som arbetar med frågor som när
och hur vi ska ta initiativ till kontakter med media genom pressmeddelanden, pressträffar etc. Alla domare
måste också vara beredda att svara på frågor från media.
De tränas därför på detta. Ett annat sätt att informera
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PETRA LUNDH
Petra Lundh, lagman för Söder
törns tingsrätt, skriver om det ge
mensamma ansvar för förtroendet
för rättsväsendet, som aktörerna
i rättsväsendet har. Hon konsta
terar att i det så kallade Fittjamå
let uppstod en hätsk debatt som
skadade detta. Petra Lundh skri
ver att förtroende kan ta flera år
av idogt arbete att bygga upp men
det kan raseras på ett ögonblick
genom några förflugna ord i fel situation eller genom en
missvisande eller alltför förenklad medierapportering.

om vår verksamhet är att använda sociala medier. Södertörns tingsrätt finns till exempel på Twitter, Facebook
och Instagram. Vi har en egen blogg, Domarbloggen, där
vi på olika sätt deltar i samhällsdebatten genom att informera om och förklara vår och andras roller i rättssystemet, hur lagstiftningen ser ut och varför vi dömer som
vi dömer. Att arbeta brett och uthålligt med förtroendefrågorna är således något som vi prioriterat och prioriterar. Att vinna förtroende tar lång tid. Det är inte heller
något som man får utan det måste förtjänas om och om
igen.
med förtroendefrågorna som
jag vill lyfta den debatt som blossade upp vid jultid efter
vår friande dom i det så kallade Fittjamålet. Vi insåg att
detta var ett mål som av flera skäl – en påstådd gruppvåldtäkt mot en utsatt kvinna och en polisutredning som
dragit ut på tiden – sannolikt skulle bli uppmärksammat.
En av våra chefsrådmän med lång erfarenhet var ordförande i målet. I samband med att rätten avslutade huvudförhandlingen planerades för hur den kommande do-

det är i ljuset av vårt arbete
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– vårt gemensamma ansvar
men skulle kommuniceras ut. Tingsrätten beslutade att
det skulle hållas en pressträff i anslutning till att domen
meddelades. Chefsrådmannen förberedde sig både med
hjälp av vår mediegrupp och genom Domstolsverkets
presstjänst. Hon skrev också en särskild sammanfattning
av domen som fogades till pressmeddelandet. Vid pressträffen förklarade chefsrådmannen varför rätten kommit
fram till en friande dom – att bevisningen inte var tillräckligt stark och varför den inte var det. Hon svarade
också på frågor och ställde upp på en mängd enskilda
intervjuer.
i sig väcker känslor är
inte konstigt. Det gäller i än högre grad om åtalet rör en
gruppvåldtäkt. Oavsett utgången finns ju alltid ett personligt lidande i bakgrunden. Trots att vi alltså gjorde
allt vi kunde för att förklara varför utgången blev som
den blev förstod vi att vi skulle bli ifrågasatta. Det vi
inte räknade med var att bli starkt kritiserade av en av
de professionella aktörerna i målet som bland annat uttryckte att ”domen är en skam för vårt rättssystem”. Uttalandet gjordes i direkt anslutning till att domen meddelades och kablades ut i alla större nyhetsmedier. Som
dömande domstol hade vi i det läget naturligtvis ingen
möjlighet att gå i polemik med uttalandet. Även om
några andra aktörer inom rättsväsendet faktiskt gick ut
och bemötte uttalandet ledde medierapporteringen efter
domen bland annat till att vi fick in en stor mängd mer
eller mindre hatiska mejl och brev från allmänheten.
Några uttryckte till exempel att vi var ”riktigt jävla sjuka
individer” respektive ”hoppas att det är era döttrar eller
flickvänner som blir brutalt gruppvåldtagna och misshandlade nästa gång”. Också på sociala medier var stämningen mycket upprörd och många uttryckte vad de på
olika sätt ville göra med domaren i målet. Flera av dem
hänvisade till det nämnda uttalandet.
När stämningen lugnat sig lite, i slutet av januari, fick
jag själv frågor från flera medier om de hatiska brev,
mejl och kommentarer som vi fått in och om uttalan-

att en friande dom i ett våldtäktsmål
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det att ”domen är en skam för vårt rättssystem” kunde
ha påverkat reaktionerna. Jag svarade att jag är övertygad om att uttalandet bidragit till de starka reaktioner vi
fick och det är jag fortfarande. Naturligtvis ska vem som
helst kunna kritisera en dom som man inte är nöjd med
eller uttrycka en annan åsikt till exempel när det gäller
bevisvärderingen. Att som professionell aktör göra ett
så starkt offentligt uttalande som gjordes här menar jag
dock väcker betänkligheter. Uttalandet ledde till att den
stora allmänheten, som normalt inte läser domen själva
utan förlitar sig på medierapporteringen, bibringades
uppfattningen att domstolen vid sin bedömning helt gått
utanför sina ramar och överhuvudtaget inte respekterat gällande lagar och regler. Med uttalandet missleddes människor på ett allvarligt sätt. Och även om det
inte var avsikten leder ett uttalande som det nu aktuella
ofrånkomligen också till att förtroendet för rättsväsendet och särskilt för domstolarna minskar.
är att ett förtroende kan ta flera
år av idogt arbete att bygga upp men det kan raseras på
ett ögonblick genom några förflugna ord i fel situation
eller genom en missvisande eller alltför förenklad medierapportering. Förtroendet för rättsväsendet är som
jag inledde med helt centralt i en demokratisk rättsstat.
Brist på förtroende kan ytterst leda till att till exempel
våldtagna kvinnor väljer att inte anmäla övergreppen eftersom de inte tror att rättsväsendet tar dem på allvar.
Vi som verkar i rättsväsendet, oavsett om vi är domare,
åklagare, försvarare, målsägandebiträde eller ombud, har
alla ett gemensamt ansvar för förtroendet för systemet.
Jag skulle önska att vi nästa gång något liknande händer
– för det kommer att hända igen – hjälps åt med att gå ut
i den allmänna debatten och korrigera rena felaktigheter
och förklara hur vårt rättssystem fungerar.

slutsatsen av allt detta

Petra Lundh
Lagman för Södertörns tingsrätt
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Dina klienter förtjänar
att du har full koll
Vad vill du
bevaka?

Visste du att JP Rättsfallsnet innehåller 2 miljoner domar och erbjuder en komplett bevakning av
instanserna nedan? Det gör tjänsten till ett ovärderligt verktyg för dig som arbetar med processer. Dessutom
kan du skräddarsy din egen sökordsbevakning så att du aldrig missar en intressant dom igen!
HD:
Hovrätterna:
Tingsrätterna:

2007– samt NJA 1981 –
2010 –
2008 –

HFD/Regeringsrätten: 2007 – samt RÅ/HFD-serien 1979 –
Kammarrätterna:
2005 –
Förvaltningsrätterna: 1 september 2010 –

Ansök om ett kostnadsfritt testkonto redan i dag!
Läs mer på www.jpinfonet.se
SCANNA QR-KODEN
MED DIN SMART PHONE
FÖR ATT FÅ VETA MER!

JP Rättsfallsnet
Komplett bevakning av Sveriges domstolar
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Justitieministern
som inte räds att
säga sin mening
Få justitieministrar har varit med om en lika
dramatisk tid som Morgan Johansson. Efter att ha
ridit ut svåra stormar blickar han fram mot årets
valrörelse där lag och ordning är den kanske allra
viktigaste frågan. Det har satt Justitiedepartementets arbete i fokus för den politiska debatten.
Möt Morgan Johansson och de tidigare
advokaterna som leder Justitedepartementet.
TEXT: TOM KNUTSON OCH JOHAN PERSSON
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OM INTERVJUN
Datum och plats:
16 februari, Rosen
bad 4.
Närvarande: jus
titie- och inrikes
minister Morgan
Johansson, Advo
katens redaktörer
Tom Knutson och
Magnus Andersson
samt Johanssons
pressekreterare
Sofie Rudh.
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et dramatik. Den svåraste frågan att hantera under
ycket har förändde här åren var migrationskrisen under 2015. Vi
rats i Rosenbad
hamnade i ett läge då det kom 114 000 människor unsedan
Advokader fyra månader. Som mest hade vi i november 10 000
tens redaktörer
på en vecka. Vi fick hantera den svåra situationen med
besökte Thomas
id-kontroller, gränskontroller och ny lagstiftning, beBodström,
den
rättar Morgan Johansson och tillägger att det var svårt
dåvarande justipolitiskt men att de borgerliga inte heller gav uppbacktieministern 2001.
ning.
Då var det bara att
– De orkade inte stå upp för id-kontrollerna trots att
gå in i recepde flesta ändå insåg att det var helt nödvändigt, men vi
tionen och
fick igenom det i riksdagen ändå. Vi fick gå emot Laganmäla
rådet. Det är sådana konflikter man får ta ibland eftersig. När vi
som alternativet för oss hade varit en situation där vårt
närmar oss
asylsystem helt hade kollapsat under 2016. Vi pratar
den ståtliga byggnaden en snöig förmiddag i februari
om 200 000–300 000 asylsökande i Tyskland som inte
får vi inte ens komma nära fastigheten innan två bevar registrerade där som skulle kunna röra sig norrut,
väpnade skyddsvakter kommer fram mot oss och fråsäger han och fortsätter:
gar om vårt ärende. Därefter får vi veta att våra väskor
– I början av januari 2016 låg jag sömnlös ett antal
måste röntgas, och vi får vänta utanför den så kallade
nätter. Frågan var: Kommer man att
kopparporten. Så småningom öppnas
klara av ID-kontrollerna eller komden tunga porten och efter att vi på
mer det att bli kaos på Kastrup? Det
flygplatsvis fått gå igenom metalldevisade sig att det faktiskt fungerade.
tektor och våra väskor röntgats eskorMorgan Johansson är påfallande
teras vi av Morgan Johanssons pressevälskräddad i olika nyanser av blått.
kreterare, Sofie Rudh, igenom många
En förtroendeingivande mörkt blå
låsta dörrar, som hon öppnar med sitt
”Det har hänt mycket
kostym. Kavajen låter han under inpasserkort, upp till sjätte våningen. Vi
och det har varit
tervjun hänga kvar på en stol. En ljust
informeras om att vi inte får fotogramycket dramatik.
blå skjorta matchas av en blå slips.
fera på Johanssons kontor av säkerDen svåraste frågan att Han bär en guldring på höger hand
hetsskäl. När vi till slut anländer är
och på vänster ringfinger bär han en
vi fem minuter sena till den trettio
hantera under de här
silverring med blå infattning, som
minuter långa intervjutiden.
åren var migrationshan återkommande tar av och snurVäl inne i det luftiga arbetsrumkrisen under 2015.
rar mellan tumme och pekfinger unmet där stora fönster släpper in ett
der intervjun.
milt ljus möter Morgan Johansson
Vi hamnade i ett läge
Morgan Johanssons pressekreteraoss direkt. På väggen bakom arbetsdå det kom 114 000
re är med under intervjun. Trots den
bordet hänger en stor tv-skärm som
människor under
begränsade tiden tar Morgan tid på
sänder direktnyheter från CNN. Där
fyra månader.”
sig för att förklara sina resonemang
visas bilder från en skolskjutning som
och han verkar inte bekymrad över
just inträffat i Florida, USA. Morgan
morgan johansson
den begränsade tid som tilldelats för
Johansson ser på skärmen och talar
intervjun. Samtidigt som Johansson
upprört med oss samtidigt. Indigneär engagerad ger han ett avspänt intryck. Han tycks
rat säger han att det är upprörande att dessa händelser
trivas i sin roll.
bara fortsätter utan att landets politiker ingriper på allÄnnu svårare än att införa id-kontrollerna var att
var. Han är påtagligt upprörd.
veta när de borde tas bort.
Morgan Johanssons år i regeringen har varit mycket
– Vi vet att de påverkade integrationen i Skåne och
turbulenta. Efter att Socialdemokraterna segrat i riksDanmark och vi ville inte ha dem för länge. Men skuldagsvalet 2014 ledde den parlamentariska situationen
le vi ta bort dem för tidigt skulle vi kanske hamna i en
till en regeringskris och decemberöverenskommelsen
motsvarande situation igen. Det var hela tiden den besamma år. Åren 2015–2016 inträffade den stora migradömningen vi försökte göra. Efter ett år och fyra måtionskrisen. 2017 slutade uppståndelsen runt it-uppnader kunde vi ta bort dem i våras 2017, säger han och
handlingen på Transportstyrelsen med att den dåvaberättar att det enligt honom blev vid rätt tid som de
rande inrikesministern Anders Ygeman fick avgå och
togs bort. I värsta fall hade de fått återinföras.
att Morgan Johansson utsågs till justitie- och inrikesTill de ljusaste ögonblicken under regeringsåren hitminister. Under 2017 inträffade dessutom det blodiga
tills var, enligt Morgan Johansson, i höstas när han kunterroristdådet på Drottninggatan.
de presentera de stora resursökningarna till polisen.
– Det har hänt mycket och det har varit myckADVOKATEN NR 3 • 2018
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Från och med i år höjs anslaget med 2 miljarder kronor,
nästa år 2,3 miljarder och 2,8 miljarder 2020.
– Det är den största resursökningen som någon regering oavsett partifärg har gjort på polisen på 20 år.
Det är pengar som kommer väl till användning, kommenterar han nöjt.
UPPDRAGETS STORLEK
Morgan Johanssons samlade ansvar inom regeringen är betydande. I samband med att han efterträdde
Anders Ygeman så förändrades hans ”portfölj” på två
sätt. När han släppte migrationsfrågorna och civilrätten till Helene Fritzon försvann en stor del av hans
arbetsbörda. I stället fick Johansson ansvar för hela
rättsväsendet och hela rättskedjan, inklusive straffrätten och grundlagsfrågorna. På sätt och vis är det som
han ser det en mer sammanhållen portfölj än vad han
hade tidigare.
Men hur hinner Morgan Johansson trots allt med?
– Det korta svaret är att jag delegerar och att jag har
haft tillgång till tre väldigt bra statssekreterare (läs mer
längre ner). Och jag litar på tjänstemännen vi har, att
de i allmänhet gör rätt bedömningar. Som minister ska
man peka ut inriktningar och prioriteringar. När det
kommer till hur något ska lösas då litar jag mycket till
tjänstemännen, säger Johansson.
Till skillnad från de flesta svenska justitieministrar
hittills saknar Morgan Johansson juristbakgrund. Som
han ser det finns det både för- och nackdelar med det.
ADVOKATEN NR 3 • 2018

Johansson är statsvetare i botten och en fördel med det
kan, enligt honom, vara att han ser rättsväsendet som
en del av det övriga samhället, som en helhet.
– Det andra är att i och med att jag saknar juristbakgrund står jag utanför en del av de andra kopplingar
som juristvärlden alltid består av. Sverige är ett litet
land. Juristvärlden är i så måtto ganska liten. Det är
ofta samma familjer som återkommer och samma sammansättningar. Dessutom är man utbildad vid samma
universitet. Jag har inte några sådana kopplingar alls.
Det kan vara både en för- och nackdel, säger han och
tillägger:
– Sedan, vilket jag ser främst som en fördel, ska man
komma ihåg att jag har arbetat med de här frågorna i
tjugo år med olika aspekter. Jag läste statsvetenskap,
nationalekonomi och ekonomisk historia i Lund. Därefter så arbetade jag som journalist på Arbetet i Malmö. Så jag har arbetat med meddelarskydd och offentlighetsprincip från den sidan också. Jag har arbetat på
tidning så jag känner till den miljön. Det har haft stor
betydelse när man ska ansvara för mediegrundlagar
som har med det här att göra.
RÄTTSPOLITIK
Den socialdemokratiska rättspolitiken har under Morgan Johanssons tid ändrat inriktning med ett tydligt
fokus på brottsbekämpning och skärpta straff. Men
Johansson tycker inte att fokusförskjutningen ska överdrivas, även om det i viss utsträckning kan vara så.

JUSTITIE- OCH
INRIKESMINISTER
MORGAN
JOHANSSON
Ansvarsområden
Grundlagar, polis-,
åklagar- och dom
stolsväsendena,
kriminalvården,
allmän ordning och
säkerhet, straff
rätt, processrätt,
brottsförebyg
gande frågor,
brottsofferfrågor,
internationellt
rättsligt samar
bete, samhällets
krisberedskap och
skydd mot olyckor,
Regeringskansliets
krishantering,
dammsäkerhet,
krigsmateriel och
exportkontroll
frågor.
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– Det sägs ibland att det här inte är socialdemokratins frågor och inte socialdemokratins planhalva. Men
det tycker jag är fullständigt fel. Detta är våra frågor.
Mer än vad man kanske har tyckt tidigare, säger Morgan Johansson som konstaterar att ser man till dem
som lever i utsatta bostadsområden och som utsätts
för brott, våld och hamnar i olika former av missbruk
så är det till stor del arbetarklassens barn.
– Detta är våra väljare helt enkelt, säger
Morgan Johansson med stor övertygelse i
rösten samtidigt som han knackar i bordet
för att understryka allvaret i det han säger,
och han fortsätter:
– Just därför är det en viktig socialdemo”När jag pratar om
kratisk uppgift att se till att man kan leva i
kriminalpolitiken
trygghet oavsett var man bor. Detta är våra
nuförtiden då är det
frågor och vår planhalva. Det kommer vi se
till att fortsätta hävda.
tre teman. Det ena är
Pressekreteraren pekar på sin klocka och
organiserad kriminalisäger lågt att det snart är dags för nästa
tet. Det andra är mäns
möte. Johansson fortsätter sin beskrivning
våld mot kvinnor där
av rättspolitiken med att betona helhetsperspektivet.
sexualbrotten är en
– Vi bekämpar brotten, brottens orsaker,
del. Och på senare tid
och vi lägger stor vikt vid rehabilitering av
har jag börjat tala om
de som har hamnat i olika påföljder. Det
de internationella
finns inte någon motsättning i det, säger
Johansson. Han anser att ska utvecklingen
stöldligorna.”
vända måste man göra båda delar, bura in
morgan johansson
de mest brottsaktiva individerna och samtidigt satsa på det förebyggande arbetet,
som sociala insatser för att bryta nyrekryteringen till
de här gängen.
– Vi måste ha en stark socialtjänst som vi kan samarbeta med och som ingriper när ungdomar håller på
att hamna snett. Jag hävdar att det här sättet att gå på
frågorna, med förebyggande, brottsbekämpande och rehabiliterande åtgärder finns i den socialdemokratiska
idétraditionen. Det har varit så i alla tider.
Men på 1970-talet var det inte lika tydligt?
– Nej, det är möjligt men verkligheten har också förändrats. Det vi har sett de senaste 20–25 åren är en
framväxt av organiserad kriminalitet på ett sätt som vi
inte har sett tidigare, säger Johansson som menar att
om den negativa utvecklingen fortsätter blir den till slut
systemhotande. Till den grova organiserade brottsligheten kommer sedan terrorismhotet.
– Verkligheten har förändrats men det grundläggande socialdemokratiska budskapet, att gå på både brotten och brottens orsak, har inte förändrats, sammanfattar han.
– När jag pratar om kriminalpolitiken nuförtiden då
är det tre teman. Det ena är organiserad kriminalitet.
Det andra är mäns våld mot kvinnor där sexualbrotten är en del. Och på senare tid har jag börjat tala om
de internationella stöldligorna.
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POLISEN
En viktig del i brottsbekämpningen är polisens arbete. Polisens omorganisation har återkommande kritiserats. Johansson konstaterar att kombinationen av stora
omvärldshändelser som migrationskrisen och terrorismhändelser, omorganiseringen samt den låga utbildningstakten har gjort att polisen har haft tre svåra år
bakom sig.
Morgan Johansson noterar att det tycks vara på väg
att vända nu. Förra året, för första gången sedan 2009,
så ökar polisens leveranser till åklagarna, konstaterar
han. Det börjar åter uppstå kapacitetsbrister i kriminalvården. Häktesbeläggningen ligger nu på upp mot
98 procent.
– Vi behöver nu bygga ut både anstalter och häkten.
I år ökar vi antalet häktesplatser med 250. Det kanske
är ett tecken på att man nu har kommit ur den här fasen med omorganiseringen.
Den förre rikspolischefen Dan Eliasson fick utstå
hård kritik fram till sin avgång. Morgan Johansson tar
ADVOKATEN NR 3 • 2018

Morgan Johansson på en presskonferens den
9 december 2015. Lagen om id-kontroller på bussar,
tåg och färjor föreslogs preliminärt börja gälla från
och med den 21 december och tillämpas från den
4 januari 2016, meddelade Johansson.

ningar och sexualbrott mot kvinnor. Särskilt kvinnor i
utsatta områden upplever stor otrygghet. När det gäller kvinnors situation så anser Morgan Johansson att
Metoo-uppropen visar att det finns problem i alla samhällsklasser och områden.
– I grunden handlar det om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Då är det männen som måste förändras. Vi måste ha en diskussion om hur vi beter oss
i olika sammanhang. Där ska man starta.
Till det kommer lagstiftningsåtgärder. Den stora
straffrättsliga reformen om sexualbrottslagstiftningen
med bland annat samtyckesregleringen, som många
remissinstanser och även Advokatsamfundet kritiserat kraftigt, kommer inom kort som en proposition.
Samtyckeslagstiftningen innebär, enligt Johansson, ett
förtydligande av vad normerna ska vara. Att vi tydliggör att sexuell aktivitet måste bygga på frivillighet som
utgångspunkt.
– Det där måste vi pränta in igen och igen. Det ska
varenda pojke i Sveriges land ha i ryggraden att det är
det här man ska utgå ifrån. Lagstiftningen har en normerande uppgift.
Till det kommer polisens arbete där regeringen nogsamt följer arbetet om polisens prioriteringar om våld
mot kvinnor och sexualbrott.
TIGGERI
En återkommande fråga i samhällsdebatten är den om
tiggeri. Morgan Johanssons inställning i tiggerifrågan är
att de former av exploatering som har setts i samband
med tiggeri måste man komma till rätta med. De domar under senare tid som rör frågan är ganska skarpa,
anser han. Men Johansson vill utveckla lagstiftningen.
Inom kort kommer ett förslag om ett särskilt brott om
människoexploatering, som innebär att den som tjänar
pengar på en annans tiggeri, alltså som kopplerilagstiftningen ser ut i dag, ska kunna lagföras.
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honom i försvar och anser att Dan Eliasson är en av de
mest erfarna myndighetscheferna i Sverige.
– Jag tycker att kritiken mot Eliasson har varit orättvis. Jag tycker också att den har tagit politiska övertoner, som jag faktiskt inte känner igen sedan tidigare.
Jag har sagt om och om igen till borgerligheten att ge
er gärna på mig för det tål jag. Jag är van vid det. Men
ge er inte på mina myndighetschefer. Ägna er inte åt
den här typen av personangrepp. Det skadar statsförvaltningen, säger Johansson som konstaterar att när
myndighetschefer angrips så försvåras deras uppdrag.
Det blir svårare för dem att lösa sin uppgift.
– Jag skulle önska att vi kunde gå tillbaka till den ordning där politiker angriper politiker, men där vi inte
angriper tjänstemän, säger Johansson som hoppas att
den diskussionen nu är över.
KVINNORS SITUATION
Återkommande rapporter visar på en ökad oro för
brottslighetens utveckling, med bland annat gängskjutADVOKATEN NR 3 • 2018

Ger du till tiggare?
– Nej, det gör jag inte. Jag ger inte till tiggare. Den
typen av fattigdom måste bekämpas på ett annat sätt,
säger han och tillägger att en fråga som hör samman
med tiggeri är att människor bygger kåkstäder. Förra
året gjorde regeringen en förändring när det gäller möjligheten att avhysa människor från privat mark.
– Det är en sak att människor ber om pengar och tigger, men vi kan inte acceptera att det växer upp den
här typen av kåkstäder, säger han.
Johanssons bild är också att problemet med läger
börjar minska. Antalet begäran om handräckning från
polisen för att avhysa från privat mark minskade med
nästan 25 procent från 2016 till 2017. Det kan tyda på
att det är färre sådana här läger än tidigare, siar han.
– Det kan vara färre avhysningar nu än tidigare och
det kan hänga samman med att de helt enkelt får mindre pengar nu än tidigare. Men vi ska inte dra några
långtgående slutsatser av det.
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Rosenbad är ritat av arkitekten Ferdinand
Boberg i jugendstil och är rikt dekorerat
med utsmyckningar i ljusröd och vit sandsten.
Sedan 1983 är Rosenbad byggnadsminnesmärkt.

»

Varför lyssnade inte regeringen till den tyngsta remissLAGSTIFTNINGSARBETET
instansens kritik i denna för advokatkåren synnerligen
Johansson konstaterar att under den borgerliga regerviktiga fråga?
ingens senaste mandatperiod stannade mycket av lag– Vi behövde ha ett system som skulle hålla över tid.
stiftningsarbetet. Det kom knappt några propositioner
Och nu styrs det framöver av ett inalls, berättar han. När den socialdedex där man räknar kostnaderna i anmokratiska regeringen tillträdde kändra jämförbara sektorer. Sedan kan
de sig Morgan Johansson och hans
man diskutera hur det där indexet
partikamrater väl förberedda, säger
skulle beräknas. Men att vi skulle ha
han. Det fanns ett socialdemokratiskt
ett nytt system det tycker jag är självkriminalpolitiskt program som man
klart, säger Johansson och tycker att
hade tagit fram 2013.
”Jag har stor respekt
det är glädjande att andelen human
– Där hade vi tror jag över 100 åtför Advokatsamfundet. advokater verkar ha ökat.
gärdspunkter. Vi visste vad vi vil– Ni hade ju en artikel i Advokaten
le göra. Och vi har levererat så gott
Vi har inte alltid
här
i första numret i år på det temat.
som allt.
samma uppfattningar
Jag ser inte några signaler om att det
Pressekreteraren tar försynt till
men det finns en
än så länge är svårt att få advokater
orda:
respektfull relation.”
på den sidan. Det är inte en brist
– Ehh, vi har dragit över rätt mycksituation. Men vi behövde ha ett syset nu.
morgan johansson
tem som håller över tid helt enkelt.
– Ja, jag vet det men det här tyckVi vet ju också att kostnaderna för
er jag är kul, utbrister Johansson och
det här har ökat. På tio år mellan 2006 och 2016 ökaskrattar och konstaterar att det har varit en intensiv
de kostnaderna med 92 procent på rättsliga biträden.
period både på Justitiedepartementet och i riksdagen.
– Under den här perioden tror jag att vi nu i februFortfarande en liten del av budgeten dock.
ari är uppe i 130 propositioner enbart från Justitiede– Ja, men anslaget ligger på runt 3 miljarder, så det är
partementet.
rätt stora pengar, svarar Johansson som anser att tack
vare att en av hans närmaste medarbetare Catharina
ADVOKATSAMFUNDET
Espmark har advokatbakgrund så har han förståelse
Advokatsamfundet har i flera frågor kritiserat den förra
för advokatperspektivet i olika frågor.
regeringen och även den nuvarande.
Hur ser du på din relation till Advokatsamfundet?
– Den är utmärkt! Jag har stor respekt för Advokatsamfundet. Vi har inte alltid samma uppfattningar men
det finns en respektfull relation, säger Johansson.
Senast riktade Advokatsamfundet allvarlig kritik,
både för sättet som den nya timkostnadsnormen ut
reddes på och det faktiska slutresultatet, som bland
annat enligt samfundet kommer att leda till att än färre
advokater kommer att vilja åta sig den typen av uppdrag.

VALET
I det kommande valet ser Morgan Johansson två frågor
som de viktigaste för Rättssverige, dels den organiserade kriminaliteten, dels våld mot kvinnor, där sexualbrotten är en del. Spekulationerna om valutgången är i
dag många. Johanssons bästa realistiska scenario efter
valet är en fortsatt socialdemokratisk regering gärna
med miljöpartiet. Det värsta realistiska scenariot efter
valet sett ur hans perspektiv?
– En alliansregering helt i händerna på Sverigedemo-

PERSONLIGT: MORGAN JOHANSSON
Hur föddes ditt politiska intresse?
Jag gick med i det socialdemokra
tiska partiet 1985. Olof Palme var
statsminister och Anna Lindh var
ordförande i SSU. Den stora frå
gan för en femtonåring i mitten på
1980-talet från nordvästra Skåne
var internationella frågor, framför
allt Sydafrika och antiapartheid
frågan.
Hur klarar du balansen i livet?
Jag kopplar av i vardagen. Mycket
skogspromenader och jag försö
ker hitta tider att vara lite ensam.
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Drivkraft?
Glädjen att förändra!

Dold talang
Jag är bra på att laga mat.

Lyssnar helst på, musik
Modern pop och rock.

Familj
Förlovad med Kristin Thörn, tre
barn från ett tidigare förhållande, i
åldrarna 8, 12 och 15 år.

Tränar
Allt för lite!

Inspirationskälla
Tage Erlander. Jag har läst nästan
allt som producerats om och av
honom.

Då är jag mest tillfreds
När stora projekt blir färdiga,
när lagstiftning som man arbetat
länge med är på plats.
Favoritplats
Bokskog i Skåne.

Favoritapp
Omni.
Läser
Så gott som alltid.
Kör
Toyota Avensis 2007. En enkel
bruksbil.

Motto
Jag brukar använda vad jag i
grunden tror är ett Palmecitat
som går ut på att människan har
skapat samhället. Därför kan det
förändras.
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kraterna. Då skulle vi få en mycket kraftig högervridning av politiken.
När det gäller det politiska samtalsklimatet i dag,
som ofta beskrivs som hårt, anser Johansson att det är
lätt att se historien i ett nostalgiskt skimmer. Han understryker att tongångarna var väldigt hårda även under ”Palmeåren” på 1970- och 1980-talen.
– Nu är det många som säger att det blir en hård valrörelse. Men det beror på hur vi politiker väljer att förhålla oss till varandra. Om vi bedriver valrörelsen på
ett anständigt sätt då blir det en god ton där väljarna
kan välja mellan de alternativ som finns på ett bra sätt.
Ett stort ansvar faller på oss politiker.
När det gäller de sociala mediernas betydelse för debattklimatet anser Johansson att de innebär bland annat att de mer extrema uttrycken hittar varandra lättare
än tidigare. Det kan bildas bubblor där man förstärker
sin egen världsbild.
– Det har vi i viss mån alltid haft. Men det är lättare
att hitta varandra numer, även om den stora allmänheADVOKATEN NR 3 • 2018

ten inte finns på Twitter, utan får sin information från
andra håll. Men återigen är det helt avgörande hur vi
uppträder i debatten.
Vad har du för drömuppdrag i en ny S-regering?
– Jag har mitt drömuppdrag. Och det behåller jag
gärna.
Strax före tolv är intervjun klar. Återstår så fotograferingen. Vi bryter upp för att tillsammans gå
till det särskilt godkända rummet för fotografering.
Direkt utanför ministerns rum sitter en kostymklädd
medelålders man på en stol och tycks vänta på Johansson. Morgan hälsar och skakar hand, sedan fortsätter vårt lilla sällskap vidare. Vid några soffor reser sig
två kritstrecksrandigt kostymklädda herrar, varav den
ena är den brittiska ambassadören, för att på klingande brittiska hälsa på ministern, som sedan vant ställer
upp vid fotografiväggen. Några snabba foton och sedan
slukas justitieministern upp av den otåligt väntande omvärlden.
TK

Hårt tryck på
lagfabriken
– vänd!
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ROSENBAD
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Byggnaden
uppförd 1902 i
Stockholm som
blivit symbol för
Sveriges regering.
Statsministerns
tjänsterum finns
i huset och re
geringen sam
manträder där.
Även justitie- och
inrikesministern,
migrationsminis
tern samt delar av
Justitiedeparte
mentet huserar i
Rosenbad.
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Hårt tryck på lagfabriken
Lag och ordning är den kanske allra
viktigaste valfrågan. Det har satt Justitie
departementets arbete i centrum i den
politiska debatten. Möt de tidigare
advokaterna som leder departementet.

ner – drygt 130 i februari i år – under nuvarande mandatperiod, och fler är att vänta. Flest har skett inom
straffrättsliga området och knutet till den heta frågan
om lag och ordning, bland annat flera straffskärpningar
och större skydd för utsatta personer.
– Frågor kring polis, verktyg för brottsbekämpande
myndigheter och ren straffrätt är en tydlig prioritering
från den politiska ledningen. En viktig del i den höga
FOKUS: RÄTTSPOLITIK 2018
leveransen som vi har är hur vi arbetar och hur fördelningen ser ut mellan politiken och tjänstemannaorgaag och ordning väntas bli den viktigaste frågan
nisationen. Den politiska ledningen talar om riktning,
inför höstens riksdagsval enligt flera väljarundermen hur det ska lösas får tjänstemannaorganisationen
sökningar. Resurser hos rättsväsendets myndigföreslå. Vi säger att det behöver bli tryggare på gator
heter är ständigt återkommande ämnen i samhällsdebatoch torg genom kameraövervakning – och helst ska
ten. Likaså polisens bristande förmåga att utreda brott.
det gå fort. Hur ska det lösas? Det
Vissa efterfrågar bättre styrning av
får tjänstemannaorganisationen förättsväsendet, andra straffskärpningreslå, säger Catharina Espmark och
ar. Eftersom Justitiedepartementet antillägger:
svarar både för styrningen av rättsvä– Men fördelningen kräver att
sendets myndigheter och för en stor
tjänstemannaorganisationen måste
del av lagstiftningsarbetet är de en påförstå det politiska landskapet och att
passad myndighet. Både medier och
”Fördelningen kräver
den förstår riksdagen, och vilka förpolitiker följer noga allt de gör.
att tjänstemanna
slag som skulle kunna tänkas röstas
– Det gör det väldigt viktigt med
organisationen måste
igenom, i synnerhet i det parlamenen stark tjänstemannaorganisation,
tariska läge vi befinner oss i.
vilket vi har. Tjänstemännen som
förstå det politiska
kan säga vad de tycker låter sig gölandskapet och att den
”SKA GÖRA MER OCH SNABBARE”
ras och inte. Det behövs mod och vilja
förstår riksdagen.”
Johan Danelius, expeditionschef och
att säga emot sin politiska ledning om
catharina espmark
rättschef, är högste opolitiske tjänsdet är nödvändigt. Vi skulle inte klara
teman på Justitiedepartementet med
oss utan dem, men de skulle inte klara
övergripande ansvar över beredsig utan oss heller. Om man leker med
nings- och beslutsprocesser och kvaliteten på arbetet.
tanken på ett departement utan en politisk ledning, så
Han menar att regeringens ökade fokus kring straffskulle det nog vara väldigt försiktigt, säger Catharina
rättsliga åtgärder och polisfrågor tydligt märks i tjänsEspmark, som är statssekreterare hos justitie- och intemännens dagliga arbete.
rikesminister Morgan Johansson och utgör en del av
– Det har varit en tuff period. Det har blivit förväntdepartementets politiska ledning.
ningar att vi ska göra mer och snabbare inom dessa
områden, vilket vi gör med de resurser vi har, säger
STORT ANTAL PROPOSITIONER
Johan Danelius.
Försiktigt eller inte. Ett faktum är i alla fall att JustitieÄven det parlamentariska läget där regeringen Löfdepartementet har levererat ett stort antal propositio-

L

Catharina Espmark.

Johan Danelius.

DE TIDIGARE ADVOKATERNA SOM LEDER DEPARTEMENTET
l Catharina Espmark arbetade mellan 1993 och 2001 först som bi
trädande jurist och senare som advokat på Sju Advokater med bland
andra Thomas Bodström och Tomas Nilsson, Advokatsamfundets
tidigare ordförande.
– Jag har stor nytta av åren inom advokatyrket. Jag lärde mig tidigt
att arbeta hårt och framför allt två saker: att förhandla och kunna
presentera sin sak på ett lättbegripligt sätt, vilket jag lärde mig när
jag processade i domstol, säger Catharina Espmark.
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l Johan Danelius arbetade, innan han 2012 blev departementsråd på Justi

tiedepartementet och sedermera expeditionschef, i tre år som advokat med
inriktning på processrätt och bolagsrättslig rådgivning på Nilsson & Co som
sedan gick samman med Hamilton Advokatbyrå i Stockholm.
– Jag tycker att det är nyttigt att ha sett hur lagstiftning fungerar i prakti
ken. Vetskapen om hur lagstiftning används är nyttigt när jag i dag ska for
mulera ny sådan. Jag förhandlar också mycket i mitt arbete, vilket jag lärde
mig en hel del som advokat, säger Johan Danelius.
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JUSTITIEDEPARTEMENTET
På Justitiedeparte
mentets 19 enheter
arbetar cirka 400
personer, varav en
stor andel jurister.
Nära 4 procent av
dessa personer
är politiskt till
satta. Alla andra
är tjänstemän och
arbetar kvar även
om regeringen el
ler statsråden byts
ut. Justitie- och
inrikesminister
Morgan Johansson
är chef för depar
tementet.

ORGANISATION
OCH UPPGIFTER
Justitiedeparte
mentet ansvarar i
Regeringskansliet
för rättsväsendets
myndigheter, bland
annat polisen,
åklagarväsendet,
domstolarna, kri
minalvården samt
för migrations- och
asylfrågor och
krisberedskap.
Justitiedeparte
mentet ansvarar
vidare för lagstift
ningen inom områ
dena för statsrätt
och allmän förvalt
ningsrätt, civilrätt,
processrätt, straff
rätt samt migra
tions- och asylrätt.

över lång tid blivit allt mer internationella förhandven saknar egen majoritet i riksdagen innebär mer arlingar av genomförande av EU-beslut.
bete. Departementet har i dag mer kontakt än tidigare
– Det är viktigt att mer vara en aktiv del i förhandmed riksdagsutskotten för att lyssna in förutsättningar
lingsarbetet i olika EU-rättsakter. Det arbetet är väldigt
för att lagförslagen ska passera riksdagen.
präglat av aktuella politiska frågor. De senaste åren har
Resurserna och bemanningen på departementet är
det varit ett stort fokus på terrorismbekämpning med
dock i stort sett desamma som under föregående manett intensivt arbete kring att ta fram nya rättsakter, sädatperiod, med undantag för extra resurser i samband
ger Catharina Espmark.
med flyktingkrisen 2015. Så hur blir kvaliteten när arEspmark menar också att Justitiedepartementet har
betstrycket ökar men resurserna är oförändrade?
en viktig roll att fylla i arbetet att öka
– Det har behövts göras hårdare
förtroende för rättsväsendet. Brottsprioriteringar och många upplever
förebyggande rådets rapport Nanog att de behövt arbeta hårdare än
tionella trygghetsundersökningen,
tidigare. Det har varit en stor utmaNTU, som presenterades tidigare i
ning att leverera det vi ska och samår, visade nämligen att fler svenskar
tidigt ha drägliga arbetsmiljöförhållanden, säger Johan Danelius och
”Det har behövts göras har allt mindre förtroende för rättsväsendet. Såväl förtroendet för domstotillägger:
hårdare prioriteringar larna, åklagarna och polisen som för
– Det gäller då att ha fasta kvalitetsoch många upplever
kriminalvården backade 2017 jämfört
rutiner kring hur vi arbetar. Vi arbetar konsekvent enligt en modell med
nog att de behövt arbe- med året innan.
– En viktig och grundläggande sak
tre nivåer av granskning innan tjänsta hårdare än tidigare.”
för förtroendet är leverans och effektemannaorganisationen är färdig:
johan danelius
tivitet från polis, åklagare och domförst handläggare, sedan en så kal�stol: att brott utreds, att personer som
lad huvudman och slutligen rättschef.
begår brott lagförs och att det förstås
är korrekta beslut. Även bemötande från brottsbekämKRITIK FRÅN LAGRÅDET
pande myndigheter och hur personer i en rättssal beJustitiedepartement har vid flera tillfällen fått kritik
möts är viktiga frågor, som vi arbetar en hel del med,
från Lagrådet kring sina förslag. I januari i år avstyrkte
säger hon.
Lagrådet exempelvis förslaget om regeringens så kal�lade samtyckeslag med hänvisning till bristande förATTRAKTIV ARBETSPLATS
utsebarhet och onödiga straffbestämmelser – i likhet
Trots att arbetstrycket ökat på tjänstemännen, både i
med vad Advokatsamfundet skrev i sitt remissyttrande.
form av större andel internationella förhandlingar och
– Det kan finnas en väldigt stark politisk vilja att gå
också fler lagförslag, placerar sig Justitiedepartemenfram med en viss produkt även om det finns starka printet alltjämt ständigt högt upp – högre än advokatbrancipiella invändningar mot den eller om den avviker från
schen – när jurister listar var de helst vill arbeta. Både
systematiken i lagstiftningen. Vår uppgift som tjänsCatharina Espmark och Johan Danelius framhåller dytemän är att väga olika intressen mot varandra, men
namiken mellan politiken och juridiken som en lockytterst är det politiska beslut, säger Johan Danelius.
else med arbetsplatsen.
Tidskriften Advokaten har tidigare skrivit om att den
MER INTERNATIONELLT ARBETE
rådande högkonjunkturen har gjort unga jurister attFörutom lagstiftningsarbetet och myndighetsstyrning
raktiva på arbetsmarknaden, och att konkurrensen om
utgör internationellt arbete en stor del av departementalangerna är stenhård mellan advokatbyråer och övtets verksamhet. Alltifrån att ta emot, granska och viriga arbetsplatser.
darebefordra framställningar till och från Sverige i
– Det är faktiskt inte någonting som vi har märkt av.
straff- och civilrättsliga ärenden där samarbete över
Vi är en attraktiv arbetsplats och har väldigt många
nationsgränserna behövs till förhandlingar kring den
kompetenta sökande, bland annat från advokatbranEU-rättsliga utvecklingen.
schen, säger statssekreterare Catharina Espmark. JP
Statssekreterare Catharina Espmark menar att det

MORGAN JOHANSSON OM JUSTITIEDEPARTEMENTETS STATSSEKRETERARE
”Jag har och har haft tre väldigt
bra statssekreterare: Lars West
bratt som har haft ansvar för
migrationsfrågorna under hela
den här perioden. Han har gjort
ett fantastiskt bra arbete. Han ska
ha medalj en dag för det han har
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gjort för regeringen och för Sve
rige. Catharina Espmark som har
haft en mycket stor betydelse för
förankring och kontakterna med
riksdagen. Vi har snart levererat
över etthundratrettio propositio
ner från Justitiedepartementet till

riksdagen hittills under den här
valperioden. Vi ska lämna ytterli
gare sextio propositioner före den
här mandatperiodens slut, enbart
från Justitiedepartementet. Allt
har gått igenom och har varit för
ankrat i riksdagen. Och Charlotte

Svensson som var statssekretera
re åt Anders Ygeman och som har
kvar sina uppgifter. Hon är otroligt
viktig för frågor som rör polisen,
terroristbekämpningsfrågorna
och andra frågor som har att göra
med inrikes säkerhetsfrågor.”
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RANGE ROVER EVOQUE

OM DU GILLAR ATT
SYNAS ÄR NI TVÅ
FRÅN 3.990 KR/MÅN

FULLMATAT ERBJUDANDE PÅ
EDITION-BILAR.

RANGE ROVER EVOQUE HERITAGE EDITION
150HK AWD AUT

En Range Rover Evoque skäms nämligen inte för sig. Den urbana
designen har redan blivit klassisk och de legendariska offroadköregenskaper är nu ännu bättre tack vare ett nytt All-Terrain
Progress Control-system. De bränslesnåla Ingenium-motorerna
ger låga CO2- utsläpp och gör den både starkare och mer effektiv
än någonsin.

Ord. pris 451.900 kr

FRÅN 379.900 KR *
3.990 KR/MÅN BILLÅN**

RANGE ROVER EVOQUE LEGACY EDITION
150HK AWD AUT
FRÅN 449.900 KR*
4.725 KR/MÅN BILLÅN**
Ord. pris 530.300 kr

Just nu har vi ett begränsat antal bilar med 3 års fri service de
3 första åren, 3 års assistansförsäkring inom Europa och 3 års
fabriksgaranti för omgående leverans. Boka provkörning idag
och möt våren i en Range Rover Evoque!
Vill du hellre leasa? Se vår hemsida för privatleasingerbjudanden!
landrover.se

*Kampanjen gäller endast lagerbilar i ett begränsat antal. Kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden.
Range Rover Evoque Legacy Edition Diesel 150HK AWD AUT. Bränsleförbrukning bl körning 5,1 l/100 km. CO2-utsläpp 134 g/km.
Range Rover Evoque Heritage Edition Diesel 150HK AWD AUT. Bränsleförbrukning bl körning 5,1 l/100 km. CO2-utsläpp 134 g/km.
Miljöklass Euro6. 3 års nybilsgaranti (max 10.000 mil), 6 års rostskyddsgaranti, 3 års vagnskadegaranti samt 3 års Land Rover
assistans inom Europa. Finansiering baseras på 20% kontant och 50% restvärde 36 månader avtalstid. (**Billån anges inkl. moms
och ränta beräknas på STIBO90. Effektiv ränta Range Rover Evoque 4,33 – 4,38%. Med reservation för sedvanlig kreditprövning.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning.
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EGET BANKPALATS?
KUNGSTRÄDGÅRDSGATAN 16
Nu finns en unik möjlighet till ett helt eget hus,
fullt på rik historia på en anrik och prestigefull plats.
På paradläge mitt i city bara ett steg bort
från Kungsträdgårdens folkliv och puls.
Ett bankpalats är byggt för att stå. Både byggnaden och
arkitekturen är robust och varaktig. Men med tiden
förändras behov och krav på våra kontor.
Just nu moderniserar vi och skapar yteffektiva
och flexibla lokaler om drygt 4 000 kvm
för mellan 200-400 arbetsplatser.

Intresserad?
Kontakta Magnus Landvik, 0709-68 17 84,
magnus.landvik@vasakronan.se
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Rätt och religion i ett
Den globala migrationen sätter press på de nationella juridiska systemen.
Det visar inte minst den muslimska morgongåvan mahr 1.

PRESENTATION
Maarit Jänterä-
Jareborg är
professor i interna
tionell privat- och
processrätt vid
Uppsala universitet
och ordförande för
Stiftelsen Riksban
kens Jubileumsfond. Hennes forskning
handlar huvudsakligen om interna
tionell familjerätt och om juridiska
utmaningar i ett mångkulturellt sam
hälle. Hon var en initiativtagare till ett
av Sveriges största interdisciplinära
forskningsprogram med juridik invol
verad, The Impact of Religion: Challen
ges for Society, Law and Democracy,
finansierat av Vetenskapsrådet som ett
Centre of Excellence 2008–2018.

nor och män en central roll, medan
kvinnornas argumentation vid första
intrycket söker stöd i religiöst och
kulturellt präglade muslimska traditioner. Männen stödde alltså sin
talan på svensk lag medan kvinnornas talan, för att vinna gehör, förutsätter att avtalet om mahr bedöms
enligt iransk lag. Mahr-målen visar
att samhällets nya kulturella eller
trosbaserade mångfald har en juridisk dimension. Vilket utrymme traditioner och en religion kan ges kan
bli beroende av om svensk eller utländsk lag är att tillämpa i tvisten.

Tvärtemot vad många tycks tro är
det fullt möjligt – och i vissa fall till
och med obligatoriskt – att svensk
domstol avgör en tvist i enlighet
med utländska rättsregler. Så är fallet när parterna har den starkaste
anknytningen till utlandet eller har
avtalat om tillämpning av utländsk
lag. Principen om ”allas likhet inför lagen” i bemärkelsen att samma
regler gäller för alla i Sverige, måste
alltså nyanseras i utlandsanknutna
situationer. HD:s prövning kom därför att avse om iransk eller svensk
lag var att tillämpa.
EN ”LEX FORISM” TILL MÄNNENS
FÖRDEL
HD ställde sig bakom männens linje. HD kom nämligen fram till att
yrkandet utifrån svensk rättssystematik närmast är att kvalificera som
avseende ett äktenskaps förmögenhetsrättsliga verkningar, att avtalet om mahr inte uppfyllde sådana
villkor som ska ställas på ett giltigt lagvalsavtal, att makarna hade
fått hemvist i Sverige vid äktenskapets ingående och att svensk lag
under de föreliggande omständigheterna var tillämplig, enligt lagen
(1990:272) om internationella rättsförhållanden rörande makars och
sambors förmögenhetsförhållanden

1 En tidigare, ”populärvetenskaplig” version av denna artikel har utgetts i årsboken för Riksbankens Jubileumsfond 2017/2018 Religionen tur och retur, Maka
dam förlag 2017, s. 159–170.
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MAHR VID SVENSK DOMSTOL
De 29 mars 2017 avkunnade Högsta
domstolen (HD) två domar i mål
avseende avtal om mahr, i Sverige
populärt kallade avtal om den ”islamiska morgongåvan” eller, mer
tidsenligt, ”avtal om hustruns äktenskapliga garantibelopp”. Tvisterna handlade om huruvida avtal
om mahr, giltigt ingångna i utlandet,
kan genomföras med stöd av det
svenska rättssystemet.
I både målen härstammade makarna från Iran. Äktenskapet, inklusive avtalet om mahr, ingicks i Iran
medan den ena maken fortfarande
bodde där. Äktenskapet slutade i
skilsmässa vid svensk domstol. Hustrun krävde då att få ut det avtalade
men fortfarande obetalda beloppet, motsvarande drygt 1,5 miljoner
svenska kronor, men mannen vägrade att betala. Enligt honom hade
avtalet kommit till för formens och
skens skull, under påtryckningar.
Enligt hustrun återgav avtalet vad
makarna kommit överens om i enlighet med i Iran gällande lagar och
kutymer.
Grundläggande fri- och rättigheter
drogs in i båda parternas argumentation. I männens yrkanden spelar
värdegrunden i ett sekulärt samhälle om lika rättigheter för kvin-
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mångkulturellt samhälle
(LIMF). Något mahr kunde enligt
HD följaktligen inte dömas ut, eftersom institutet saknar motsvarighet i
äktenskapsbalken.
Jag är i flera hänseenden kritisk
mot HD:s bedömningar och ser dem
som uttryck för en överdriven ”lex
forism”, dvs. en strävan att kunna
bedöma utlandsanknutna mål med
tillämpning av svensk lag. Bedömningarna blir inte heller begränsade
till det svenska rättssystemets möte
med en islamiskt präglad rättsordning. Det är inte helt lyckat när en
prejudikatbildning sker i en så pass
”säregen” kontext. Jag kommer att
utveckla min kritik nedan.
MÅNGKULTURENS RÄTTSLIGA
GRÄNSER
Målen om mahr illustrerar hur den
globala migrationen sätter press på
det svenska rättssystemet även utanför migrationsdomstolarna. Allmänna domstolar möter allt oftare
kulturellt och religiöst motiverade
anspråk i civilrättsliga tvister. Europeisk forskning inom ämnet internationell privat- och processrätt (och
disciplinen rättsantropologi) visar
hur migranter i ett nytt land, där de
utgör en etnisk eller religiös minoritetsgrupp, ofta lever under parallella normsystem. Det kan vara ett

frivilligt val eller en nödvändighet,
i syfte att undvika uppkomsten av
”haltande” familjeförhållanden. Ett
äktenskap kan sålunda behöva ingås
och upplösas i både sekulär och religiös ordning för att man ska uppnå
avsedd effekt. De tillämpliga normerna utgörs dels av statliga rättssystem – såväl det nya landets som
ursprungslandets, dels av gruppens
traditioner, kultur eller en religiös
tolkning. Problematiken har vidare
en uppenbar men komplex genusdimension, som jag kommer att utveckla mot slutet av artikeln.
Beskedet att HD beviljat prövningstillstånd i de nu aktuella målen
gav den högerextrema nättidningen
Nya Tider anledning att omgående
kabla ut budskapet ”Högsta domstolen öppnar för sharialagar i Sverige”. Nyheten uppmärksammades
även utanför Sveriges gränser. Det
som kanske fascinerade utländska
observatörer mest – och väckte förväntningar – var att Sveriges högsta
domstol var beredd att ge sig i kast
med ett huvudsakligen religiöst motiverat rättsinstitut.
Ett syfte med detta bidrag är att
visa att det är en grov förenkling att
alltid utgå från att en tillämpning av
den formellt jämställda svenska rätten i slutändan är till kvinnans fördel

och att ”sharialagar” är genomgående förkastliga. Det är också en förenkling att utgå från att svensk lag, i
kombinationen av civilrättsliga och
socialrättsliga regelverk, kan täcka
alla skyddsbehov. HD:s domar är
utförligt skrivna och ger en allsidig
och läsvärd redogörelse för rättsinstitutet mahr.
NÄRMARE OM ”MAHR”
Mahr nämns i Koranen och uppfattas som en primärt religiös förpliktelse för att stärka kvinnans
ställning i äktenskapet. Mahr är en
obligatorisk del av det islamiska äktenskapskontraktet och innebär ett
åtagande från mannen att föra över
egendom till hustrun, som hon blir
ensam ägare till och självständigt
förfogar över. Egendomsöverlåtelsen kan ske vid äktenskapets ingående eller under äktenskapet. Förpliktelsen ska fullgöras senast när
äktenskapet upplöses. Mahr främjar idén om stabila äktenskap då ett
värdemässigt betydande belopp förväntas avskräcka mannen från att
ta initiativ till skilsmässa. Det är en
viktig aspekt i en muslimsk kontext
där en kvinnas möjligheter att begära skilsmässa är begränsade.2 Om
kvinnan själv vill skiljas kan hon
förhandla fram en äktenskapsskill-
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2 Den muslimska rätten genomsyras samtidigt av en hos oss föga uppmärksammad flexibilitet. Bland de välutbildade är det vanligt att vid äktenskapets ingå
ende även avtala om på vilka grunder var och en av parterna ska kunna ansöka om äktenskapsskillnad. Sådana avtal brukar respekteras i olika muslimska
länder och traditioner.
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nad genom att avstå från ett obetalt
mahr.
Sådana synsätt är givetvis svårförenliga med den jämställda svenska
äktenskaps- och skilsmässolagstiftningen. I Sverige gäller dessutom
sedan år 1974 att en talan om äktenskapsskillnad vid svensk domstol alltid ska prövas enligt svensk
rätt, 3 kap. 4 § lagen (1904:26 s. 1)
om internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). (I undantagsfall när
makarnas anknytning till Sverige är
svag kan dock en starkare berörd
utländsk rättsordnings inställning
emot äktenskapsskillnad beaktas
och talan ogillas, enligt samma §.)
Men såsom jag senare kommer att
utveckla kan ett avtal om mahr vara
det enda effektiva verktyget för att
genomföra kvinnans – och barnets
– rättigheter i exempelvis en vårdnadstvist över landgränserna. Avtal om mahr synes även ha en stark
symbolisk betydelse bland många av
Sveriges muslimer.
DET SVENSKA PREJUDIKATINTRESSET
De nu aktuella domarna föregicks
av en lång kedja av motstridiga avgöranden från underrätter i tvister
om mahr. Det första kända målet,
bland ett tiotal identifierade fall,
är från början av 1990-talet, RH
1993:116. Ett annat refererat hovrättsavgörande är RH 2005:66. Härutöver lär utomrättsliga förlikningar
om mahr vara vanliga, såväl inom
trossamfundet som genom förmedling av juridiska ombud.

I de tidigare avgjorda mahr-målen spretar de lägre rättsinstansernas bedömningar åt olika håll, även
när omständigheterna har mycket
gemensamt. Det har handlat om avtal ingångna i anslutning till vigseln
i ett s.k. muslimskt land. De olika
bedömningarna finner en förklaring i att domstolarna har funnit det
svårt att relatera yrkanden om mahr
till den svenska rättssystematiken.
Ibland har avtalet bedömts handla om makars förmögenhetsförhållanden och bodelning inom äktenskapet, såsom i målet RH 2005:66,
ibland har det betraktats som närmast liknande underhållsskyldighet gentemot hustrun, såsom i målet
RH 1993:116, och i något fall har det
kvalificerats som ett allmänt förmögenhetsrättsligt betalningsåtagande,
underkastat den allmänna tioåriga
preskriptionsregeln i Sverige.3 Det
har även hänt att avtalet om mahr
har kvalificerats som en utfästelse
av gåva, eller som ett eget rättsinstitut.4 I flertalet fall har domstolen funnit svensk lag gälla och har
ogillat yrkandet. Men i några fall
har domstolen kommit fram till att
utländsk lag (tillhörande en muslimsk rättsordning) ska tillämpas
och dömt ut mahr, på den ena eller
andra grunden.
Hur ett yrkande kvalificeras av
domstolen avgör inte minst enligt
vilken rättsordning det ska bedömas. En äktenskapsförmögenhetsrättslig kvalifikation föranleder i
dagsläget en tillämpning av lagvalsreglerna i den tidigare nämnda internationellrättsliga lagen om

makars förmögenhetsförhållanden,
LIMF, medan en kvalifikation som
en fråga om underhåll torde medföra en tillämpning av EU:s underhållsförordning kompletterad med
protokollet om tillämplig lag för
rätten till underhåll.5 En avtalsrättslig kvalifikation kan aktualisera en
tillämpning av i Sverige gällande allmänna internationellt privaträttsliga
principer, osv.6 De högst varierande
bedömningarna, trots en enighet om
att kvalifikationen enligt huvudregeln ska ske enligt svensk lag, har
skapat rättsosäkerhet om hur det
svenska rättssystemet förhåller sig
till mahr.7 Därför var det befogat att
HD beslutade att ta frågan upp till
prövning. HD påpekar i domarna att
avtal om mahr kan vara utformade
på olika sätt och inte kan dras över
en kam.
NÄRMARE OM OMSTÄNDIGHETERNA
I MÅLEN VID HD
Som är väl känt följer Iran den shiamuslimska inriktningen och tolkningen av islam. Makarna hade i
samtliga fall ingått sitt äktenskap
enligt rådande muslimsk ordning i
Iran medan de var medborgare där.
I samband med vigseln ingick de ett
avtal om hustruns mahr. I den tvistiga delen handlade avtalet om så
kallat uppskjutet mahr (mahr muakhar) som fastställs vid äktenskapets
ingående men som förfaller till betalning först när hustrun så yrkar.
Makarna bildade (eller avsåg bilda) sitt gemensamma hem i Sverige, där maken i det första fallet och
hustrun i det andra fallet redan var

3 Se Hovrättens för Västra Sverige dom den 21 februari 2013, i mål T 5151-11. Se även Göteborgs TR i mål nr Ö 3216-15.
4 För gåva, se Solna TR i målet nr T 2415-15. Vad gäller synen på mahr som ett säreget rättsinstitut, se resonemanget i t.ex. mål nr T 1861-15 (= det andra av
HD prövade målet).
5 Se rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet samt samarbete i fråga
om underhållsskyldighet. Se även Haagprotokollet av den 27 november om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet, till vilken förordningens art. 15
hänvisar. Huruvida mahr-avtal kan omfattas har dock inte prövats av EU-domstolen.
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bosatt, och de blev senare svenska
medborgare. Det dröjde ungefär ett
år innan den i Iran bosatta parten
kunde flytta till Sverige. Efter äktenskapsskillnad i Sverige krävde hustrun att få ut det icke-betalda mahrbeloppet.
Fall 1: Mahr bestående av
690 guldmynt
I det första fallet hade makarna avtalat om ett mahr på 690 guldmynt
”av slaget Bahar Azadi första graden
’New Design’ eller värdet av mynten
enligt guldkursen på betalningsdagen”, vid sidan av ett exemplar av
Koranen, en spegel, blommor och
ett par ljusstakar. Föremålen skulle
lämnas omgående vid äktenskapets
ingående, medan guldmynten (eller
deras värde) skulle betalas på begäran av hustrun. Enligt mannens version hade hustrun vid äktenskapets
ingående lovat honom att hon aldrig
skulle framställa några krav på det
obetalda mahr. Avtalet kom till under påtryckning av hustruns far och
som ett formellt krav för ett giltigt
äktenskap i Iran. Äktenskapet upplöstes efter 17 år vid en svensk tingsrätt på makens talan. De avtalade
guldmyntens värde bedömdes motsvara 1 500 000 svenska kronor.
Samtliga rättsinstanser ansåg att
avtalet närmast liknade ett anspråk
rörande ett äktenskaps förmögenhetsrättsliga verkningar, och därför
föll in under lagvalsreglerna i 1990
års LIMF. Samtliga domstolar kom
vidare fram till att LIMF i detta fall
föranledde en tillämpning av svensk
lag. Hustruns yrkande ogillades, ef-

tersom en utfästelse om mahr inte
kan göras gällande enligt svensk
rätt. HD avgjorde målet den 29 mars
2017. Domen har sedermera fått referatet NJA 2017 s. 168.
Fall 2: Mahr bestående av
700 guldmynt
Avtalet i det andra fallet är påfallande likt det första. Makarna hade avtalat om 700 guldmynt Bahar Azadi,
ett exemplar av Koranen, en spegel
och ett par ljusstakar som mahr till
hustrun.8 Bara några månader efter
att maken kommit till Sverige ansökte hustrun om skilsmässa vid svensk
domstol och senare om utbetalning av värdet av de 700 guldmynten (drygt 1 500 000 kronor). Maken
kom senare att beviljas permanent
uppehållstillstånd i Sverige och han
blev även svensk medborgare.
Fallet hann valsa runt i de lägre
rättsinstanserna ett par gånger in
nan det kom till HD, mycket på
grund av parternas sätt att föra sin
talan. De involverade lägre rättsinstanserna kom fram till olika
bedömningar avseende huruvida
iransk eller svensk lag gäller, samtidigt som de ansåg att tvisten utifrån svensk rättssystematik närmast
handlar om en tvist om makars förmögenhetsförhållanden. I den dom
som HD avkunnade den 29 mars
2017, samma dag som domen i NJA
2017 s. 168, underkänner HD den
slutsats som Hovrätten för Övre
Norrland kommit fram till, nämligen att mahr-avtalet innefattade ett
avtal om tillämpning av iransk lag. I
stället ska enligt HD svensk lag til�-

lämpas, ifall målet återupptas (!) av
tingsrätten. Utsikten att få ut mahr
är i så fall obefintlig av hänsyn till
prejudikatet i NJA 2017 s. 168.
MAHR OCH SVENSK RÄTT
Mahr har relevans i alla muslimska
länder och rättsordningar. Kulturella skillnader förekommer dock och
praxis har varierat över tid. Medan
mahr mot slutet av Pahlavi-regimen,
det vill säga perioden fram till 1979,
bland Irans välutbildade befolkning
hade utvecklats till något rent symboliskt utan förmögenhetsvärde, har
de avtalade tillgångarna de senaste
decennierna ofta nått mycket höga
nivåer, helt bortom mannens förmåga att någonsin betala. Att inte
betala är straffbelagt och många
iranska män sitter i fängelse med
anledning av sin försummelse eller
oförmåga att betala. För att komma
åt den ständigt stigande nivån har
det iranska parlamentet emellertid
infört regler om rättsligt genomförbara maximinivåer av mahr. I nuläget går gränsen vid 110 guldmynt av
slaget Bahar, vilket motsvarar drygt
240 000 kronor.9 För att få ut ett
avtalat högre mahr måste kvinnan
kunna bevisa att mannen förmår betala det.
Eftersom mahr i den islamiska
traditionen är något som hör till
ett äktenskap är regleringen i äktenskapsbalken (SFS 1987:230) det
naturliga jämförelseobjektet. Studier som Margareta Brattström och
Mosa Sayed genomfört visar dock
tydligt att det muslimska mahr-institutet inte går att likställa med ex-
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6 En tillämpning av EU:s s.k. Rom I-förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (EG, nr 593/2008) synes utesluten, primärt på grund av att den förord
ningen inte gäller för förpliktelser som har sin grund i familjeförhållanden, art. 1.2 b.
7 När tvisten handlar om ett för domstolslandets rättssystem typfrämmade rättsinstitut framstår det som naturligt att ”snegla” åt hur yrkandet kvalificeras i
det andra berörda rättssystemet. Ett lagval sker sällan ”i limbo”, med ovisshet om vilka länders rättsordningar som kan bli aktuella.
8 Mål nr T 1861-15.
9 Jag tackar den iranska människorättsjuristen Sedigheh Vasmaghi för denna information. Värdet i svenska kronor är inte statiskt.
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empelvis gåvor eller utfästelser av
gåvor mellan makar eller med bodelning eller underhållsskyldighet
mellan makar.10 HD:s genomgång i
NJA 2017 s. 168 ger i princip samma
resultat, med beaktande av de rättsvetenskapliga studierna. I det målet
ansågs avtalet närmast motsvara ett
föravtal om framtida partiell bodelning och inte giltigt enligt svensk
rätt.
Regleringen i LIMF är dock inte
begränsad till ett utpekande av den
lag som enligt parternas avtal eller
på subsidiära grunder ska styra över
förmögenhetsförhållandena i ett äktenskap. Lagen syftar även till att
säkerställa att rättshandlingar mellan makar avseende förmögenhetsförhållanden i äktenskapet som blev
giltiga när de företogs inte senare
ska frånkännas giltighet, 5 §. Giltighetsfrågan ska i första hand avgöras
enligt den lag som vid tidpunkten
för rättshandlingen gällde för makars förmögenhetsförhållanden. Om
rättshandlingen företas före äktenskapet är den giltig, om den stämmer överens med den lag som blir
tillämplig när makarna ingår äktenskap. Enligt propositionen ska bestämmelsen inte tolkas motsatsvis
så att en rättshandling måste anses
ogiltig, om den inte står i överensstämmelse med den för rättshandlingen tillämpliga lagen. ”I vart fall
bör man vara återhållsam med att
underkänna rättshandlingar som
makarna med visst fog har utgått
från skall gälla”, anförs det.11 Det är
viktigt att inte tappa bort 5 § LIMF
och dessa uttalanden, vid analysen
av HD:s domar om mahr.

ANALYS AV DOMARNA
HD:s domar visar en tydlig motvilja att i Sverige upprätthålla i utlandet giltigt ingångna avtal om mahr, i
vart fall under sådana omständigheter som förelåg i de aktuella fallen.
Huvudregeln för lagvalet enligt
LIMF är tillämpning av den av makarna avtalade lagen, 3 §. Enligt HD
kan makarnas avtal om mahr inte
anses innefatta ett avtal om tillämplig lag för den äktenskapliga förmögenheten. När tillämplig lag inte
har bestämts genom ett avtal gäller
enligt 4 § 1 st. LIMF lagen i den stat
där makarna tog hemvist när de gifte sig. Om båda makarna senare tagit hemvist i en annan stat och varit
bosatta där i minst två år tillämpas
enligt 4 § 2 st. i stället den statens
lag. I och med att makarnas avsikt
var att Sverige skulle bli hemviststaten, ska makarna vid äktenskapets
ingående anses ha tagit hemvist i
Sverige, enligt HD.12
När svensk lag väl bedömts vara
tillämplig drogs slutsatsen att avtalet om mahr inte kunde ges effekt.
Enligt HD, i NJA 2017 s. 168, skulle
avtalets tillämpning ”föra med sig
avsevärda avsteg från den svenska
familjerättsliga regleringen och de
principer som bär upp den”.13 HD
hänvisar till den svenska rättens
restriktiva syn på makars avtal om
framtida förmögenhetsöverföringar.
Den internationellt privaträttsliga
hemvistprincipen, som enligt HD
ska tillämpas, anges bygga på tanken
att personer har sin starkaste anknytning till landet där de lever och
att familjelagstiftningen har samband med den sociala lagstiftning

som finns.14 ”Det skydd som kan följa av mahr uppnås enligt svensk rätt
inte genom avtal utan i stället genom lagstiftning”, anför HD och avslutar: ”Det är därför svensk materiell rätt som avgör avtalets giltighet,
om svensk lag utpekats för prövningen.”15 Dessa argument väger enligt HD tyngre än att makarna vid
avtalets ingående kan ha utgått från
avtalets giltighet och att underkännandet i Sverige kan ”få stora och
oförutsedda återverkningar för makarna, särskilt om värdet av mahr är
högt”, och även kan leda till en för
dem ”oklar och praktiskt svårhanterlig situation”.16
Det andra målet kom väsentligen att handla om huruvida avtalet
om mahr kunde anses innefatta ett
avtal om tillämpning av iransk lag
för f örmögenhetsförhållandena i
äktenskapet. Det är ett naturligt fokus, med hänsyn till äktenskapets
korta längd och avtalets ekonomiska värde. Hustruns processföring
i målet gick väsentligen ut på att
parterna varit överens om tillämpning av iransk lag, med beaktande
av att avtalet hade ingåtts i Iran av
två iranska medborgare i enlighet
med iransk lag och med referenser
på persiska.
Utgången i HD:s domar var oväntad, av flera skäl. Den är svårförenlig med den ovan diskuterade
bestämmelsen i 5 § LIMF och propositionsuttalandena om vikten att
respektera mellan makarna ingångna rättshandlingar. Det första refererade avgörandet om ”mahr”, RH
1993:116, hade dessutom tydligt signalerat en öppenhet att vid svensk

10 Se Margareta Brattström & Mosa Sayed, ”Behandling av mahr i samband med bodelning enligt svensk rätt”, Juridisk Publikation, 2012:2, s. 207–226.
11 Prop. 1989/90:87 (om vissa internationella frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden), s. 46.
12 NJA 2017 s. 168, p. 25 och p. 27. Se även domen i det andra fallet, mål nr T 1861-15, p. 32–33.
13 NJA 2017 s. 168, p. 35 i domen.
14 NJA 2017 s. 168, p. 36.
15 NJA 2017 s. 168, p. 36.
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domstol pröva och ge effekt åt detta
för svensk rätt typfrämmande rättsinstitut. Domstolen avfärdade då
tanken att en tillämpning av ett typfrämmande rättsinstitut med automatik skulle strida mot grunderna
i den svenska rättsordningen. En
motsvarande öppenhet kommer till
uttryck i det andra refererade hovrättsfallet RH 2005:66.
LAGVALSAVTALETS GILTIGHET
Såsom nämnts är huvudregeln enligt LIMF tillämpning av den av makarna avtalade lagen, 3 §. Avtalen
om mahr ansågs av HD inte innefatta ett lagvalsavtal. Visserligen behöver avtalet inte uttryckligen utpeka
den tillämpliga lagen, men skriftlighetskravet på ett lagvalsavtal enligt
LIMF måste enligt HD ändå anses
förutsätta en större tydlighet. Mot
att avtalet om mahr innefattade ett
lagvalsavtal talade, i NJA 2017 s. 168,
enligt HD, även att ett lagvalsavtal
enligt svensk internationell privaträtt ska avse makarnas egendom i
dess helhet. Hustruns processföring
i målet gick ut på att svensk lag gällde som äktenskapligt egendomsstatut men att avtalet om mahr var att
bedöma enligt iransk lag. HD:s påpekande om att ett lagvalsavtal ska
avse makarnas egendomsförhållanden i dessas helhet är korrekt, men
måste samtidigt sättas i relation till
5 § LIMF och betydelsen av att inte
frånkänna rättshandlingar giltighet
när makar på goda grunder kan ha
utgått från att de gäller.
De stränga krav som HD ställer
på ett lagvalsavtal slår med råge den
i propositionsuttalandena antyd-

da nivån. Dessa gör inledningsvis
klart att avtalet ska vara skriftligt –
”Muntliga avtal godtas således inte”
– men därutöver behöver avtalet
inte ingås i någon speciell form.17
”Sannolikt kommer många makar
att använda sig av ett äktenskapsförord. Men man kan också tänka sig att
den gemensamma viljan om lagvalet kommer till uttryck i ett inbördes
testamente eller en bodelningshandling. Huruvida en handling skall anges innefatta en överenskommelse om
lagval får avgöras efter en tolkning
av ordalydelsen. Denna kan direkt
uttrycka att ett visst lands lag skall
tillämpas på makarnas förhållanden.
Det kan emellertid också framgå mer
indirekt att makarna varit överens
om ett visst lagval. I ett sådant fall
kan den enda rimliga tolkningen vara
att makarna har avtalat att ett visst
lands lag skall tillämpas.”
HD:s krav riskerar skapa förvirring långt utöver mahr-målen. Medför kraven att äktenskapsförord där
makar förordnar vilken egendom
som ska vara enskild (och vilken
egendom giftorättsgods) och som
inte har upphävts eller ersätts av
annat efter att makarna flyttat från
Sverige till utlandet, inte kan anses
innefatta konkludenta avtal om til�lämpning av svensk lag? Situationen
är inte ovanlig bland exempelvis
svenska pensionärer som flyttat till
Spanien, Frankrike, Portugal eller
något annat land. Utlandssvenskar
ingår vidare inte sällan äktenskapsförord enligt svensk lag, utan att uttryckligen avtala om tillämpning av
svensk lag. De nya mahr-domarna
skapar osäkerhet som särskilt ma-

karnas efterlevande kan ha ett intresse av att utnyttja till egen fördel.
HEMVISTBEDÖMNINGEN
Såsom nämnts kom HD fram till att
makarna hade tagit hemvist i Sverige vid äktenskapets ingående, eftersom detta varit deras avsikt. Här
sker en enligt min mening oväntad prejudikatbildning, låt vara att
en sådan här tolkning har förfäktats i svensk doktrin av bland andra
Michael Bogdan.18 Tolkningen har
stöttats med hänvisning till propositionsuttalanden, enligt vilka ”man
givetvis inte [kan] begränsa sig till
att beakta förhållandena vid dagen
för vigseln”. ”Makarnas avsikt att
etablera sig i ett visst land kanske
inte realiseras förrän någon tid därefter och det blir då lagen i det landet som skall tillämpas”, förtydligar
propositionen.19 Och även om frågan om hemvistkravet är att bedöma
individuellt för makarna, påverkas
den av den andres förhållanden.20
Svagheten i en sådan här efterhandsbedömning är att konstruktionen förutsätter att den andra makens planerade hemvistbyte blir av.
Den tonar ner det internationellt
privaträttsliga hemvistbegreppets
objektiva rekvisit, som förutsätter
faktisk vistelse i ett land, till förmån
för det subjektiva rekvisitet, nämligen avsikten att bosätta sig i det nya
landet på ett varaktigt sätt.
Hemvistbedömningen framstår
som särskilt tveksam i det andra
målet, där makarnas äktenskap upplöstes i direkt anslutning till makens ankomst till Sverige. Omständigheterna liknar dem i målet RH
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16 NJA 2017 s. 168, p. 35.
17 Prop. 1989/90:87, s. 41.
18 Se Michael Bogdan, Svensk rättspraxis i internationell privat- och processrätt 2001–2005, Svensk Juristtidning 2006, s. 612 f. (som kritik av bedömningen i
RH 2005:66).
19 Prop.1989/90:87, s. 44.
20 Prop. 1989/90, s. 44.
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EN UTMA
NING FÖR
DOMSTOLAR
NA ÄR ATT
BEDÖMA VAD
SOM ÄR SANT
NÄR PAR
TERNA HÄN
VISAR TILL
UPPGÖREL
SER I FJÄR�
RAN LÄNDER
OCH TILL AN
DRA RÄTTS
SYSTEM
OCH TRADI
TIONER.

2005:66 där makarna inte bedömdes
ha haft hemvist i samma stat under
äktenskapet. Även i det fallet blev
det en äktenskapsskillnad strax efter den utlandsbosatta hustruns ankomst från Iran till Sverige. Hustrun
ansågs inte ha förvärvat hemvist i
Sverige, varför iransk lag bedömdes vara tillämplig som lagen i den
stat till vilken äktenskapet hade sin
närmaste anknytning. Skillnaden
mellan fallen, nämligen att hustruns
uppehållstillstånd i RH 2005:66
inte blev förnyat och att hon därefter vistades illegalt i Sverige i motsats till (den resursstarke) mannen
i HD:s andra mahr-dom, borde som
hänförlig till omständigheter efter
äktenskapsskillnaden sakna relevans. Även i äktenskapet bakom RH
2005:66 måste makarnas avsikt ha
varit att bilda hemvist i Sverige.
GENUSASPEKTER
Det är viktigt att framhålla att en
eventuell tillämpning av islamisk
rätt i fall som dessa inte på något
sätt innebär att sharialagarna upphöjs till särlagstiftning, tvärtemot
vad som stundom hävdas i debatten.
Det är i stället fråga om att inom ramen för det egna landets internationella privaträtt ge effekt åt ”den
närmaste anknytningens lag”, vilket
av hävd utgör en del av ett civiliserat umgänge mellan länder. En annars tillämplig utländsk lag får ge
vika endast i händelse av en grundläggande konflikt med den svenska
rättsordningen. Genom en sådan
möjlighet att skipa ”shariarätt” vid
Sveriges domstolar saknas det behov att öppna för ”shariaråd” eller
liknande. Vad som dömts ut genom

svensk domstols beslut är dessutom
direkt verkställbart i Sverige.
Men går det att bortse från att
den muslimska rätten bygger på en
föreställning om kvinnors och mäns
separata och komplementära roller i
samhället och det privata? Går mahr,
som endast kan förplikta en man,
att förena med principen om jämställdhet mellan kvinnor och män?
Männen i målen vid västerländska
domstolar brukar förneka detta. Till
saken hör också en farhåga om otillbörligt gynnande av den muslimska
kvinnan, om hon ges rätt till fördelar enligt två helt olikt konstruerade rättssystem. I målet NJA 2017
s. 168 tog de lägre rättsinstanserna
bestämt avstånd från att hustrun
utöver det svenska giftorättsskyddet
även skulle kunna göra anspråk på
mahr. Den internationella privaträttens sällan uppmärksammade lösning för sådana fall kallas anpassning. Ett avtal om mahr skulle enligt
den modellen exempelvis kunna beaktas i samband med bodelning som
en omständighet av relevans vid
jämkning enligt 12 kap. ÄktB eller
enligt 36 § avtalslagen.21
Ställningstagandet bör inte heller bortse från följande. Människor
upphör inte att vara delaktiga i tidigare gällande normsystem bara genom sin flyttning till Sverige. Många
behåller dessutom starka band till
ursprungslandet, besöker landet så
ofta som möjligt och utesluter inte
att senare flytta tillbaka dit. Under
hösten 2016 rapporterade media om
en svensk-iransk vårdnadstvist där
fadern efter äktenskapsskillnaden i
Sverige hade fört den minderåriga
sonen från Sverige till Iran utan den

vårdnadshavande moderns samtycke. Genom att ställa anspråk på
sitt avtalade mahr – och sedan avstå
från det – kunde den före detta hustrun tvinga fram sonens överlämnande från Iran till Sverige.22
Utgången illustrerar hur utfästelsen om mahr kan stärka en kvinnas
rättsställning även i en vårdnadstvist och är alltså inte begränsad till
att ge henne ekonomisk trygghet i
händelse av skilsmässa. Medan moderns föräldrarättigheter enligt den
rådande synen i islam är underkastade faderns förmynderskap över
barnet och det är fadern som bestämmer i vilket land barnet ska bo,
är det brottsligt i Iran att inte betala avtalat mahr. Utan sitt anspråk
på mahr hade kvinnan inte kunnat
åstadkomma sonens återlämnande
till Sverige. Iran har nämligen inte
ratificerat sådana internationella
konventioner som förpliktar stater
att bekämpa olovligt bortförande av
barn.23 HD:s uttalanden i NJA 2017
s. 168 om att lagstiftningen i Sverige
sköter de behov som ett avtal om
mahr avser framstår som verklighetsfrämmande i ett internationellt
äktenskap med kopplingar till en
muslimsk stat.
En utmaning för domstolarna
är att bedöma vad som är sant när
parterna hänvisar till uppgörelser
i fjärran länder och till andra rättssystem och traditioner. Ord står ofta
mot ord eftersom parternas intressen inte längre är förenliga. I den
globala världen måste behovet av
rättsskydd kunna relateras till större
sammanhang än det egna landet
och dess rättssystem. I NJA 2017
s. 168 sattes principen om ”pacta

21 Göteborgs TR är inne på ett sådant här resonemang i målet nr T 2988-14, dom 20.3.2015. Domstolen fann mannen skyldig att betala det avtalade mahr-be
loppet och ansåg skäl inte finnas till jämkning. HD beviljade i det fallet tillstånd till målets prövning i hovrätten, HD, Ö 3216/15. Med hänsyn till HD:s i denna
artikel beskrivna domar är det kanske inte så förvånande att det i stället blev förlikning mellan parterna (med innehållet att båda parterna ska stå för sina
egna rättegångskostnader!). Förlikningen fastställdes av hovrätten. Se Hovrätten för Västra Sverige, mål T 1402-16, dom 24.8.2017.
22 Jeanina Santiago, ”Förde bort son – straffet sänks”, Upsala Nya Tidning, 10 november 2016, s. A20.
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sunt servanda”, avtal ska hållas, lättvindigt åt sidan. Hustruns invändning om att det skulle strida mot
Europakonventionen att frånkänna
avtalet rättslig verkan, viftades bort
av HD med hänvisning till parternas ”olika uppfattning huruvida avtalet över huvud taget var avsett
att kunna göras gällande”, och kravet på likabehandling och opartiskhet. ”Europakonventionen bör inte
heller tolkas så att den innebär en
skyldighet för konventionsstaterna
att, med hänvisning till samhällets
mångfald, tillämpa olika normer för
olika grupper, baserat på exempelvis
religionstillhörighet”, anförde HD.
Uttalandet härstammar från Europadomstolens dom av stora kammaren, i målet Refah Partisi (Välfärdspartiet) m.fl. mot Turkiet (dom den
13 februari 2003). Det målet ägde
dock rum i en helt annan och dessutom internrättslig kontext, till följd
av att den turkiska konstitutionella domstolen hade godkänt upplösningen av ett politiskt parti som
hade shariarätten på sin agenda.
(Som bekant har utvecklingen i Turkiet på senare år gått åt annat håll,
mot ökat utrymme för tillämpning
av religiöst motiverade kutymer.)
OM MAHR I INTERNA SVENSKA FALL
Juristutbildningen vid Uppsala universitet har många studenter vars
föräldrar härstammar från ett muslimskt land. I anslutning till seminarier där problematiken i denna
artikel behandlas brukar flera höra
av sig och berätta att de för sin egen
del finner en informell religiös vigsel helt naturlig och till och med
nödvändig (vid sidan av en civil-

rättslig svensk vigsel) – och att detta
synsätt gäller allmänt i deras närmaste omgivning. Lika naturligt –
och nödvändigt – tycks de uppleva
att brudgummen i samband med
den religiösa ceremonin åtar sig att
ge den blivande hustrun egendom
som hennes mahr. Det tycks ofta
handla om något symboliskt såsom
kvinnans vigselring, men kan även
handla om mycket mer.
De i denna artikel berörda m
 ålen
säger ingenting om hur svenska
domstolar ska förhålla sig till avtal
om mahr mellan makar (av muslimsk tro) utan medborgarskap
eller hemvist i ett muslimskt land.
Sådana fall omfattas inte av internationellt privaträttsliga regler
ingar utan är ”internrättsliga”. Det
har räckt att konstatera att enskilda
parter inte kan förplikta domstol
att ge verkan åt något som inte får
stöd av svensk lag. Lagstiftningen
framöver kan dock bli mer flexibel. Allt fler europeiska forskare
inom rättsvetenskapen förespråkar i dag en ökad avtalsfrihet inom
den f örmögenhetsrättsliga familje
rätten.24 I jämförelse med många
andra europeiska rättsordningar är
denna frihet begränsad i Sverige.
Tiden kan hävdas vara mogen för en
översyn av den snart 100 år gamla
svenska regleringen i äktenskaps
balken.25 En utvidgad avtalsfrihet kan
möjligen även inrymma lösningar
som för parterna har en särskild kulturell eller religiös innebörd.
FRAMÖVER – NÄR EU-RÄTTEN
TAR ÖVER
Den 29 januari 2019 kommer nya allmänna, internationellt privaträttsliga

regler om makars förmögenhetsförhållanden att börja tillämpas i Sverige, i och med en ny EU-förordning,
nr 1016/1103 av den 24 juni 2016 om
genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i
mål om makars förmögenhetsförhållanden. Blir det någon skillnad?
Mahr-avtal, av berört slag, synes
ingå inom förordningens tillämpningsområde. Förordningen ger uttryck för principen om ”oföränderlighet”, i bemärkelsen att tillämplig
lag fastställs utifrån makarnas gemensamma hemvist vid äktenskapets ingående eller – när sådant
inte finns – makarnas gemensamma
medborgarskap. I sista hand tillämpas ”den närmaste anknytningens
lag”, utifrån förhållandena vid vigseln. Makarna kan ändra på det genom att ingå ett lagvalsavtal. Ett lagvalsavtal under äktenskapet saknar
enligt huvudregeln retroaktiv effekt.
Det blir spännande att se hur EUdomstolen kommer att tolka kriterierna för gemensamt hemvist. Enligt
en ingresspunkt förväntas hemvistet
bli etablerat ”en kort tid efter äktenskapets ingående”. Förordningens
lagvalsregler kommer att gälla för
äktenskap som ingås den 29.1.2019
eller senare, eller när ett lagsvalsavtal ingås mellan makarna från
och med den dagen. LIMF kommer
därmed att fortsätta att styra i ett
mycket stort antal internationella
äktenskap.

ALLT FLER
EUROPEISKA
FORSKARE
INOM RÄTTS
VETENSKA
PEN FÖRE
SPRÅKAR I
DAG EN ÖKAD
AVTALS
FRIHET INOM
DEN FÖRMÖGENHETS
RÄTTSLIGA
FAMILJE
RÄTTEN.

Maarit Jänterä-Jareborg
Professor i internationell privatoch processrätt, Uppsala universitet

23 D
 en viktigaste är konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, antagen i Haag år 1980. Sverige ratificerade konventionen
år 1989. I dagsläget (2018) är ca 100 stater världen över anslutna till konventionen. De muslimska staterna är med något undantag inte med, vilket förmodas
bero på att deras rättsordningar inte betraktar kvinnor och män som likvärdiga vårdnadshavare till barn.
24 S
 e t.ex. Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses, av K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. González Beilfuss, M. Jän
terä-Jareborg, N. Lowe, D. Martiny & W. Pintens, Intersentia 2013.
25 De aktuella bestämmelserna härrör från nordiskt lagsamarbete på 1910–1920-talen. Deras utveckling har stått mest stilla i Sverige.
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Linguacom
Din tolk- och översättningsbyrå!
Vi har Sveriges bästa tolkar och översättare
som är specialiserade på tolk- och översättningstjänster för advokat- och juristbyråer.

TESTA IDAG!
FÖRSTA TOLKUPPDRAGET
GRATIS*

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 på 08-410 963 01, ett
direktnummer exklusivt för Advokatens läsare, mellan kl 8–17.
Möjlighet till kostnadsberäkning direkt efter avslutad tolkning.
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TEL: 08-410 96 300

E-POST: kundservice@linguacom.se
HEMSIDA: www.linguacom.se
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AKTUELLT

”Det är advokatens roll att inte vara alla till lags”
MÅNADENS ADVOKAT
DICK LUNDQVIST
Delägare på Gernandt & Da
nielsson och vice ordförande
i Advokatsamfundets styrelse
2013–2015, som lämnar advo
katbranschen och blir jurist hos
Wallenberg Foundations AB.

Varför tar du det här steget bort
från advokatbranschen?
– Jag har trivts väldigt bra med
advokatyrket, så att byta jobb
och bransch var ingenting jag
funderat kring. Fast när det här
erbjudandet kom kände jag att
det ändå var en utmaning som
jag ville ta mig an. Jag hoppas
få andra och bredare arbetsuppgifter än de jag haft som advokat. Generellt sett kommer en
bolagsjurist in tidigare i en process och lever längre med en
händelse än vad en advokat gör.
Vad är det du har gillat med advokatyrket?
– Det är ett fantastiskt yrke.
För mig är advokatyrket en livsstil som bland annat innebär att
du måste interagera med andra
människor. Och jag har träffat
fantastiskt många intressanta
människor, såväl arbetskamrater
och motpartsombud som klienter. På sätt och vis kommer jag
att byta livsstil.
Du har varit på Gernandt & Danielsson sedan 1994. Känns det
vemodigt att gå vidare i karriären?
– Ja, för det känns så att säga
som om att jag har vuxit upp
med flera av mina kollegor. Flera kvällar och helger har vi kamperat sida vid sida och har fått
vara med om både roliga och
mindre roliga saker tillsammans,
som vävt oss samman. Jag hoppas kunna fortsätta med de roliga sakerna med dem på ett privat plan.
Vilken är den största förändringen som skett i branschen under
dessa år?
– Arbetssituationen har förändrats väsentligt – på gott och
ADVOKATEN NR 3 • 2018

vokatsamfundets styrelse. Varför
ont. Den tekniska utvecklingska man engagera sig i samfunen har inneburit att vi behöver
det?
vara tillgängliga nästintill dyg– Om man har intresse av att
net runt för att kunna hävda oss
påverka i rättsfrågor är Advobland konkurrenterna.
katsamfundet en bra plattform
– En annan stor förändring
för detta. Vi påverkar genom rekom med private equity-fonmissvar, debatt och genom att syderna som bildades i Sverige
nas och höras. Det
för 25–30 år sedan.
har inte minst den
Dessa företag helt
nuvarande geneinriktade på transralsekreteraren viaktioner skapade
OM MAN HAR
sat genom att etaett stort behov av
juristtjänster och
INTRESSE AV ATT blera samfundet
har inneburit att afPÅVERKA I RÄTTS på kartan i viktiga
rätts- och rättsäkerfärsbyråerna tvingFRÅGOR ÄR ADVO hetsfrågor. Advoats bli mer profesKATSAMFUNDET
katsamfundet har
sionella. Jag tycker
att svenska byråer EN BRA PLATTFORM blivit och är en naturlig samtalsparthar lyckats försvaner i dessa frågor.
ra sina positioner
som rådgivare gentemot internaVilken är Advokatsamfundets viktionella byråer väldigt väl. Min
tigaste uppgift i dag, tycker du?
uppfattning är att en stor del av
– En viktig uppgift är att ligga
förklaringen till den stora tilli frontlinjen i rättssäkerhetsfråväxten som varit hos affärsbygor. Särskilt i dag när det blåser
råerna ligger i att dessa aktörer
mer populistiska vindar. Det är
etablerade sig i Sverige.
inte alltid bekvämt att vara den
som framför de budskap som
Du har varit vice ordförande i Ad-

inte är populistiska, men det är
advokatens roll att inte vara alla
till lags. En annan viktig uppgift
är att bevara och säkerställa vår
självständighet, att vi inte är underställda någon myndighet. En
tredje viktig uppgift är att hålla
ihop advokatkåren och att arbeta
för alla i kåren. De grundläggande kärnvärderingarna är desamma oavsett om man arbetar med
stora transaktioner eller företräder den lilla människan.
Hur kom det sig att du valde att
bli advokat en gång i tiden?
– Efter examen började blev
jag bankjurist. När sedan bankoch finanskrisen kom i början av
1990-talet medförde det att jag
arbetade nära advokat Karl-Erik
Danielsson, en av dem som bildade Gernandt & Danielsson.
Fast jag var anställd av banken
satt jag bokstavligt talat vid hans
skrivbord under lång tid och till
slut frågade han om det inte var
bättre om jag stannade kvar där.
Det gjorde jag och det har jag
inte ångrat en sekund.
JP
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Nya uppdrag och priser
har utsett Klas
Friberg till ny chef för Säker
hetspolisen. Friberg kommer
närmast från sitt arbete som
regionpolischef vid Polismyn
digheten.

l Regeringen

l Björn

Tude
blir ny ordföran
de i Gernandt &
Danielsson. Han
efterträder Dick
Lundqvist. (läs
mer på s. 51)

l Paula Röttorp, managing
partner på Hannes Snellman
i Stockholm och styrelseleda
mot i Centrum för rättvisa, är
ny kolumnist på Svenska Dag
bladets ledarsida.

Paulsson Lindberg
har utsetts till ny chef för
Fastighetsmäklarinspektionen.
Hon har tidigare arbetat som
bland annat åklagare.

Har du tips om något du tycker borde uppmärksammas här? Mejla oss på advokaten@advokatsamfundet.se

Skånska advokater
besöker gymnasieskolor
Sedan i
mars er
bjuder Hel
singborgs
tingsrätt
samtliga
gymnasie
skolor i
Helsing
borg att
represen
tanter från olika delar av rättsvä
sendet kan besöka skolorna.
Advokaterna Christina Edström
Jansson (bilden) och Ida Hellner
Ottosson hör till de representan
ter som har deltagit eller är inbo
kade på besök på gymnasieskolor
för att möta elever och berätta
om sina roller i samhället.

Bra år för
advokatbyråer
Högkonjunkturen innebär vind
i seglen för de affärsjuridiska
advokatbyråerna.
Mannheimer Swartlings om
sättning, som har legat över
miljardstrecket i flera år, var
1,2 miljarder kronor 2017.
För Vinge ökade omsätt
ningen med 15 procent jämfört
med 2016, från 968 miljoner
till 1,11 miljarder kronor, och
översteg för första gången en
miljard.
Också Lindahl satte nytt
omsättningsrekord 2017. Om
sättningen för 2017 var 758
miljoner kronor, en ökning
med 13 procent jämfört med
2016.

l Gunilla

1 april tillträdde Sabine
Söndergaard rollen som vd
för Advokatfirman Glimstedts
Göteborgskontor.

l Den

l Professor Mårten Schultz
vid Stockholms universitet till
delas 2018 års kunskapspris
av stiftelsen ÅForsk.
l Isabella

Ramsay,
Mannheimer
Swartling,
toppar Merger
markets ranking
över de mest framgångsrika
legala M&A-rådgivarna i
Sverige före Marith Berger,
Vinge.

Nima Rostami sänder persisk radio
Nima Rostami, advokat i Stock
holm, sänder varje vecka ett
radioprogram på
persiska i Stockholms
närradio där han tar
upp aktuella juridiska
händelser samt svarar
på lyssnarnas juridiska
funderingar och frågor.
– Syftet med radio
programmet är infor
mationsförmedling.
Jag anser att behovet
finns och det skapar en förhöjd
medvetenhet om olika rättsliga
frågor och bidrar till allmän
bildning. Lyssnarkretsen är en
sårbar samhällsgrupp som sak

nar god kännedom om svensk
rättskultur.
Får du uppdrag
genom ditt radioprogram?
– Svårt att säga.
Syftet är inte att få
klienter, inte heller
får jag betalt för min
medverkan i radion.
Det handlar heller inte
om juridisk rådgiv
ning utan om generell
redogörelse för frågor som jag
tror kan vara intressanta och
bidra till lyssnargruppens rätts
medvetenhet och förståelse för
svensk rättskultur.

Ester Andersson
Zandvoort är kontorsansvarig
på Glimstedts nyöppnade kon
tor i Karlstad.

l Agne

l Eric

Ehrencrona har utsetts
till ny delägare på MAQS Advo
katbyrå i Göteborg.
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Vinges vd Maria‑Pia Hope har
av tidningen Veckans Affärer
utnämnts till Sveriges sjunde
mäktigaste kvinna inom katego
rin direktörer. Hope klättrar fem
placeringar på listan jämfört med
förra året och i motiveringen
nämns bland annat advokatby
råns mål för kvinnliga delägare.
– Vi har som mål att hälften av
de nya delägare som tas in över
en femårsperiod ska vara kvin
nor. I dag har vi över 25 procent
kvinnliga delägare och av de fem
delägare som togs in 1 januari
2018 var tre kvinnor. Vi har nu
också kvinnliga delägare inom i
stort sett alla våra verksamhets
områden, säger Maria‑Pia Hope.

50:e upplagan
av Advokatgolfen
Årets upplaga av Advokatgol
fen spelas på Bro Hof Slott
Golf Club den 7–8 september.
Arrangörerna har i samarbete
med Bro Golf Club och Tho
resta Herrgård satt samman
ett arrangemang som de hop
pas ska bli utöver det vanliga.
Upplägget är som det varit
de senaste åren. Det spelas
poängbogey i två klasser, ad
vokatklassen och odylklassen.
Även ett scratchpris spelas
det om.
För mer
information: golf@
hamiltonkarlstad.se

Mannheimer Swartling
– populäraste byrån

l Advokat

Lindberg, partner
på Delphi, är för fjärde året i
rad utsedd till bästa svenska
it-advokat i kategorin IT &
Internet i Client Choice
Awards.

Maria‑Pia Hope – en av
näringslivets mäktigaste

Ramberg i Helsingborg blir dNovo
Ramberg Advokaters kontor i Stockholm, Malmö och Helsingborg av
vecklar samarbetet och satsar framåt var för sig. Helsingborgkontoret
ansluter till Advokatfirman dNovo, som sedan tidigare har kontor i
Göteborg. Malmökontoret kommer från och med den 1 juli i år att verka
under eget namn.

Mannheimer Swartling Advo
katbyrå är den mest attraktiva
arbetsgivaren bland juridikstu
denterna i Sverige. Det visar
studentundersökningen Före
tagsbarometern, där undersök
ningsföretaget Universum har
låtit över 1 000 juridikstudenter i
Sverige ange vilken arbetsgivare
de ser som mest attraktiv inom
den juridiska sektorn.
På andra plats kommer FN, på
tredje plats Utrikesdepartemen
tet. Bland arbetsgivarna på de
25 första platserna återfinns sju
advokatbyråer.
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Vad händer med din byrå om någon
blir sjuk?
Friska medarbetare är en förutsättning för friska, leveranssäkra företag. Får ni
den hjälp ni behöver när ni behöver den i dag? Det är onödigt och kostsamt att
vänta för länge – både för den drabbade, byrån och klienterna.
Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring med:
• Förebyggande hälsotjänster som hjälper er att hålla er friska, upptäcka tidiga varningssignaler och förebygga ohälsa.
• Snabb tillgång till stort nätverk av privata vårdgivare om någon blir sjuk – träffa en
specialist inom sju dagar, utan remiss.
• Effektiv rehabilitering med rehabledare som samordnar utredning, plan och åtgärder, och hjälper dig att leva upp till ditt arbetsgivaransvar.

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer.
Tel: 08-546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com
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JURIDISKA BIBLIOTEKET
Kontakt: Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se
LÄSTIPS

Bolagsstämma i svenska aktiebolag
Författare: Svante
Johansson
Förlag: Norstedts
juridik
Bolagsstämma i
svenska aktiebolag
är uppföljaren till
författarens dok
torsavhandling som
utkom 1990. Under
de drygt 25 år som
förflutit sedan dess
har mycket hänt inom området bolagsstyrning
och hänsyn är tagen till den rättsutveckling
som skett, bland annat den nya aktiebo
lagslagen som trädde i kraft 2006. I boken
behandlas huvudsakligen den aktiebolags
rättsliga regleringen avseende bolagsstämma.
Framställningen inleds med en kort historisk
översikt, varefter enskilda frågor behandlas i
den ordning som de tidsmässigt uppkommer i
samband med en bolagsstämma.
Varumärkesanvändning
Författare: Stojan
Arnerstål
Förlag: Norstedts
juridik
När får man använda
annans varumärke
i marknadsföring
av egna varor eller
tjänster? Bestäm
melserna som regle
rar i vilken utsträck
ning det är tillåtet att
referera till varumärken i reklam är otydlig.
Författaren preciserar här ensamrättens

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2018 om inte annat anges.
Andersson, Magnus: Handbok för
ideella föreningar / Magnus
Andersson, Yngve Karlsson
(Wolters Kluwer, 2017. 161 s.)
Bevis 8, Prövning av migrationsärenden / Simon Andersson,
Christian Diesen, Annika La
gerqvist Veloz Roca, Madelaine
Seidlitz, Alexandra Wilton Wah
ren (3. uppl. Norstedts juridik.
381 s.)
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innehåll och utsträckning i relation till andras
behov av att använda varumärket i olika sam
manhang. Undersökningen är inriktad på
svensk och EU-harmoniserad varumärkesrätt.
Boken utgör slutresultatet av forskningspro
jektet ”Användning av annans varumärke
i marknadsföring”. Delar av materialet har
publicerats tidigare under projektets gång.
Stojan Arnerstål, verksam vid Uppsala uni
versitet, doktorerade 2014 med avhandlingen
”Varumärket som kontraktsföremål”.
PERSONHISTORISKT LEXIKON

Kvinnliga pionjärer
På internationella kvinnodagen den 8 mars
släpptes det internetbaserade uppslagsverket
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.
se. Uppslagsverket består av artiklar om
1000 kvinnor i svensk historia. Syftet är att
lyfta fram betydelsefulla kvinnor och synlig
göra deras insatser. Några av de kvinnliga
advokater man kan läsa om är Eva Andén, den
första kvinnliga ledamoten i Advokatsamfun
det 1918; Märta Björnbom, advokat 1925 och
författare; Elin Lauritzen, advokat 1949, första
kvinnan i Advokatsamfundets huvudstyrelse
1959 och under många år en av Sveriges främ
sta familjerättsadvokater, och Gunvor Wallin,
advokat och Sveriges andra kvinnliga jur. dr
1958, författare till flera böcker inom familje
rätten.
RIKSDAGSDOKUMENT

Äldre riksdagshistoria har digitaliserats
Riksdagsförvaltningen har digitaliserat
riksdagsdokument från 1521 och framåt. Till
sammans med Kungliga biblioteket (KB) har
materialet gjorts tillgängligt och sökbart på
nätet. Digitaliseringen omfattar riksdagsakter
och andra handlingar från Gustav Vasas tid på
1500-talet fram till införandet av enkammar
riksdagen 1971. Materialet är sökbart i Libris
och via riksdagstryck.kb.se.
Riksdagsmaterial från 1971 och framåt
finns sedan tidigare tillgängligt via riksdagens
hemsida.

Eriksson, Johan: Handbok för
försvarare (Limhamnsgruppen.
291 s.)
Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder / Ulf
Bernitz et al. (14. uppl. Wolters
Kluwer, 2017. 269 s.)
Gerhard, Peter: Köprättens grun
der (14. uppl. Liber. 270 s.)
Grahn, Erik: Anställdas integri
tetsskydd : och dataskydds
förordningen / Erik Grahn och
Susanna Kjällström (Wolters
Kluwer, 2017. 279 s.)

AVHANDLING

Mäklarrättsliga principer vid företags
förmedling av Antonia Krzymowska,
Stockholms universitet (Jure)
Detta är en studie av mäklarrättsliga principer
och oreglerade mäklares rättigheter och skyl
digheter i förmedlingsprocessen. Avhandling
ens fokus ligger på analys av företagsmäkla
rens rättsliga ställning som hittills varit oklar,
något som leder till osäkerhet kring vilka nor
mer som är tillämpliga på företagsmäklarupp
draget. I avhandlingen görs bland annat en
analys av praktiskt relevanta frågor så som
ingående och uppsägning av uppdrag, mäkla
rens rätt till ersättning och särskilt rätten till
provision, mäklarens förpliktelser mot upp
dragsgivaren samt påföljdssystematiken vid
mäklaruppdrag.
BOK

Outsourcing
legal aid in the
Nordic welfare
states, Olaf
Halvorsen
Rønning och
Ole Hammerslev, editors.
En jämförande
studie över
rättshjälps
systemens
framväxt och
utformning i
Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island.
Författarna söker genom jämförelse med USA
och Europa se om det finns en typisk nordisk
rättshjälpsmodell. Rättshjälpen analyseras
också i relation till välfärdsstaten och kraven
på access to justice.
Antologin, skriven av nordiska jurister,
är publicerad med open access (fri att
läsa och ladda ned) på www.palgrave.com
och som tryckt bok, utgiven på Springer
International.

Johansson, Svante: Associations
rätten : en introduktion (6. uppl.
Norstedts juridik. 116 s.)
Kalbro, Thomas: Markexploate
ring / Thomas Kalbro, Eidar
Lindgren (6. uppl. Norstedts
juridik. 190 s.)
Kleerup, Jan: Mervärdesskatt i
teori och praktik / Jan Kleerup,
Eleonor Kristoffersson, Jesper
Öberg (6. uppl. Norstedts juri
dik. 268 s.)
Krzymovska, Antonia: Mäklar
rättsliga principer vid företags

förmedling ( Jure. 436 s. Diss.
Stockholms universitet, 2018)
Lundgren, Lars: Nya social
lagarna : med kommentarer
i lydelsen den 1 januari 2018
/ Lars Lundgren, Per-Anders
Sunesson, Anders Thunved (31.
uppl. Norstedts juridik. 623 s.)
Lundin, Olle: Kommunallagen :
en kommentar / Olle Lundin,
Tom Madell (Norstedts juridik.
383 s.)
Millqvist, Göran: Sakrättens
grunder : en lärobok i sak
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MEDIERNA

DEBATT

Affärsvärlden (5/2018) porträt�
terar advokat Olle Kullinger som
tillsammans med Hans Strandberg ”bildar en duo som försva
rar näringslivets toppar i trubbel”.
MEDIERNA

De två nämndemännen i Solna tingsrätt, som valde att fria den tilltalade, värderade bevisningen i strid med
principerna för bevisvärdering i svensk rätt, anser flera jurister.

Debatt kring nämndemannasystem

FOTO: TT

Nämndemannasystemet i
svenska domstolar har återigen
skapat debatt, med anledning av
en friande dom i Solna tingsrätt.
Det uppmärksammade målet rör
en misshandel där domaren och
en nämndeman ville fälla den
tilltalade mannen, men eftersom
de två andra nämndemännen
ville fria mannen blev röstning
en oavgjord och utgången där
med friande. I domskälen, som
har bestämts av de två nämnde
män som ville frikänna den till
talade, värderar domstolen be
visningen på ett sätt som strider
mot principerna för bevisvär
dering i svensk rätt, enligt flera
jurister som har kommenterat

rättens grundläggande fråge
ställningar avseende lös egen
dom (8. uppl. Norstedts juridik.
267 s.)
Rodhe, Knut: Rodhes aktiebo
lagsrätt / Rolf Skog (25. uppl.
Norstedts juridik. 289 s.)
Ryberg-Welander, Lotti: Social
försäkringsrätt : om ersättning
ADVOKATEN NR 3 • 2018

domen. Bland annat skriver
domstolen i domskälen att den
tilltalade mannens familj ”verkar
vara en bra familj” i motsats till
målsägandens familj, och att det
har betydelse för bedömningen
av skuldfrågan.
Advokatsamfundet har länge
varit kritiskt mot det nuvarande
nämndemannasystemet där lek
män är jämlika med de lagfarna
domarna samt det faktum att
nämndemännen utses från de
politiska partierna.
Anne Ramberg sa till Expres
sen att hon vill se ett röstsys
tem där nämndemännen i stället
för en individuell röst, som de
har i dag, får en kollektiv.

– På så sätt kan de inte rösta
över juristdomaren. Det tycker
jag vore lämpligt. Som det ser ut
i dag är det inte ändamålsenligt,
sa Ramberg.
Även advokat Bengt Ivarsson,
tidigare ordförande i Advokat
samfundet, uttalade sig i flera
medier angående nämnde
mannasystem.
– Jag tycker att Morgan
Johansson ska se till att tillsätta, gärna en parlamentarisk kommitté, som ser över
nämndemannasystemet och
som har som direktiv att ta
bort den partipolitiska kopplingen, sa Ivarsson till Afton
bladet.

vid sjukdom (3. uppl. Norstedts
juridik. 274 s.)
Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande / Christina Ram
berg, Alexander Besher, Laura
Carlson, Adam Croon, Claes
Granmar, David Kleist, Pernilla
Leviner och Annika Norée (Nor
stedts juridik. 98 s.)

Sandström, Torsten: Mönster i
förmögenhetsrätten : en läro
bok (Norstedts juridik. 275 s.)
Steinberg, Maria: Skyddsom
budsrätt : skydds- och ar
betsmiljöombud – samverkan,
ansvar och tillsyn (5. uppl.
Norstedts juridik. 329 s.)
Tham, Henrik: Kriminalpolitik :

”Se till att synas då och då” sa
Viktor Banke i förra numret av
Advokaten kring marknadsföring
av sig själv. Sedan dess har han
bland annat synts och omskrivits
i tidningen Resumé.
SAGT

”Det är inte juridiken som är
krånglig, utan människorna”
Advokat Annika Elmér till Dagens
Nyheter (11/3) om att inga fall om
sexuella trakasserier har nått
Arbetsdomstolen sedan Metoo
startade.

brott och straff i Sverige sedan
1965 (Norstedts juridik. 198 s.)
Utsökningsbalken : en kommentar / Gösta Walin, Torkel Gre
gow, Göran Millqvist, Annina
H. Persson (5. uppl. Wolters
Kluwer. 714 s.)

Alla nyheter hittar
du på Juridiska
bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Nu släpper vi
biljetterna för
säsongen
2018/2019!
Disneys musikal Ringaren i Notre Dame. Den svidande vackra
operan Madame Butterfly. Den mytomspunna operan Rhenguldet. Pampiga körverket Carmina Burana. Danskompaniets
svindlande publikfavoriter Skid och Decadance Gothenburg.
Säsongen 2018/2019 är till brädden fylld av skimrande tragik,
efterlängtad hämnd, oväntade hjältar och hisnande utmaningar.
Köp dina biljetter och läs mer på opera.se

20%
rabatt!

Välj minst tre uppsättningar – vips har du ett
abonnemang! Skapa ditt eget Ditt val-abonnemang på opera.se senast 31/8 så får du 20 %
rabatt!

Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00, www.opera.se
goteborgsoperan
GOdanskompani

@goteborgsoperan

@goteborgsoperan

Certifierad Paralegal online
Start 6 september 2018

Utbildningen riktar sig till
dig som arbetar med juridisk
administration och vill certifiera dina kunskaper som
Paralegal. Du studerar under
två terminer online och kan
genomföra studierna parallellt med arbete.
Utbildningen genomförs i samarbete med Cross Advokater och
Fröken Juridik.

Program
•
•
•
•
•
•

Juridik
Ekonomi
Juridisk svenska
Legal English
Informationsteknik
Kommunikation
& Metodik
• IT-verktyg
• Projektledning

Mer info på www.phi.se
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Beslut från disciplinnämnden
DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2018

2

Advokat har genom publicering av inlägg på Facebook allvarligt
brutit mot god advokatsed. Varning.

BAKGRUND
Advokatsamfundet erhöll den
23 augusti 2017 en skrivelse från
en anonym grupp advokater
med rubriken ”Angående advokaten A”.
I skrivelsen står följande.
Bland advokater i staden med
omnejd är A ett ständigt samtalsämne och de allra flesta är
överens om att han systematiskt bryter mot samfundets
etiska regler. Dessutom publicerar A regelbundet synnerligen olämpliga inlägg på sociala
medier, bland annat på Facebook, vilket påverkar allmänhetens syn på advokater negativt. De är många som upplever
detta problematiskt, men ingen
vill anmäla honom i eget namn.
Därför skickas denna anmälan in
anonymt. Nedan följer ett antal
talande exempel på A:s agerande
och förhållningssätt.
I en nyligen avslutad rättegång i hovrätten kunde noteras
under uppspelning av förhör
från tingsrätten med de tilltalade att A mottog en lapp från en
av de tilltalade och överlämnade den till en annan tilltalad. De
tilltalade hade då restriktioner.
Detta syntes i bild, eftersom A
satt på raden bakom den tilltalade som då hördes.
Under samma rättegång kom
ett anonymt mail in till hovrätten från transporttjänst, som noterat att A och hans klient under
pågående förhandling suttit och
spelat spel på advokatens dator.
Rättens ordförande förklarade
inför sittande rätt att han förADVOKATEN NR 3 • 2018

väntade sig att detta skulle avspegla sig i vederbörandes kostnadsräkningar.
Under tingsrättens handläggning av samma ärende fick A
kraftig kritik från domstolen för
sitt sätt att substituera (ofta till
okvalificerade och oerfarna jurister) och för att ha yrkat förhöjd taxa med motiveringen att
han tvingats tacka nej till uppdrag under den tid som målet
pågått, samtidigt som A i stor
omfattning de facto suttit i andra mål under tiden rättegången
pågick i tingsrätten. Denna kritik framgår i tingsrättens dom.
I ett ärende vid V:s tingsrätt
nyligen har A yrkat ersättning
för över 20 besök hos klienten
som satt häktad i X-stad. Vid
kontroll av detta från tingsrättens sida kunde konstateras att A
endast varit där ett fåtal gånger.
A pratar ofta helt öppet under
till exempel pauser i tingsrätten
om att han hyr ut sitt hus i Spanien till klienter.
A tar ofta med sig sin 3–4-årige son när han besöker klienter
på häktet och låter häktespersonalen passa sonen.
De är många som regelbundet
hör via sina klienter att A lämnar meddelanden till och från
häktade klienter som har restriktioner. Detta tycks ske mer
eller mindre hela tiden och de
klienter som haft A som försvarare (eller har kompisar som
har honom) blir förvånade när
de får höra att detta inte är förenligt med god advokatsed (”så
gör alltid A …”).

Till anmälan har bifogats
skärmdumpar från A:s Facebook-sida som visar inlägg med
bl.a. följande innehåll.
”Veckans förhandling var via
länk. ..haha…känns alltid lite
konstigt att inte vara med i förhandlingssalen [emoji] [i inlägget publicerat bild på en kvinna]”
”Begärd som försvarare, gäller
mordförsök i I-stad. Bara att hoppa i bilen då det är förhör 16.00….
haha…blir kanske inte laglig hastighet [emoji]”
”Dagens höjdare! Nöjd klient
vill ge en lyckosouvenir, spränggranat och egentillverkad hållare, inför en huvudförhandling
i tingsrätten, i tron av att det är
en attrapp. ..haha…. Efter att ha
skickat en bild till en kille på försvarsmakten visade det sig att
den troligen är riktig och polisens bombpatrull är på väg hit
[emoji]”
”Upplösningen till min tidigare
utlagda bild…polisen som kom till
kontoret fick inte röra granaten,
den skulle få ligga kvar på kontoret i väntan på bombgruppen.
Det visade sig vara en riktig granat till en tysk tigerstridsvagn.
..haha…men som tur var utan
sprängladdning”
”Numera har vi en äkta men
icke laddad spränggranat på kontoret. Tydligen till en tysk stridsvagn av modell Tiger. Ca 90 cm
lång…Den kommer absolut ge
lycka i den kommande vårdnadsprocessen klienten ligger i”
”HJÄLP!! Jag behöver hjälp att
klona mig…avslutade ett misstänkt mord och människorov i
onsdags, i tingsrätten. Tor å fre
var det fotbollsengagerade killar
som gillar att boxas, tingsrätten.
Å veckan avslutades med att jag
blev begärd i ytterligare ett mord,
ett narkotikamål å även måls

ägandebiträde i en våldtäkt. Jag
har verkligen ett utvecklande jobb
[emoji]”
”Representerar/firar med tre
klienter, åtalet ogillades…det var
bara tre visemän som gillar fotboll…Skål [emojis] [i inlägget
publicerat en bild på tre klienter
bakifrån]”
”Hoppas ni har en roligare lördagskväll än jag har kära vänner…14 000 sidor som sällskap
å har förberett att läsa tills jag
somnar, se bäddningen i soffan
[emojis] Ps men vi får 3 min per
sida…dvs 700 timmar så om ett
par månader kommer jag skratta hela vägen till banken [emoji]”
”Igår blev jag begärd i ett ekomål och idag var det en kille som
sitter häktad för mordförsök som
begärde att få byta till mig…jag
som behöver semester [emojis]”
”180 på 100-väg…tredje gången polisen sympatiserar med en
stressad advokat!! Den här gången på väg till häktet i X-stad för
polisförhör…tack polisen [emojis]”
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Advokatsamfundet har i skrivelse den 24 augusti 2017 informerat
A om att ett ärende har inletts
mot bakgrund av det som framkommit i skrivelsen. A har ombetts att komma in med yttrande
i ärendet senast den 7 september
2017. Upplysning har lämnats om
att Advokatsamfundets styrelse
härefter kan komma att besluta
att ta upp ett disciplinärende.
ADVOKATENS YTTRANDE
A har i yttrande, som kom in till
Advokatsamfundet den 8 september 2017, anfört följande.
Egentligen är hans enda kommentar att det uppenbart handlar om avundsjuka och förtal.

»
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G Walin, T Gregow,
G Millqvist, A H Persson

Utsökningsbalken
Ny upplaga

En kommentar. En grundläggande kommentar till
utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till
förarbeten, praxis och annan litteratur. Åtskilliga nya
rättsfall har tillkommit.

1 421 kr exkl moms | 978-913901987-9 | nj.se

agsstämma i svenska aktiebolag
Bolagsstämma i svenska aktiebolag

svante johansson

Brottsskadelagen (2014:322)

Bolagsstämma i
svenska aktiebolag

Svante Johansson

sstämma i svenska aktiebolag är uppföljaren till författarens
rsavhandling Bolagsstämma, som utkom 1990. Under den tid
örflutit sedan dess har en hel del hunnit hända inom det område
umera kallas för corporate governance eller bolagsstyrning. En ny
olagslag trädde i kraft den 1 januari 2006 och från lagstiftarens
er vi numera en tydlig betoning av vikten av en ändamålsenlig
sstyrning och en aktiv ägarfunktion i bolagen.
oken behandlas aktiebolagslagens regler avseende bolagsstämma.
gspunkten är privata aktiebolag med flera aktieägare, men även
eciella reglerna för publika aktiebolag och aktiemarknadsbolag
dlas. Boken följer en bolagsstämma tidsmässigt. Bland de ämnen
vhandlas i boken kan till exempel nämnas reglerna om kallelse till
sstämma, konsekvenserna av en bristfällig, utebliven eller felaktig
se, vilka subjekt som har rätt att deltaga i en bolagsstämma, hur
t på bolagsstämma fattas, riktlinjer för ersättning till ledande
ningshavare i aktiemarknadsbolag, aktieägarnas frågerätt vid
sstämma, protokollföring av bolagsstämmobeslut och klander
agsstämmobeslut.
lagsstämma i svenska aktiebolag riktar sig till advokater verk
ma inom aktiebolagsrättens område, till bolagsjurister och till
som har ett intresse av aktiebolagsrätt och bolagsstyrning.

svante johansson är docent i civilrätt vid
Juridicum i Stockholm. Han har tidigare varit
adjungerad professor i associationsrätt vid
Juridicum i Stockholm och advokat, verksam
vid Linklaters Advokatbyrå i Stockholm.

Brottsskadelagen
(2014:322)
En kommentar
Anders Dereborg
Ann-Christine Lindeblad

ISBN 978-91-39-01980-0
ISBN 9789139020295

Nyhet

B LÅ BI BLI OT EK E T

kundservice@nj.se
www.nj.se

kundservice@nj.se
www.nj.se

Omslag_blabibl_148x210_Brottsskadelagen.indd 1-3
2017-12-08 15:22

nska_aktiebolag.indd Alla sidor

Nyhet
2018-02-07 15:52

BROTTSSKADELAGEN (2014:322)

BOLAGSSTÄMMA I
SVENSKA AKTIEBOLAG

Anders Dereborg,
Ann-Christine Lindeblad
600 kr exkl moms, 978-913901980-0

Svante Johansson
657 kr exkl moms, 978-913902029-5

Varumärkesanvändning

Ulf Bergquist
Anna Fayad

• varumärkesrättens intrångsförutsättningar vid fall av dubbel identitet
och tillämpning av det utökade skyddet för kända varumärken
• varumärkesanvändning vid marknadsföring av varor som är
kompatibla med varumärkesinnehavarens varor
• varumärkesanvändning vid marknadsföring av konsumerade varor
• varumärkesanvändning i jämförande reklam.
Varumärkesanvändning vänder sig till praktiserande jurister som vill
fördjupa sig inom varumärkesrätt, men också till studenter som vill ha
en ingång till frågeställningen.

stojan arnerstål

Varumärkes
användning

stojan arnerstål är docent i civilrätt vid
Uppsala universitet. Han är verksam som fors
kare och som rådgivare i immaterialrättsliga och
kontraktsrättsliga frågor.

Nyhet

ISBN 9789139020769

GULA B I B LI OT EK E T

slag.indd Alla sidor

Stojan Arnerstål

Internationell äktenskapsrätt

En kommentar

De varumärkesrättsliga bestämmelserna som reglerar vilken rätt
som finns att använda och referera till annans varumärke är inte helt
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Något som är svårt att missta
sig på om man läser den anonyma skriften. Givetvis handlar
det genomgående om grundlöst
förtal. Dessutom går flera av anklagelserna att kontrollera som
felaktiga.
Advokaten B blev tillsagd då
han hade låtit sin klient spela på
hans dator.
Dessutom var det ingen anonym anmälan, han kommer inte
ihåg namnet men det är en blond
tjej med glasögon som är i 30års-åldern.
Hans 4-åriga son har självklart
inte blivit passad av häktespersonal, det är bara att ringa och
kontrollera.
Vad gäller ersättare för honom
finns mail där både tingsrätt och
hovrätt godkände att hans biträdande jurister ersatte honom vid
passande tillfällen.
Hans hus i Spanien har hittills
bara hyrts ut till vänner och bekanta men skulle det visa sig att
en klient skulle vilja hyra huset
är denne lika välkommen som
alla andra.
Hans Facebook är inte allmän och hans kommentarer eller skämt är mellan honom och
hans vänner och uppenbarligen
även inkluderande en avundsjuk mindre lycklig advokat.
Bakgrunden skulle han gissa är
att han på mycket kort tid har
blivit en av de mest begärda offentliga försvararna i staden och
en av cirka 5–10 som kan välja
att endast arbeta med brottmål.
Ledsamt att inte kunna hantera
”vänners” framgång.
YTTERLIGARE YTTRANDE
FRÅN ADVOKATEN
A har, efter att han ombetts att
utveckla sitt yttrande samt beretts tillfälle att ge in dokumentation som bevisning i ärendet,
den 22 september 2017 kommit
in med följande yttrande.
Att bemöta dessa anklagelser är svårt eftersom de saknar
grund i verkliga händelser. Anklagelserna är för honom helt
främmande och det som tas upp

är inte något som han någonsin
hört från sina kollegor. Det är givetvis omöjligt att motbevisa det
som inte är bevisat.
Han har inte överlämnat någon lapp i strid med någon restriktion. Det har inte inkommit
något anonymt mail från transporttjänst med innebörden att
han och hans klient har spelat
något spel. Detta styrks av att
inget sådant mail är inlämnat
till domstolen ifråga.
Han fick inte kraftig kritik för
sitt sätt att substituera. Han fick
både i tingsrätt och hovrätt tillstånd att sätta bland annat en biträdande jurist i sitt ställe vissa
dagar då inget relevant avseende
hans klient behandlades. Vid de
tillfällen som han var förhindrad
att närvara meddelades detta
rätten innan så skedde.
Ärendet med V:s tingsrätt har
prövats och avgjorts av samfundet.
Han pratar inte om att han hyr
ut sitt hus i Spanien till klienter. Bostaden ifråga är ett privat
samtalsämne mellan honom och
hans vänner.
Hans son har aldrig passats av
någon häktespersonal. Detta blir
så tydligt absurt att påstå eftersom sonen som 4-åring fortfarande inte har passats av någon
barnvakt utan enbart av familjemedlemmar. Han som förälder skulle aldrig tillåta att någon
okänd människa som hans son
inte känner skulle ta hand om
sonen.
Han har ingen uppfattning om
att ”många advokater” via sina
klienter får höra att han skulle
lämna meddelande till och från
häktade klienter. Detta har givetvis aldrig hänt.
Sina Facebookinlägg har han
svårt att kommentera på annat
vis än att hänvisa till att sidan
inte är riktad till allmänheten
och innehåller anekdoter/berättelser/skämt riktade till hans
vänner och sker i ett sammanhang som det kan förstås i. Han
har löpande tagit bort saker
som han historiskt har skrivit
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vilket innebär att han har svårt
att r edogöra i detalj för alla inlägg som har getts in i ärendet
eller om de är korrekt återgivna.
Det ovan nämnda innebär att på
ståendet om att hans inlägg på
sociala medier med bland annat Facebook, han har för övrigt inga andra sociala medier
än Facebook, inte påverkar allmänhetens syn på advokater negativt.
STYRELSEBESLUT OCH
YTTERLIGARE YTTRANDE
Vid sammanträde den 8 december 2017 beslutade Advokatsamfundets styrelse att ta
upp ett disciplinärende mot A.
I samband med underrättelsen
av beslutet bereddes A tillfälle
att slutföra sin talan.
A har i yttrande som kom in

den 23 januari 2018, tillagt i huvudsak följande.
Facebook-kontot är privat och
riktar sig till hans närmsta vänner. Det går därmed inte för någon utomstående/allmänheten
att ta del av det som skrivs. Han
liksom alla andra har rätt att fritt
ge uttryck för åsikter m.m.
Granatattrappen lämnades av
en klient på kontoret. Vid tillfället var han själv inte på kontoret. Klienten hade hittat den
i en container. Attrappen har
inget ekonomiskt värde och efter att polisen hade konstaterat
att det var en attrapp slängdes
den. Spränggranaten kan inte ses
som en gåva då den lämnades till
honom helt ovetandes.
Vad gäller publiceringen om
överskridande av hastighetsbegränsning så är detta en metafor

av uttrycket att ”livet går i 180”.
Han har givetvis inte framfört
ett fordon i 180 km/tim.
Kortet på honom och en kvinna är taget i enlighet med dennes önskemål för att de skulle
lägga upp bilden på deras respektive Facebook-konton som
ett minne av tillfället. Han har en
privat relation till kvinnan och
de är även vänner på Facebook.
Publiceringen med bilder på
honom och andra personer har
skett på deras initiativ och därmed med deras godkännande.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT
Disciplinnämnden konstaterar
inledningsvis att de publicerade Facebook-inlägg som återges
i beslutet faller inom ramen för
A:s advokatverksamhet.

God advokatsed innefattar
skyldighet för en advokat att
iaktta integritet och uppträda
sakligt och korrekt samt så att
förtroende för advokatkåren
upprätthålls. Advokaten ska också iaktta diskretion om sina klienters angelägenheter.
Enligt nämndens mening är
innehållet i A:s inlägg på Facebook av sådant slag att han genom publiceringen allvarligt har
brutit mot god advokatsed. Vad
A anfört om att Facebook-sidan
inte riktar sig till allmänheten
föranleder inte någon annan bedömning.
Nämnden tilldelar därför A
varning enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
Mot A:s bestridande visar inte
utredningen att han i övrigt har
brutit mot god advokatsed. ¶

Högsta förvaltningsdomstolen söker ett

Justitieråd
Sista ansökningsdag är den 29 april 2018.
Läs mer om denna och andra intressanta
anställningar som domare på
www.domarnamnden.se
Justitieråd ska ingå i kretsen av landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska
kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet.
Det är väsentligt att justitieråden kompletterar varandra i det kollegiala dömandet och att de sammantaget
representerar kunskaper inom de skilda rättsområden som faller under Högsta förvaltningsdomstolens behörighet. Det är
därför en strävan att domstolen ska vara sammansatt av jurister med olika erfarenheter från de juridiska yrkesfälten.
Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta
förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta allmänna förvaltningsdomstol och är sista instans för mål som har avgjorts i
kammarrätt. Domstolen prövar också bl.a. ansökningar om rättsprövning av vissa regeringsbeslut samt överklaganden av
förhandsbesked i skattefrågor. Högsta förvaltningsdomstolen bedriver sin verksamhet i historiska byggnader på
Riddarholmen, centralt i Stockholm.

www.domarnamnden.se
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 YA LEDAMÖTER
N
DEN 9 MARS 2018
Anna-Lisa Agneheim, Avenir Advo
kater AB, Norrköping
Rikard Aldurén, Advokatfirman
Glimstedt Dalarna AB, Falun
Marcus Andersson, Addus Advokat
AB, Stockholm
Sara Andersson, Advokatfirman
Lindahl KB, Malmö
Daniel Arnerius, Advokatfirman
Wåhlin AB, Malmö
Robert Ataseven, Advokatfirman
Gripen AB, Stockholm
Karl Björlin, Advokatfirman Lindahl
KB, Stockholm
Mats Cederqvist, LEGIO Advokat
firma AB, Stockholm
Kristian Ehrling, Advokatfirman
Sievo AB, Lidingö
Kaarli Harry Eichhorn, Advokat
Kaarli H Eichhorn, Bryssel, Belgien
Karin Grauers, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm

Sofie Hallqvist, Hallqvist & Jansson
Bostadsjuristerna AB, Stockholm
Karl Hamstedt, Advokatfirman
Werner HB, Karlskrona
Zara Hellmark, Moll Wendén Advo
katbyrå AB, Malmö
Helene Holm, ADN Law Advokat
firma KB, Stockholm
Henning Holmberg, Advokatfirman
W&Ö HB, Stockholm
Nora Kjær-Christensen, Gorrissen
Federspiel Advokatpartnerselskab,
Köpenhamn, Danmark
Helén Landenberg, Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB, Stock
holm
Josefine Larsson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Richard Larsson, Advokatfirman
Modern Juridik AB, Örebro
Catarina Rivero Lira, Norburg &
Scherp Advokatbyrå AB, Stockholm
Angela Romero Lundmark, Gun
nard Holst Cederlöv Advokatbyrå
AB, Stockholm

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

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/2146 Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors
förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)
R-2017/2205 Betänkandet Uppehållstillstånd på grund av praktiska verk
ställighetshinder och preskription (SOU 2017:84)
R-2017/2233 Promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomför
ande av EU:s rättshjälpsdirektiv (Ds 2017:53)
R-2017/2257 Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen.
Morgondagens kompetenskrav – ändringar i förordningen (1995:665) om
revisorer
R-2017/2270 Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska per
soner
R-2017/2279 Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot
skattebrott
R-2017/2282 Betänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i
kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)
R-2017/2283 Betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reg
lerna (SOU 2017:94)

Filip Malm, Advokatfirman Lindahl
KB, Göteborg
Viktor Olsson, Advokatfirman Törn
gren Magnell KB, Stockholm
Martin Orehag, KLA Karlerö
Liljeblad Advokatbyrå HB, Stock
holm
Vinita Qvist, Advokatfirman Kvin
noJuristen, Örebro
Caroline Rifall, Osborne Clarke Ad
vokatfirma AB, Stockholm
Isabel Ringsby, Flood Herslow
Holme Advokatbyrå AB, Stockholm
Emil Samuelsson, Advokatfirman
Oebergs AB, Stockholm
Martin Schwitzgold, Advokaterna
Bernling, Boberg, Ceder AB, Vä
nersborg
Gustaf Sjöberg, Wesslau Söder
qvist Advokatbyrå KB, Stockholm

Cecilia Stenfalk, Landahl Advokat
byrå AB, Stockholm
Linda Jansson Stiernblad, White &
Case Advokataktiebolag, Stockholm
Daniel Stålberg, Mannheimer Swart
ling Advokatbyrå AB, Stockholm
Ebru Tok, Advokatbolaget Opus AB,
Stockholm
Sophie Westermark, Hamilton Ad
vokatbyrå KB, Stockholm
Olof Wetterling, Linklaters Advo
katbyrå AB, Stockholm
Magnus Vidänge, Vidänge Juridik
AB, Sundbyberg
Fredrik Winroth, Hellström Advo
katbyrå KB, Stockholm
Amanda Wollmar, Advokaterna A &
Partners HB, Malmö
Christoffer Örngård, Ludvika Advo
katbyrå, Ludvika
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R-2017/2285 Betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU
2017:85)
R-2017/2341 Promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensions
system
R-2017/2357 Promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en
terroristorganisation (Ds 2017:62)
R-2017/2359 Departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gäl
lande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)
R-2018/0002 Delbetänkandet Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål
(SOU 2017:98)
R-2018/0004 Delbetänkandet Utvidgat hinder mot erkännande av utländ
ska barnäktenskap (SOU 2017:96)
R-2018/0118 Kommissionsförslag om förenklade regler för små företag,
COM(2018) 21 final
R-2018/0157 Promemorian Nya regler för betaltjänstleverantörer med
anledning av det andra betaltjänstdirektivet
R-2018/0158 Utkast till lagrådsremiss Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se .

UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Olof Ahrnbom, Malmö, 31 januari
2018
Fredrik Berglund, Kungsbacka,
28 januari 2018
David Björne, Stockholm, 1 februari
2018
Max Carlin, Malmö, 11 februari 2018
Erik Claesson, Stockholm, 31 de
cember 2017
Linda Dahlin, Göteborg, 4 mars
2018
Jenny Dangré, Stockholm, 31 de
cember 2017
Per Fischier, Stockholm, 1 mars 2018
Anders Grefberg, Stockholm,
31 januari 2018
Sara Göthlin, Stockholm, 31 decem
ber 2017

Ann-Catrin Hegbo, Örebro, 19 fe
bruari 2018
Victoria Hellman, Stockholm,
28 februari 2018
Peter Idsäter, Malmö, 31 december
2017
Carl Johan Jennekvist, Malmö,
4 mars 2018
Bertil Leander, Malmö, 31 decem
ber 2017
Gunnar Lindgren, Lidingö, 13 fe
bruari 2018
Louise S:t Cyr Linnarsson, Stock
holm, 12 februari 2018
Madeleine Ljungberg, Gävle, 1 fe
bruari 2018
Pauline Maarup, Stockholm, 1 fe
bruari 2018
Jens Malmqvist, Stockholm,
31 januari 2018

Karolina Raza Martinsson, Väs
terås, 3 februari 2018
Mattias Nilsson, Stockholm, 5 mars
2018
Camilla Orefjärd (Zayer), Stock
holm, 31 januari 2018
Erik Palmgren, Göteborg, 31 de
cember 2017
Erik Persson, Stockholm, 28 fe
bruari 2018
Jakob Raihle, Stockholm, 1 februari
2018
Andrea Rogefors, Katrineholm,
8 februari 2018
Allan Sarenmalm, Skövde, 26 fe
bruari 2018
Florence Sivenius, Örebro, 28 fe
bruari 2018
Helena Stigmark, Stockholm,
5 mars 2018
Liv Sandberg Storm, Kista, 1 mars
2018
Josefin Ström, Stockholm, 28 fe
bruari 2018
Sara-Johanna Strömgren, Stock
holm, 23 februari 2018
Andrea Sundstrand, Täby, 26 ja
nuari 2018
Rolf Svensson, Ystad, 31 december
2017
Gustav Tengblad, Stockholm,
31 januari 2018
Victoria von Uexküll, Stockholm,
31 januari 2018
Pontus Wallin, Stockholm, 14 fe
bruari 2018
Rebecka Weitzberg, Stockholm,
22 februari 2018
Pia Wiséen Wernblom, Lidingö,
31 december 2017
Monica Wernstedt, Lidingö, 31 de
cember 2017

Lars Wessman, Göteborg, 22 fe
bruari 2018
Claes Westling, Saint-Raphaël,
Frankrike, 31 december 2017
AVLIDNA LEDAMÖTER
Bengt Ljungdahl, Mellerud, 19 maj
2017
Ante Lärkemyr, Malmö, 19 februari
2018
Ingrid Mattsson-Hallström, Stock
holm, 4 oktober 2017
Sture Paulsson, Göteborg, 30 de
cember 2017
Folke Rosell, Hälsö, 10 maj 2017
Magnus Sjölin, Örsundsbro, 1 fe
bruari 2018
Åke Söderberg, Göteborg, 24 de
cember 2017
Leif Wennick, Mandelieu-la-Napou
le, Frankrike, 5 november 2017
Per Wigert, Enköping, 19 septem
ber 2017

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

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med
mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus
fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.
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TILL SIST

Om samfundets remissarbete
hängande med något annat förslag vi tidigare tagit ställär att synliggöra vad
ning till.
samfundets styrelse gör. En mycket viktig uppgift för
Vid något enstaka tillfälle har det förekommit att prestyrelsen – men som måhända inte står i ledamöternas
sidiet har varit oenigt om innehållet i remissyttrandet
omedelbara blickfång – är att yttra sig över betänkanoch beslutet därför har fattats av styrelsen i dess helhet.
den, regeringspromemorior och andra förslag som komEn nyordning sedan den nuvarande styrelsen tillträdmer på remiss till samfundet.
de är att hela styrelsen bereds tillfälle att ge synpunkter,
Remissarbetet involverar i samtliga fall ordföranden
till ledning för presidiets ställningstagande, på förslag
och vice ordföranden, i egenskap av ledamöter i presidisom bedöms vara särskilt viktiga.
et, och ett flertal gånger per år övriga styrelseledamöter
Förutom några myndigheter under regeringen torde
som ordförande i särskilt tillsatta remissgrupper.
det inte finnas någon som avger så många remissyttranUnder 2017 hade samfundet att ta ställning till 135
den som Advokatsamfundet.
remisser. I 35 av fallen skrev personal på samfundets
Det förhållandet att samfundet avger rekansli förslag till yttrande; i övriga 100 fall
missyttranden har sin grund i ett av de fyra
upprättades förslaget av en särskilt tillsatt
ändamålen som anges i våra stadgar, att vi
remissgrupp.
JAG MENAR ATT ska – som det heter – ”följa rättsutvecklingI de senare fallen utses en skribent och,
en och verka för att samfundets erfarenhet
i regel, en opponent som under ledning av
SAMFUNDETS
kommer denna till godo”.
en styrelseledamot upprättar förslaget. SkriREMISSARBETE
benter och opponenter utses av kansliet
BLIVIT ALLT VIK i vårt remissarbete står rättssäkerhetsaspekter
utifrån särskild sakkunskap på det aktuella
TIGARE PÅ SE
området. På samma sätt är ambitionen
i fokus. Enligt den interna instruktion som
att den styrelseledamot som ansvaNARE ÅR, I TAKT gäller för remissarbetet ska vi särskilt beakta
rar för gruppens arbete ska ha
den enskildes rättigheter och dennes möjligMED ATT POLI
goda kunskaper på området.
heter att värna dem. Det är nog få remissinTIKERNA SATTS
Oavsett om det är kansliet elstanser – om ens någon – som med samma
ler en särskild grupp som har
konsekvens framhäver rättssäkerhetsaspektUNDER EN
upprättat förslaget till ytter på förslag som läggs fram.
STÄNDIGT TILL
rande granskas det därefter av
Jag menar att samfundets remissarbete
TAGANDE PRESS blivit allt viktigare på senare år, i takt med
presidiet, det vill säga styrelATT SKRIDA TILL att politikerna satts under en ständigt tillsens ordförande och vice ordförande samt generalsekreteratagande press att skrida till handling för att
HANDLING
ren. När förslaget emanerar
komma tillrätta med det ena och det andra
från en remissgrupp har
samhällsproblemet. Jag vågar påstå att vi här
det i regel också dessförinnan bearbefyller en synnerligen viktig samhällsfunktion som vakttats av kansliet.
hund för rättsstatliga värden. I sammanhanget kan nämI typfallet förblir innehållet i yttnas att styrelsen senare i år kommer att anta ett särskilt
randet huvudsakligen i enlighet
rättspolitiskt program, till ledning för våra ställningstamed det som gruppen föreslagit,
ganden.
men någon gång ändras det i även
Därutöver ska vi, beträffande lagstiftning som berör
väsentliga hänseenden av presiområden där advokater är praktiskt verksamma, granska
diet.
förslagen med utgångspunkt i våra yrkeserfarenheter.
Här har vi, menar jag, mycket att bidra med för att säkerställa relevans och kvalitet i lagstiftningen.
att varje yttrande granskas av
kansliet och beslutas av presidiet är viktigt av många skäl,
inte minst för att säkerställa
att samfundet håller en konsistent linje över tid; många
gånger är ju ett remitteChrister Danielsson
rat förslag nära samman
Ordförande Sveriges advokatsamfund

en av tankarna med den här spalten
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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.

Just nu,
prova valfritt
affärsjuridiskt avtal

GRATIS!

Affärsjuridiska avtal i Zeteo
- avtal med djupa kommentarer
Med best practice-klausuler, förhandlingsråd och kommentarer med unikt innehåll
och djup är Affärsjuridiska avtal som en digital handbok i konsten att skriva avtal.
Avtalen är skrivna av några av Sveriges främsta jurister och är tillgängliga direkt i
Zeteo. Du har nu möjlighet att testa ett valfritt avtal, helt kostnadsfritt. Det enda
du behöver göra är att fylla i intresseformuläret via nj.se/affarsjuridiskaavtal

nj.se/affarsjuridiskaavtal

