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Dokumenterat bästa miljöbil.

Välj gärna med etanoldrift och quattro®.
Nu har dieseldrivna och godkända miljöbilen Audi A4 2.0 TDI e utsetts till bästa miljöbil i mellanklassen av
auto motor & sport i nr 3/2010. Du kan köra blandat på 0,46 l/mil och har 136 hk och 320 Nm till förfogande. Audi A4 som miljöbil finns nu även för etanoldrift. Vår turboladdade 2.0-liters TFSI-motor
med Audi valvelift system har anpassats så att du kan tanka E85. Ändå kan du köra blandat
från 0,9 l/mil. Effekten är goda 180 hk/320 Nm och det finns såväl start-stopp-system, bromskraftsåtervinning som växlingsindikator. Du kan välja den i populära utförandet Avant, och från
april 2010 kan du även få den med tillvalet quattro® permanent fyrhjulsdrift.
Tala om njutbar miljöbil. Välkommen att läsa mer på Audi.se om det senaste i den tekniska
evolutionen.

Audi A4 2.0 TDI e ca 276.500 kr. Leasing: 1.568/mån*. Förmånsvärde: 1.871/mån*.
Audi A4 2.0 TFSI E85 ca 286.500 kr. Leasing: 1.625/mån*. Förmånsvärde: 1.554/mån*.
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

Den oberoende domaren
Den republikanske senatorn och advokaten Scott
Brown profilerade sig under valkampanjen i Massachusetts,
USA med tuffa ord om terrorism och säkerhet. I sitt segertal
förklarade han att ”när det gäller terrorister ska våra skattepengar gå till vapen som stoppar dem, inte till advokater
som försvarar dem”. Även om vi i Sverige har valt att krympa vårt försvar, har sedan lång tid och oberoende av politisk färg politikernas åtgärder inneburit att man i ökande
omfattning valt att begränsa den enskildes rätt till advokat.
Det sker främst genom kostnadsbesparingar på rättshjälpens område. Samtidigt har man tillfört vissa delar av rättsväsendet ansenliga anslagsökningar. Mot bakgrund av den
omfattande och i vissa hänseenden uppenbart rättsosäkra
och integritetskränkande lagstiftning som terroristbekämpningen på initiativ särskilt från USA föranlett, inger Browns
uttalande stor olust.
Denna olust förstärktes när två synnerligen intressanta
och viktiga skrifter häromdagen hamnade på mitt skrivbord. Den ena var en skrift från Datainspektionen med titeln ”Integritetsåret 2009”. Den andra var en skrift med titeln ”Manifesto Criminal Policy” utgiven av The European
Criminal Policy Initiative (ECPI). Den består av bidrag från
14 framstående akademiker från tio av EU:s medlemsstater,
däribland den utomordentligt kloke straffrättsprofessorn
från Uppsala, Petter Asp. Båda skrifterna berör lagstiftning
och belyser företeelser som dessvärre bekräftar de farhågor som Advokatsamfundet tillsammans med några andra
remissinstanser hyst inför den tilltagande övervakning och
repression kombinerad med aningslöshet som kännetecknar såväl nationell som internationell lagstiftning efter den
11 september 2001.
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Samma vecka som dessa två tankeväckande skrifter distribuerades hade jag nöjet att vara inbjuden till invigningen av
den nyetablerade Försvarsunderrättelsedomstolen. Denna
har tillkommit som en följd av debaclet med FRA-lagstiftningen. Det vällovliga syftet är att öka rättssäkerheten vid
signalspaning. Att detta behövs är rätt uppenbart.
Den förträfflige domstolschefen Runar Wiksten visade oss
runt i den superhemliga ”specialdomstolen” med dess rösade förhandlingssal, där inte ens signalspaning ska kunna
uppfånga vad som sägs. Där måste man vid inträde lämna
ifrån sig mobiltelefonen. Försvarsministern sken på goda
grunder som en sol och uttryckte stolthet och glädje över
inrättandet av denna specialdomstol. I all välmening överräcktes gåvor från försvarsministern och självaste signalspaningsmyndigheten. Det är lyckosamt att den nye domstolschefen gjort sig känd för sin höga integritet. Jag är förvissad
att han, liksom hans ersättare och kanslichef, kommer att
utföra sitt uppdrag på ett oförvitligt sätt, trots välmenande
ord på vägen, till dels sådana som den känslige kunde finna
aningslösa.
Några dagar tidigare invigde Kammarrätten sina nya
mycket vackra lokaler i gamla Riksdagshuset på Riddarholmen. Såväl justitieministern som migrationsministern inledningstalade och önskade Kammarrätten lycka till, dock utan
några synliga gåvor, vilket så här i efterhand kändes bra. Dessa utflykter på olika vernissager inom rättsväsendet leder
mig till några tankar om domarens oberoende.
En grundval i en demokratisk rättstat är att domaren vid
fullgörandet av sina uppgifter skall iaktta oberoende gentemot staten och andra yttre påverkansfaktorer. För en do-
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mare innebär oberoendet att han ska stå fri från ovidkommande hänsyn när han handlägger de mål och ärenden som
anförtros honom. Redan Olaus Petri Domarregler uppställde krav på oberoende. Huvudtanken var tydlig. Oberoendet
skulle skydda enskilda från godtycke och oproportionerlig
repression i rättstillämpningen. Oskyldiga skulle skyddas
från att dömas för brott som de inte hade begått. Det är intressant att konstatera att Regeringsformens bestämmelser i
flera centrala hänseenden anknyter till domarreglerna. Därtill stadgar Regeringsformen att ingen myndighet, ej heller
riksdagen, får bestämma hur en domstol skall döma i det
enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt skall tillämpa en
rättsregel i visst fall. Det åligger domaren att hålla den dömande verksamheten fri från påverkan från andra offentliga
maktutövare.
I detta sammanhang kan det finnas anledning att särskilt
uppmärksamma påverkan från det allmännas sida. Sådan
kan ske genom politiska direktiv, ekonomiska medel eller
administrativ styrning. Men, det kan också ske mer indirekt.
Politiker tenderar ibland att ge sig ut i debatten om enskilda
domar, vilket sällan är bra. All politisk påverkan på domstolarna är förstås inte otillbörlig. Men utgångspunkten måste
vara att politisk påverkan av domstolsväsendet skall kanaliseras genom lagstiftning.
En klassisk bild av den nordiska ämbetsmannens/domarens självständighet gentemot statsmakten finner vi som bekant i Fänrik Ståls sägner. I dikten Landshövdingen. Och den
tid har flytt då landets utrikesminister Christian Günther
skulle kunna ringa upp rådmannen Cervin i Göteborgs rådhusrätt med önskemål att denne skulle fatta beslut om att
upphäva en kvarstad avseende norska handelsfartyg som
under andra världskrigets hetaste dagar, i strid med tyska
intressen, hållits kvar i Göteborgs hamn på begäran av fartygens rätta norska ägare. Propån lär ha besvarats av råd-
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”Jag tror inte att den svenske domaren influeras
av politisk påverkan. I själva verket är jag övertygad
om motsatsen. Men jag är lika övertygad om att
det är minst lika viktigt att allmänheten också
förstår att vi har domare som inte låter sig
påverkas i sin dömande verksamhet. ”
mannen med frågan: ”Är det utrikesministern eller jag som
är rådman i Göteborgs rådhusrätt?”
Jag tror inte att den svenske domaren influeras av politisk
påverkan. I själva verket är jag övertygad om motsatsen. Men
jag är lika övertygad om att det är minst lika viktigt att allmänheten också förstår att vi har domare som inte låter sig
påverkas i sin dömande verksamhet. Reglerna om domarjäv
i rättegångsbalken bygger på en av grundpelarna i domaretiken, nämligen att domaren inte bara skall vara opartisk.
Därtill krävs att inget får förekomma som kan vara ägnat att
rubba förtroendet för hans opartiskhet. Detta handlar inte
om det faktiska jävet utan om det skenbara. Jag är rädd att
politiker som Scott Brown i sin iver att verka handlingskraftig
är beredd att utvidga sin tes ”när det gäller terrorister ska
våra skattepengar gå till vapen som stoppar dem, inte till advokater som försvarar dem” till att omfatta också oberoende
och opartiska domare.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Fler målsägandebiträden vid relationsbrott

Migrationsverket:

Handläggningen av brott mot
vuxna har förbättrats, men utredningarna vid brott mot barn
har fortfarande brister. Det
visar en rapport från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg. Myndigheten
har granskat handläggningen
av vålds- och sexualbrott i nära
relationer mellan personer över
15 år samt vålds- och sexualbrott mot barn.
Undersökningen konstaterar att handläggningstiderna
vid brott mot barn är långa.
Enligt utredarna bör åklagarna
i större utsträckning begära
målsägandebiträde för vuxna,
och för barn målsägandebiträde eller så kallad särskild
företrädare.

Rättsligt ställningstagande
klargör om biträden

År 1998 utvidgades vittnesplikten för bland andra advokater
som inte är försvarare och
deras biträden. Advokater blev
därmed skyldiga att vittna i
vissa brott mot underåriga.
År 2006 utvidgades vittnesplikten till att avse också bland
annat brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år. Tidigare var
vittnesplikten för dessa huvudsakligen begränsad till mål om
brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse
i två år.
Avsikten var dock att dessa
två reformer endast skulle omfatta personal inom hälso- och
sjukvården samt socialtjänsten.
Regeringen föreslår nu i en
lagrådsremiss att vittnesplikten för advokater som inte är
försvarare och deras biträden
återställs till vad som gällde
före år 1998.

Läs mer
www.regeringen.se

Rekordmånga mål
hos SCC
Intresset för skiljeförfarande
vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut, SCC,
var större än någonsin förra
året. Under 2009 inkom 215
nya mål, vilket är en ökning
med 39 mål, eller 22 procent,
enligt SCC:s statistik.
6

I ett rättsligt ställningstagande,
som presenterades i februari,
klargör verkets rättschef att offentligt biträde enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § utlänningslagen ska förordnas så snart det
framkommer omständigheter
som medför att utlänningen kan
komma att avvisas eller utvi-

sas. Följden kan bli att offentligt
biträde ska förordnas tidigare
än vad som tidigare gällt. Det
rättsliga ställningstagandet är
bindande för samtliga medarbetare på verket.
Advokatsamfundet har
kritiserat Migrationsverkets
projekt Kortare väntan, för att
offentliga biträden förordnas allt
för sent i asylprocessen. Under
vintern kritiserade också JO
verket av samma skäl. Advokatsamfundet har fått tillfälle att
lämna synpunkter på ett utkast
till ställningstagandet. Vissa av
synpunkterna har tagits tillvara i
utkastet, men inte alla.

– Detta är ett positivt steg i
rätt riktning som vi välkomnar.
Men fortfarande finns det situationer där verket till skillnad
från samfundet inte anser att
biträde behöver förordnas. Vi är
heller inte helt överens om när
under utredningen biträdet bör
förordnas, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg i en kommentar.
UB

Läs mer
Läs det rättsliga ställningstagandet på www.advokatsamfundet.se

Föräldrarna behöver inte ha varit vårdslösa för att bli skadeståndsskyldiga enligt lagförslaget.

Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för barnens brott
Trots hård kritik från bland
annat Advokatsamfundet
planerar regeringen förändringar i skadeståndslagen,
så att föräldrar får ett
större skadeståndsansvar
för barns brott.
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att vårdnadshavare ska
bli skadeståndskyldiga för vissa
skador som deras barn orsakar
genom brott. I dag har föräldrar
i princip inte något ansvar för att
ersätta skador som deras barn
orsakar.

Det föreslagna skadeståndsansvaret gäller person- och
sakskada och skada genom
kränkning. Föräldrarna behöver
inte ha varit vårdslösa för att bli
skadeståndsskyldiga. Skadeståndsansvaret ska inte kunna
bli högre än en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Det motsvarar med årets
prisbasbelopp 8 480 kronor.
Lagändringarna föreslås trä-

da i kraft den 1 september 2010.
Advokatsamfundet avstyrkte
i sitt remissvar förslaget om

utökat skadeståndsansvar. Advokatsamfundet ifrågasatte starkt
om ett skärpt skadeståndsansvar
skulle ha någon inverkan på ungdomsbrottsligheten. Dessutom
konstaterade Advokatsamfundet
att förslaget innebär att en helt
ny ansvarsgrund införs, och
menade att det måste finnas
starka skäl för att införa en
sådan ändring. Sådana skäl finns
inte, enligt Advokatsamfundet.
Samfundet nämnde också andra
principiella skäl för att avstyrka
förslaget.		
UB, MA
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Vittnesplikten för
advokater återställs?

Efter kritik från både JO
och Advokatsamfundet tydliggör nu Migrationsverket
att offentliga biträden ska
förordnas så snart det finns
risk för avslag på asylansökan. Ett steg framåt, tycker
Advokatsamfundet.

Nyheter

Länsrätterna har
blivit förvaltningsrätter
Snabbare handläggning
och ökad specialisering
på sikt. Det hoppas Domstolsverket på med de nya
förvaltningsrätterna.
Den 15 februari lades de 23 länsrätterna i Sverige samman till
12 förvaltningsrätter. För hälften
av de nya förvaltningsrätterna
sammanfaller domkretsen (domstolens geografiska verksamhetsområde) inte med länsgränserna. Länsrätterna i Skåne,
Västerbottens och Norrbottens
län bytte namn vid reformen,
men lades inte samman med någon annan domstol.
Domstolsverkets syfte med
reformen är att göra förvaltningsdomstolarna mer effektiva

så att de kan avgöra fler mål på
kortare tid.
Reformen innebär att många
medborgare får längre avstånd
till förvaltningsdomstolen. Men
de flesta mål i förvaltningsdomstolarna behandlas helt i skriftlig
form. Då behöver den som berörs inte komma till domstolen.
Omkring 15 procent av målen i
första instans avgörs efter muntlig förhandling. I större delen av
de målen är det domstolen som
reser till platsen för förhandlingen.
Länsrätterna infördes 1979

och tog över prövningen av
ärenden från särskilda domstolsenheter inom länsstyrelserna. Sedan dess har allt fler

mål förts över till länsrätterna.
Förvaltningsdomstolarna handlägger i dag mer än 500 olika typer av mål. De har främst hand
om mål som rör tvister mellan
enskilda personer och myndigheter. Det gäller till exempel mål
som rör skatter, socialbidrag eller ersättning från Försäkringskassan. De handlägger också mål
om tvångsomhändertagande
av ungdomar, missbrukare och
psykiskt sjuka. Sedan Sverige
blev medlem av EU behandlar
förvaltningsdomstolarna mål
med anknytning till EG-rätten.
År 2006 fördes prövningen av utlännings- och medborgarskapsärenden över till särskilda migrationsdomstolar inom några av
MA
förvaltningsdomstolarna.

Datalagringsdirektivet:
Sverige fälldes i EG-domstolen
EG-domstolen har fällt
Sverige för att landet
inte har genomfört EU:s
datalagringsdirektiv
(2006/24/EG).

Datalagringsdirektivet

Advokaten Nr 2 • 2010

Trots att antalet inkomna mål
åter ökade under 2009 har
handläggningstiderna kortats
vid landets domstolar. Det
visar Domstolsverkets årsredovisning.
Under 2009 kom det in
20 000 fler mål till domstolarna, en ökning med 6 procent
jämfört med 2008. Vid tingsrätterna ökade brottmålen
med 5 procent medan tvistemålen ökade med hela
14 procent.

Högre ersättning
vid expropriation
Regeringen har överlämnat
en lagrådsremiss med förslag till nya ersättningsregler
vid expropriation och andra
situationer där fastigheter
tas i anspråk med tvång. De
föreslagna reglerna innebär
höjda ersättningar, bland annat
genom ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet på
den fastighet det gäller.
Genom expropriation och
liknande tvångsåtgärder kan
fastigheter tas i anspråk för att
angelägna samhällsprojekt ska
kunna genomföras. Fastighetsägaren blir därmed av med
hela eller delar av fastigheten,
eller måste tåla att den belastas med ledningsrätt, vägrätt
eller liknande.
Lagförslagen föreslås träda
i kraft den 1 augusti 2010.

Olika uppfattningar
om larmbågar i domstol

Direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsländernas
lagstiftning senast den 15 september 2007. Domstolen konstaterar att Sverige inte har
gjort det som är nödvändigt för
att införa direktivet i den svenska lagstiftningen.

föreskriver att leverantörer av
telefoni och internet ska lagra
information om abonnenter i
minst sex månader, men högst
två år. Direktivet har varit
mycket kontroversiellt i Sverige.
Kritiker, bland annat Sveriges ad-

Kortare handläggningstider i domstolarna

vokatsamfund, har ansett att det
innebär oerhört stora ingrepp

i den personliga integriteten.
EG-domstolen mål C-185/09

Advokatsamfundet tillstyrker i
sitt remissvar på utredningen
Ökad Säkerhet i domstol
(SOU 2009:78) att säkerheten
behöver ökas i domstolarna,
men ifrågasätter om fasta
säkerhetskontroller är förenligt med den grundlagsfästa
förhandlingsoffentligheten och
integritetsskyddet.
Riksåklagaren går i sitt
remissvar på en annan linje.
Åklagarmyndigheten håller
med utredningen om att möjligheterna till säkerhetskontroll i domstolarna behöver
utökas. Men till skillnad från
utredningen föreslår Åklagarmyndigheten att en permanent
bemannad inpasseringskontroll
med larmbågar ska införas vid
entrén till alla domstolar.
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Nyheter
Barns brott ska utredas
oftare och mer

Elektroniska handlingar
ska lämnas ut
E-offentlighetskommittén
föreslår i sitt slutbetänkande
steg mot en elektronisk offentlighetsprincip. Enligt förslaget
ska myndigheter efter begäran
lämna ut elektroniskt lagrade
allmänna handlingar i elektronisk form, om det inte är
olämpligt. Myndighetens lämplighetsbedömning ska framför
allt ta sikte på integritetsskydd.
De föreslagna ändringarna av
offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den
1 januari 2011.
Allmänna handlingar
i elektronisk form – offentlighet
och integritet (SOU 2010:4)

Stödet och skyddet
för brottsoffer stärks
Polisen ska bli bättre på att
skydda och stödja brottsoffer. Rikspolisstyrelsen planerar
flera åtgärder för att förbättra
bemötande, stöd och skydd för
brottsutsatta, så att de i högre
grad vågar anmäla brott, medverka i förundersökningar och
vittna. Det ska i sin tur leda till
att fler brott blir uppklarade.
Polisen har tagit fram ett nytt
skyddspaket för personer som
är utsatta för hot.
8

Agneta Bäcklund nytt justitieråd
Föryngringen av Högsta
domstolen fortsätter.
I slutet av januari utnämndes ännu en ”Storhilda”
till justitieråd.
Den 12 april lämnar Agneta
Bäcklund Justitiedepartementet
efter mer än 15 år där. Hon blir
det tredje nya justitierådet på
kort tid.
– Det ska bli otroligt spännande att få vara med och utveckla
rättstillämpningen. Jag kommer
från den lagstiftande världen nu,
och ser därför särskilt fram emot
att i framtiden få sitta i Lagrådet,
säger Agneta Bäcklund om sitt
nya uppdrag.
De senaste fem åren har
Agneta Bäcklund arbetat som

rättschef vid departementet, ett
arbete hon kommer att sakna.
– Det är svårt att lämna en
organisation som man trivs i
och som är så stimulerande att
arbeta i, säger hon.
Samtidigt lockar det att få
arbeta på ett nytt sätt.
– På departementet har man
alltid många bollar i luften
samtidigt. Det ska bli skönt att få
arbeta koncentrerat och läsa in
sig ordentligt på en rättslig fråga
i taget, säger hon.
Agneta Bäcklund förordnades
till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1994. Det året började hon
också arbeta på Justitiedepartementets straffrättsenhet. Hon
utnämndes till kansliråd 1998
och till departementsråd och

chef för departementets åklagarenhet 2002. Från 2003 till 2005
var hon chef för departementets
straffrättsenhet. Sedan 2005
är hon rättschef i Justitiedepartementet och har ansvar för
lagstiftningen på bland annat det
kriminalpolitiska området.
Bäcklund är svensk redaktör
för tidskriften Nordisk Domssamling och ledamot av Nordiska ämbetsmannakommittén
för lagsamarbete. Hon har skrivit
rättsvetenskapliga artiklar med
inriktning på straffrätt och är en
av medförfattarna till Brottsbalkskommentaren.
Agneta Bäcklund är medlem
av det kvinnliga juristnätverket
Hilda, en så kallad Storhilda.
UB

Rakelkonferens 2010: Trygghet – våga – förändring
Advokatsamfundets och
Nätverket Hildas årliga konferens Rakel genomförs för
fjärde gången.
Rakel ger kvinnliga jurister
möjlighet till inspiration och information och erbjuder tillfälle
att nätverka med ett stort antal
kvinnliga jurister från hela rättsväsendet.

Rakelkonferensen år 2010
hålls i Spegelsalen på Grand
Hôtel i Stockholm den 20 april.
Årets tema är ”Trygghet – våga –
förändring”.
Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni
håller inledningstalet. Psykologen, chefsrekryteraren
och HR-konsulten Margareta
Sjölund, Ph.D., medverkar med

föredraget ”Framgångsrecept
för stjärnjurister”. Författaren
och journalisten Karin Thunberg
talar om ämnet ”Våga leva livet”.
Konferensen motsvarar 3,5 utbildningstimmar, som får räknas
in i det årliga fortbildningskravet
för advokater.
Sista anmälan den 1 april 2010.
Program och anmälan:
www.advokatsamfundet.se.
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Regeringen lämnade i februari
en lagrådsremiss om ändringar
i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare. Enligt förslaget
ska polisen alltid inleda en
utredning när barn under 15 år
misstänks för allvarlig brottslighet, till exempel för brott
som mord, grov misshandel
och rån. Polisen ska också
kunna utreda mindre allvarliga
brott som har inneburit en
allvarlig integritetskränkning
för offret eller stor ekonomisk
skada, eller om en viss typ av
brottslighet har börjat förekomma i stor omfattning i ett
område.
Regeringen föreslår också
att ett juridiskt biträde ska
förordnas för ett barn, när en
utredning inleds på grund av
att barnet har begått ett allvarligt brott.
Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2010.

Nyheter
advokat i framtiden

Sociala medier förändrar juristernas vardag
De sociala medierna utmanar traditionell juridisk
verksamhet på flera sätt
– men de skapar också
möjligheter för advokater
och andra jurister att nå ut
med sin information och
sitt budskap.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

De sociala medierna är redan
i dag en mäktig kraft i samhället. Om Facebook hade varit
ett land hade det varit världens
fjärde största, räknat till antalet
medborgare, förklarade Mårten Schultz, jur. dr och docent i
skadeståndsrätt vid Stockholms
universitet, som talade vid januari månads lunchseminarium
i Advokat i framtiden.
Facebook är bara ett exempel
på de nya medierna som fått ett
snabbt genomslag. Bloggar och
Twitter är andra fenomen som
redan påverkat debatten. Hela
den så kallade FRA-debatten
startade på allvar i bloggar, ett
fenomen som beskrivits som en
”bloggbävning”.
Men det är inte bara den
rättspolitiska debatten som kan

påverkas av vad som händer i
bloggosfären och på Facebook.
Enligt Mårten Schultz ser vi redan i dag exempel på hur sociala
medier påverkar den rättsliga
processen i enskilda uppmärksammade fall, som rättegången
mot The Pirate Bay. Inför en
rättegång spreds skvaller och
information snabbt.
– Informationsspridningen är
intresseskapande, men potentiellt stressande för rättsväsendets
aktörer, konstaterade Schultz.
Pirate Bay-rättegången

var enligt Schultz som en Kiviks marknad, med gycklare
och teveteam från hela världen
utanför tingsrätten. Under förhandlingarna rapporterades det
direkt från rättssalen. Efter rättegången blev det sedan tydligt att
de sociala medierna kan fungera
som en snabb kanal för drev
mot rättsprocessens aktörer, ett
drev som bland annat ledde till
mordhot mot en advokat.
Pirate Bay-rättegången fick
politiska konsekvenser, när
Piratpartiet kom in i EU-parlamentet strax efter rättegången,
påpekade Mårten Schultz, som
också menar att man inte kan
utesluta att de sociala medierna
faktiskt påverkar rättskipningen

Mårten Schultz

i enskilda mål. För hur ska man
kunna garantera att domstolen
står alldeles oberörd av de stora
drev som kan uppstå? Teknikutvecklingen har också gjort det
enkelt att streama och sända ut
både ljud och bild direkt, vilket
gör fotoförbudet i rättssalen
svårt att upprätthålla.
De sociala medierna drar

offentlighetsprincipen till dess
spets. Ingenting blir hemligt
längre, konstaterade Schultz.

– Det kan låta mest negativt
det här. Men det finns också
möjligheter, sa Mårten Schultz.
Han gav flera exempel på nyttan av sociala medier: de kan ge
juristerna möjlighet att tala till
punkt och ge en mer rättvisande
bild än den som förmedlas av
journalister. För advokatbyråerna erbjuder de möjligheter att
marknadsföra ens varumärke
och att företräda klienten på
bästa sätt.
– En fullservicebyrå bör
medverka och delta i de sociala
medierna. Den behöver också
kompetens i hur man bemöter
drev på Internet, ansåg Mårten
Schultz.
Mårten Schultz är själv
skapare av Juridikbloggen, där
han och andra jurister skriver
om och kommenterar aktuella
juridiska frågor.
– Jag ville få ut det som annars
inte får en chans att komma ut,
och ge en mer korrekt bild av
juridiken, förklarade han. UB

Läs mer
Läs Mårten Schultz krönika
i Advokaten nr 9 2009.
Juridikbloggen har adressen
www.juridikbloggen.com
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Nyheter
hildary februari

Sexköpslagen bästa vapnet mot
enligt Jonas Trolle den svenska
sexköpslagen, eftersom den slår
mot efterfrågan.
– Lagen gör det tydligt att sexköparen är del av en kriminell
verksamhet. Och utan efterfrågan, inget utbud, konstaterade
Trolle, som också tyckte sig se
att lagen haft en normativ effekt.

Sexköparen må vara krimiVarje år kommer över 600 000
nell. På ytan kan han dock vara
människor in i Europa genom
ytterst normal och välanpasmänniskohandeln. De flesta av
sad – en alldeles vanlig man. För
dem säljs för sexuella ändamål.
det är nästan enbart män som
Men det förekommer också att
köper sex, enligt Jonas
man handlar med arTrolle.
betskraft och organ,
– Sexköparen ser ut
berättade Jonas Trolle,
som jag. Han är mellan
förundersökningsle35 och 60 år, han har
dare och gruppchef
barn och ett rikt socivid Kommissionen mot
alt liv, sa Jonas Trolle,
människohandel i City
som konstaterade att
polismästardistrikt.
sexköparen bakom
Utsättningsrummet
Jonas Trolle
fasaden ofta visar sig
på Norrmalms polisha någon personlighetsstörning
station, där polisen fördelar
eller lida av sexmissbruk.
uppdragen under varje skift, utHallickarna beskrev han på ett
gjorde en lämplig inramning till
helt annat sätt.
februari månads Hildarylunch
– Vi möter psykopater, mäni Stockholm. Runt 60 kvinnliga
niskor som inte skyr några
jurister och advokater hade
medel för att tjäna pengar.
samlats där för att lära mer om
Filmer som Lilja 4-ever och
människohandel, en verksamhet
böcker om sexhandel har skapat
som enligt Jonas Trolle är den
en bild av sexhandelns offer som
tredje största kriminella verkslagna i bojor och inlåsta bakom
samheten i världen.
en dörr som bara öppnas för att
– De som sysslar med männisläppa in kunderna. Jonas Trolle
skohandel är multikriminella. De
konstaterade att verkligheten
ägnar sig åt allt som ger pengar.
inte ser ut så i dag. Bilden av den
Det finns inget de inte tar i och
inlåsta flickan, tillsammans med
inget som stoppar dem, berätgällande lagstiftning, kan dock
tade Jonas Trolle.
göra det svårt att få fällande
För att komma åt männidomar för människohandel.
skohandlarna så effektivt som
– Hallickarna har anpassat sig
möjligt utreder polisen numera
till vår lagstiftning, sa Trolle, och
all brottslighet som upptäcks.
fortsatte:
Narkotikabrott är tacksamma att
– Kvinnorna ser ut att göra vad
angripa, de ger långa straff, sa
de vill och att röra sig fritt, men
Trolle.
det finns ett underliggande tryck
– Vi vill helt enkelt göra det
som inte ger dem något val. Det
mindre attraktivt för människotrycket är svårt att bevisa och
handlare att vara här.
förklara, vilket gör att de flesta
En god hjälp i det arbetet är
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Gatuprostitutionen minskade under flera år drastiskt efter sexköpslagens

utredningar stannar vid grovt
koppleri eller koppleri.
Kvinnorna som hamnar i Sve-

rige vet oftast om varför de är
här, förklarade Trolle. Däremot
har de ingen aning om villkoren för prostitutionen – att de
ska vara tillgängliga 24 timmar
om dygnet, att de måste ställa
upp på handlingar som de aldrig
kunnat drömma om och att de
hamnar i skuld till hallicken för
resan och ”inköpskostnaden”.
Flera andra faktorer bidrar också till att hallickarna kan behålla
kontrollen över kvinnorna:

– De talar inte språket och de
har inget socialt nätverk här.
Dessutom har de fått höra av
sin hallick att han är den ende
de kan lita på. Om han säger
att man får tre års fängelse för
prostitution i Sverige, då tror de
på det, sa Jonas Trolle.
Under tiden som prostituerade utsätts kvinnorna också för
en ständigt pågående normförskjutning. Det onormala blir
normalt, och gränserna för vad
de kan ställa upp på och stå ut
med förskjuts, berättade Jonas
Trolle.
Redan innan de hamnar i
Advokaten Nr 2 • 2010
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Handel med människor
är en av världens största
kriminella verksamheter.
Och människohandlarna
har på senare år anpassat
sig till svenska förhållanden
på ett sätt som gör
det svårt att få dem fällda
för brotten.

Nyheter

människohandeln
– Vi ser ganska ofta samma
kvinnor som vi ”räddat” från
hallickar komma tillbaka med
samma huvudmän, berättade
Trolle.
För att bryta destruktiviteten
måste man ge kvinnorna mycket
stöd. Det är dock svårt att ge
terapi till någon som inte talar
svenska och inte har något socialt nätverk.
– Mycket måste göras i hemländerna, och där finns väl tyvärr en hel del kvar att förbättra,
konstaterade Trolle.
Människohandeln har ändrat

sexuella eller sociala övergrepp.
Många ägnar sig åt att gång på
gång återuppleva olika trauman
de utstått.

karaktär under de senaste åren.
Hallickarna har blivit mindre
grymma och finns ibland längre
bort. Polisen märker också att
de ryska och baltiska ligorna,
som dominerade sexhandeln i
Sverige för några år sedan, inte
längre är lika aktiva här, något
som förklaras av att polisen slagit sönder deras verksamhet.
Enligt Jonas Trolle ser Människohandelskommissionen också
allt fler ”svenska” ärenden.
– Det finns en svensk, inhemsk
människohandel. De som utsätts
är kvinnor med samma bakgrund som de utländska, flickor
som saknar språk, omvärldskunskap och sociala skyddsnät
trots att de är svenska, sa Trolle,
som också konstaterade att
de svenska kvinnorna ofta är
mycket unga, ibland bara 14 år.

former av utnyttjande.
Brottförebyggande rådet,
Brå, uppskattar att mellan
600 000 och 800 000 människor säljs och köps över
Europas gränser varje år. Till
det kommer den handel som
bedrivs inom Europas länder.
Människohandel för sexuella ändamål kriminaliserades
2002 i Sverige. Den 1 juli 2004

utvidgades straffbarheten till
att omfatta även människohandel som sker inom landets
gränser liksom människohandel
som syftar till andra former
av utnyttjande än för sexuella
ändamål, till exempel tvångsarbete och handel med organ.
I februari överlämnade regeringen en lagrådsremiss med
förslag till en ny utformning av

ikraftträdande. Men nu ökar den igen.

prostitution är sexhandelns
offer sårbara och utsatta. De
prostituerade Jonas Trolle möter
har nästan alltid varit utsatta för

Gatuprostitutionen minskade
under flera år drastiskt efter
sexköpslagens ikraftträdande
1999. Mycket av prostitutionen
flyttade då ut på nätet. Polisen
har dock varit framgångsrik i att
hitta nätprostitutionen, vilket
kan vara en förklaring till att
gatuprostitutionen nu åter ökar.
Kvinnorna som är handelsvaror i den kriminella hanteringen
kommer i stor utsträckning från
Ryssland, Baltikum, Rumänien,
Bulgarien och Albanien. På
senare år har Människohandelskommissionen också stött på
allt fler kvinnor från Nigeria. De
afrikanska kvinnorna innebär
speciella utmaningar för polisen
– de talar en svårbegriplig engelska, de är ofta analfabeter och
de har svårt att relatera till och
berätta om sådant som händer i
det svenska samhället.
Jonas Trolle får i sitt arbeta

gång på gång höra trasiga människor berätta hemska historier
om vad de upplevt. Hur orkar
du? Blir du inte helt desillusionerad, frågade en åhörare. Det blir
man, konstaterade Trolle.
– Man är i sex- och förnedringsträsket hela dagarna och
får en särskild jargong. Det är
inte bra för mig eller min familj,
sa Jonas Trolle, som själv vill
ha andra arbetsuppgifter inom
polisen senast vid årsskiften
UB
2010–2011. 		

människohandel
Förenta Nationerna uppskattar
att mellan en och fyra miljoner
människor, främst kvinnor och
barn, är offer för människohandel varje år. Majoriteten av dem
utnyttjas sexuellt. Förutom
prostitution och andra former
av sexuellt utnyttjande kan
människohandelns offer också
utsättas för tvångsarbete,
slaveri, organhandel eller andra
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människohandelsbrottet. Förslaget innebär bland annat att
kravet på att gärningsmannen
ska ta kontroll över offret – det
så kallade kontrollrekvisitet –
tas bort. Regeringen vill också
avskaffa kravet på dubbel straffbarhet för att svensk domstol
ska kunna döma över människohandel som begåtts utomlands.
Källa: Regeringen och Brås webbplats
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Nyheter

Advokat skapar virtuell mötesplats
Ett effektivt och klimatsmart verktyg för kontakter
med klienter och andra
advokater. Så beskriver
advokat Anders Lönnquist
webbtjänsten AdvokatOnline, en juridisk mötesplats som han lanserade
hösten 2009.
På webbplatsen finns en förteckning över advokater och biträdande jurister som erbjuder sina
tjänster via virtuella konferensrum (webbmöten).
– Det bedrivs ingen advokatverksamhet på sajten utan det
är teknik som förmedlas. Det är
både en plats för advokater att
marknadsföra sig och ett verktyg
för kommunikation på nätet,
säger Anders Lönnquist.
Advokaten bestämmer
huruvida han eller hon vill
använda verktyget för att också
marknadsföra sig, eller enbart
använda tekniken för webbmöten. De advokater som enbart
använder tekniken finns inte
med på webbplatsen.
Förutom bredband och en hyfsat snabb dator består den tekniska lösningen av webbkamera,
headset samt en applikation för
dokumentdelning som startar
automatiskt vid inloggningen.
Advokater och klienter möts
virtuellt med ljud och bild och
kommunicerar i realtid, alla ser
och kan ändra i dokumenten
som läggs upp på en whiteboard
i mötesrummet.
Är det inte ganska vanligt
med video- och telefonkonferenser bland advokater?
– Jo, men då handlar det om
intern kommunikation. Man går
in i ett speciellt rum på kontoret och har ett videomöte med
kolleger på ett annat av byråns
kontor.
– Detta är både extern och
intern kommunikation som är
pc-baserad. Du har tillgång till
mötesrummet från din egen pc
och kan hålla möten med andra
12

pc-användare, var som helst, när
som helst.
Tjänsten är gratis för klienter,
bortsett från några hundralappar
för webbkamera och headset.
Principen för avgiften för advokater är, enligt Anders Lönnquist,
jämförbar med ett bredbandsabonnemang. Klientnyttan är
främst färre resor som spar tid
och pengar samt miljövinst genom lägre koldioxidutsläpp. För
advokater innebär arbetssättet
nya möjligheter att möta klienter
oavsett geografisk belägenhet.
Fyra jurister från olika by-

råer, förutom Anders Lönnquist,
finns för närvarande representerade, samtliga är affärsjuridiskt
verksamma. Men alla advokater
och biträdande jurister, oavsett
verksamhetsinriktning, är välkomna.
– Just nu informerar vi byråer
om möjligheten att ansluta sig
och har träffat de största. Det
finns ett tydligt intresse för detta
vad gäller tekniken för webbmöten.
Advokat Rolf Johansson, tidigare VD för Linklaters i Stockholm,
med över 20 års erfarenhet av internationella transaktioner, som
ingår i AdvokatOnlines Advisory
Board, säger:
– Från mitt perspektiv är detta
en stor effektivisering. Det är
inte lätt att få folk från England,
Tyskland, Spanien och Sverige
till Arlanda, det blir mycket
resande och lite möte.
Båda framhåller att tiden för
verkliga möten IRL (In Real Life)
på kontoret inte är förbi utan
att online-möten ska ses som ett
komplement till vanliga kontakter.
De anser dock att virtuella
möten med fördel kan ersätta
många traditionella möten.
– Sluta inte med IRL-möten,
de har stort värde och tillför
en extra dimension i klientkontakten. Det är alltid bra att ses
på riktigt första gången, säger
Anders Lönnquist.

Advokat Anders Lönnquist har klienter som han träffar online.

Skype och andra applikationer erbjuder i det närmaste
gratis möjligheter till ljud- och
bildinteraktion i realtid online.
Men det finns inga dokumentdelningsmöjligheter kopplade
till det. Ljud och bildkvaliteten
är inte heller lika bra. Säkerhetsnivån kan också vara lägre beträffande gratisalternativen.
Enligt Rolf Johansson syns
tjänstens kapacitet att underlätta
så kallad Online Collaboration
bäst vid avtalsförhandlingar när
alla deltagare ser dokumenten
och kan argumentera för sina
uppfattningar om formuleringar
direkt i det virtuella konferensrummet.
Anders Lönnquist var den
andre svenske advokaten med
egen hemsida. Han var tidigare
ingenjör på ABB och hans teknikintresse är nog skälet till att
han är först med detta:
– AdvokatOnline är ensam om

den här inriktningen nu, om tio
år är detta antagligen nästan
lika vanligt som e-mail i dag.
Branschen är konservativ och
det är en generationsfråga. För
yngre advokater är det här sättet
att jobba naturligt.
– Jag tror att det blir som med
datoriseringen. Det sprider sig
sakta uppåt i åldrarna, till slut
även till min generation, säger
Rolf Johansson. Men advokater
är konservativa när det gäller ny
teknik. Jag har haft seniora kolleger som bara använder dataskärmen att sätta post it-lappar på...
Nästa steg blir att förse tjänsten med e-legitimation för att
göra det möjligt att identifiera
klienter samt teckna avtal och
skriva kontrakt på Internet.
PER JOHANSSON

Läs mer
Läs om AdvokatOnline
www.advokatonline.com
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Världen
Europadomstolen

Rysk ratificering öppnar för effektivare domstol
Efter lång tvekan säger
Ryssland nu ja till att
reformera Europadomstolen. Målet är en effektivare
domstol som kan ta sig an
de enorma målbalanserna.
Frågan är om förändringarna löser grundproblemet.
I januari beslutade Rysslands
parlament att ratificera Europakonventionens protokoll 14 från
2004. Ryssland blir Europarådets sista medlemsstat att godkänna protokollet, som därmed
kan träda i kraft.
Europadomstolen för mänskliga rättigheter har med åren fått
allt svårare att hinna behandla
de många klagomål som kommer in. I dag väntar runt 115 000
oavgjorda mål, en hopplös målbalans för den hårt ansträngda
domstolen, som ursprungligen
skapades för ett tiotal stater.
Europarådets medlemssta-

ter har länge varit medvetna om
problemet. I maj 2004 antogs
därför Europakonventionens
protokoll 14 om hur domstolens
arbete kan effektiviseras. Protokollet träder i kraft först när
Europarådets samtliga medlemsstater ratificerat det. Hittills har

Målet är att få en effektivare domstol.

alltså Ryssland stoppat reformerna, något som fått övriga
medlemsstater att ilskna till och
förhandla fram ett nytt protokoll, som bara kräver att tre
länder ratificerar det. Detta har
dock inte antagits.
Efter ryska dumans kursändring beräknas nu det ursprungliga protokoll 14 kunna träda i
kraft i juni.
– Det är uppenbart att Rysslands agerande var ren maktutövning, eftersom de argument
duman hade var helt utan
substans, säger Iain Cameron,

professor i folkrätt vid Uppsala
universitet.
Protokoll 14 innebär att

kommittéer med tre domare kan
döma i mer rutinartade mål och
att en enskild domare i enklare
fall kan besluta att mål inte ska
tas upp till prövning i sak eller
avskriva mål. Enligt nuvarande
ordning krävs i dessa fall sju respektive tre domare. Tillämpningen av de nya reglerna beräknas
kunna innebära en effektivitetsvinst för domstolen på omkring
20–25 procent.

Dessutom förlängs domarnas
ämbetsperioder från dagens sex
år till nio år, samtidigt som möjligheten att välja om en domare
tas bort. Reformen syftar till att
värna domarnas oberoende och
självständighet, genom att domarna inte längre behöver tänka
på relationen till den regering
som utser dem.
– Alla är överens om att
protokoll 14 inte på något sätt
är en slutgiltig lösning. Man
måste snart ta ställning till vad
Europadomstolen egentligen är
till för. Är den en författningsdomstol för Europa, eller en
fjärde instans som ska rätta till
alla problem för de mänskliga
rättigheterna i Europa, säger
Iain Cameron, som konstaterar
att det sistnämnda är en omöjlig
uppgift.
Reformerna är inte den enda

förändring som väntar Europadomstolen. Sedan Lissabonfördraget trätt i kraft kommer
EU gemensamt att ansluta sig
till Europakonventionen. Enligt
konventionen ska EU därmed
också få utse en domare till
domstolen. Hur detta ska göras
och vilka mål denne domare kan
UB
döma i är ännu inte klart.

Juridik kräver exacta
översättningar

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

Jordbävningskatastrofen på Haiti har ytterligare ökat trycket på
Haitis redan svaga rättsliga system. I början av februari uppmanade Advokatsamfundets generalsekreterare advokater och biträdande jurister att bidra ekonomiskt till ILAC:s rättshjälpsarbete i
det katastrofdrabbade landet.
ILAC, International Legal Assistance Consortium, är verksamt
på Haiti sedan 2005 och driver bland annat en landsomfattande
rättshjälpsverksamhet i samarbete med Haitis advokatsamfund.
ILAC:s rättshjälpskontor ser redan en kraftigt ökad efterfrågan på
juridisk hjälp och rådgivning i katastrofens spår, men också på en
bredare hjälpverksamhet, till exempel efterforskningar av familj
och släktingar. Bidrag till ILAC:s arbete på Haiti kan lämnas på
ILAC Haitis bankgiro 494-7511.
UB
Läs mer: www.ilac.se
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foto: tom knutson

Rättsbistånd behövs till katastrofdrabbade på Haiti

THOMSON REUTERS INTRODUCERAR

SÖKNING
Ett helt nytt sätt att se på sökning
FILE MANAGEMENT
Spara och strukturera för total överblick
PERSONLIGA BEVAKNINGAR
Skräddarsy relevanta sökproﬁler
TYDLIG OCH INTUITIV
Juridisk research som du vill ha den

Läs mer om Nya Karnov

nyakarnov.se

Nyheter Svensk juriststämma 2010
Årets juriststämma i Stockholm lockade över 600 personer från rättsväsendet, förvaltningen
och advokatbyråerna. Advokatsamfundet medverkade med en välbesökt rättspolitisk debatt
och seminarier om En modernare rättegång och god advokatsed, och nätverket Hilda bjöd
på inspiration från en riktig äventyrerska.
text ulrika brandberg och tom knutson foto tom knutson

Beatrice Ask och Thomas Bodström diskuterade rättsfrågor under ledning av moderator Anne Ramberg.

rättspolitisk debatt

Rättspolitisk debatt
med viktiga skillnader
16
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Är det egentligen någon större
skillnad på regeringens och
oppositionens rättspolitik? Det
frågade moderatorn Anne Ramberg vid den rättspolitiska debatt
mellan justitieminister Beatrice Ask
och justitieutskottets ordförande
Thomas Bodström som inledde
Svensk juriststämma. Debattörerna
gjorde vad de kunde för att ta fram
skillnaderna, men var trots allt eniga
om ganska mycket.
Juriststämmans största sal var i det närmaste
fullsatt när Advokatsamfundet inbjöd till rättspolitisk debatt inför valet i höst. Åhörarna
fick lyssna på två debattörer som ofta drabbat
samman, men i praktisk handling ändå verkar
tycka lika på många punkter.
Moderatorn, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, inledde med att
redovisa rättsväsendet i siffror. Hon konstaterade bland annat att rättsväsendets andel av
statsbudgeten i många års tid legat på ungefär
tre procent. Anslagen har ökat något de senaste åren, en ökning som till största delen gått till
polisen och kriminalvården. Anne Ramberg
konstaterade att satsningen på polisen ännu
inte visat sig vara särskilt effektiv, åtminstone
inte av uppklarningsstatistiken att döma.
– Det är upp till bevis för polisen nu. Vi ställer väldigt höga krav på effektiviteten, sa Beatrice Ask, som bland annat pekade på att polisen måste använda informationsteknologin
bättre.
Thomas Bodström hade ett konkret förslag
för att göra polisen mer effektiv: att slå ihop de
olika länspolismyndigheterna till en.
– På det viset skulle man kunna få ut mycket
mer för pengarna. Vi påbörjade det arbetet med
åklagarna och kriminalvården, men polisen är
kvar, sa Bodström, som undrade varför regeringen inte ens tillsatt en utredning om detta.
Justitieministern var dock inte beredd att
utlova någon myndighetssammanslagning.
frågor om Ekobrottsmyndigheten, som båda anser ska vara
kvar men bli ännu effektivare. Ett sätt att upp-

Ask och Bodström fick
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nå det är, enligt Thomas Bodström, att ge ökaomförhör i överinstanserna. Detta kan dock,
de möjligheter till åtalsunderlåtelse, för att
enligt Bodström, enkelt rättas till om man
bättre kunna prioritera allvarliga brott frami stället tillämpar den ursprungliga utredningför mindre allvarliga. Bodström efens förslag.
terlyste ny lagstiftning om detta.
Svensk rättskipning håller hög
Beatrice Ask bekräftade att detta
klass, och sammanslagningarna av
diskuteras i regeringen.
domstolar har ökat rättssäkerheten,
– Det är inget dåligt förslag. Det
det var båda debattörerna eniga om,
blir ju lätt så att man silar mygg och
även om de inte riktigt hade samma
sväljer kameler för att man är tvingbild av vem som åstadkommit denna
ad att ta allt, och kanske tar de enkla
förbättring.
målen istället för att fördjupa sig i Beatrice Ask
Anne Ramberg tog också upp fråde komplicerade, sa hon, men tillagan om hemliga tvångsmedel, det
de att hon inte vill föregå det arbete
som fått beteckningen ”Bodströmsom pågår med ett förslag.
samhället”, efter förre justitiemiSka vi tillåta polisen att ägna sig
nistern. Thomas Bodström konstaåt brottsprovokation, frågade Anne
terade att han fortfarande står för
Ramberg.
de lagar som kom till under hans
– Jag tycker att det finns viss properiod i regeringen. Han ville också
vokation som kan vara befogad.
se en snabbare implementering av
Men då måste det vara väldigt tydEU:s datalagringsdirektiv. Beatrice
ligt vad som gäller, sa Beatrice Ask, Thomas
Ask var inte lika entusiastisk, och
som också berättade att ett förslag Bodström
förklarade att regeringen inte komom tydligare regler kan väntas unmer att lägga förslag under den här
der senvåren.
mandatperioden för att införliva direktivet i
Thomas Bodström var en aning självkritisk
svensk lagstiftning.
och önskade att han hunnit få fram tydligare
– Skälet är enkelt. Integritets- och rättssäregler under sin tid som justitieminister. Men
kerhetsaspekterna måste ses i en bredare konför honom är grunden enkel.
text. Vi måste ta den oro som finns kring lag– Brottsprovokation: nej, bevisprovokaring av information på allvar, så vi kommer att
tion: ja! Det är rätt att kunna avvakta med att
avvakta med förslag, sa Ask, och förnekade att
stoppa en narkotikaleverans som är på väg
regeringen är ”vettskrämd för att få en ny intein i landet, och låta den leverera narkotikan
gritetsdebatt på halsen inför valet” som modeinnan man ingriper. Men inte att polisen går
ratorn Anne Ramberg uttryckte det.
och säljer knark i Kungsträdgården, sa BodErsättningen till advokater med offentliga
ström.
uppdrag är en fråga där Advokatsamfundet i
Domstolsreformen En modernare rättemånga år försökt få till stånd en förändring.
gång EMR diskuterades vid ett annat semina– Vem av er är beredd att titta på den frårium under Juriststämman, men Anne Ramgan, frågade Anne Ramberg, som påpekade
berg passade också på att fråga företrädarna
att vi i framtiden löper risk att inte ha några
för regeringen och oppositionen om hur de
humanjurister.
ser på reformen, och om vi kan vänta oss nåNågot löfte fick hon inte, men Thomas Bodgon översyn. Enligt Beatrice Ask ska reformen
ström uteslöt inte en översyn om han blir jusnaturligtvis utvärderas, men ännu finns ingen
titieminister.
tidplan för när det ska ske.
– Vi tar frågan på stort allvar och jag är medThomas Bodström ansåg att EMR är en poveten om den kritik som varit, men det komsitiv reform, som dragits ett steg för långt när
mer inte att vara den fråga som står högst upp
man kraftigt begränsade möjligheterna till
på valmanifestet, sa Beatrice Ask. n
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Efter paddlingen väntade cykling. Hon cyklade över södra USA med kajaken, som med
last vägde 100 kilo, på släp till Texas. Målet för
dagsetapperna var tolv mil. I uppförsbackarna fick hon gå och dra hela lasset. Det kunde
bli verkligt slitigt. Och vid sådana stunder är
det lätt att börja ifrågasätta om det verkligen
är värt det.
– Då gäller det att lura sig själv. Hitta nya delmål. Ta korta steg, och tänka att varje steg är
ett steg närmare målet, menade hon.
vid Mexikanska golfen började paddlingen på nytt utmed USA:s
östkust upp till gränsen mellan Kanada och
USA. Sedan ömsom cyklade och paddlade
hon västerut mot Seattle. Den 15 september
2006 paddlade Renata in i Seattle, och slussportarna stängdes bakom henne. Hon hade
haft slussportarna som en viktig målbild. De
släppte ut henne på äventyret och de omslöt
henne när det avslutades och hon åter var i
tryggheten.
– Jag är övertygad om att vill man och vågar
man tillräckligt kan alla lyckas, sammanfattade Renata sina erfarenheter.
Om sina framtida äventyrsplaner var Renata något förtegen. Hon väntar barn inom en
nära framtid, men hon menade att det skulle
gå att kombinera de båda.
I den efterföljande paneldiskussionen under ledning av moderator Anne Ramberg deltog förutom Renata Chlumska ”Storhildorna”
Gudrun Antemar, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, Therese Mattson, chef
för Rikskriminalpolise, och Agneta Bäcklund,
rättschef på Justitiedepartementet.
De deltagande menade att i någon mening
kan även jurister bli äventyrare genom att
mentalt ”gå före” och våga genomföra olika
saker. Gudrun Antemar beskrev sig som ”tankens äventyrare” snarare än de farliga uteaktiviteternas.
På Anne Rambergs fråga om ”Storhildorna”
satt mål eller nått sina positioner till följd av
tillfälligheter rådde en viss samstämmighet.
Under sina karriärer hade samtliga haft olika
mer eller mindre uttalade eller tydliga delmål
som de nått, och sedan successivt gått vidare
mot nya.
I diskussionen betonades hur viktigt det är
att man arbetar med något som man tycker är
roligt och är genuint intresserad av för att man
ska nå hela vägen. n

Väl framme i Texas

Under drygt 14 månader genomförde Renata Chlumska en utmaning som kallas Around
America Adventure. Hon paddlade kajak och cyklade runt USA.

hildaseminarium

Våga satsa och vinn!
”Våga satsa så når du målet!” Det var
budskapet från den professionella
äventyraren Renata Chlumska som
tagit sig runt hela USA med cykel och
kajak.
Inför en stor och entusiastisk publik berättade Renata Chlumska, i ett seminarium arrangerat av det juridiska nätverket för kvinnor
Hilda, om sitt stora äventyr då hon 2005 och
2006 under drygt 14 månader tog sig runt USA
av egen kraft.
Enligt Chlumska visar hennes satsning att
med mod och uthållighet kan man nå de allra
svåraste målen. Oavsett om man är professionell äventyrare eller jurist.
Renata och hennes dåvarande partner Göran Kropp påbörjade planeringen 2000. Hösten 2002 förolyckades Göran under en bergsklättring i USA, men Renata beslöt sig för att
genomföra äventyret på egen hand. Hon drabbades senare av andra motgångar.
– Man möter en och annan uppförsbacke.
Men det är viktigt att våga möta det obehag18

liga, då växer man, konstaterade Renata som
menade att det är lätt att ge upp när man drabbas av motgångar och som en följd låta bli att
ens starta. Det viktiga är att ta de första stegen.
Kanske går man inte i mål varje gång. Men det
är inte det avgörande.
– Ett misslyckat försök är inte ett misslyckande. Men att inte försöka, det är ett misslyckande, fastslog hon och tillade att en viktig ingrediens för att lyckas är att man känner glädje
och passion för att nå hela vägen fram.
Hennes färd startade i Seattle. Hon paddlade sedan utmed USA:s västkust till San Diego.
Stilla havet var dock allt annat än stilla. Höga
vågor och vind var det förhärskande.
För att orka långa perioder måste man vara
strategisk och tänka långsiktigt och då är det
fel att rivstarta, menade Renata. De första dagarna paddlade hon därför endast två timmar.
Så småningom kom hon upp i målet: 10–12 timmars paddling per dag.
En annan viktig del för Renata var att ha delmål. Ett sådant var att paddla in under bron
Golden Gate i San Fransisco.

Läs mer
www.renatachlumska.se
Around America Adventure
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en modernare rättegång

Lättare att få tilläggsförhör
Efter kritik mot reformen EMR lovar
hovrätterna att de bli mer generösa
med att tillåta tilläggsförhör.
Reformen En modernare rättegång, EMR,
diskuterades på ett seminarium arrangerat av
Advokatsamfundet under ledning av Tomas
Nilsson, Advokatsamfundets ordförande.
Advokaten Olle Flygt och Jan Öhman, hovrättslagman i Svea hovrätt, och Tomas Nilsson
var eniga om att EMR till stora delar är en bra
reform. På tingsrättsnivå har reformen inte
uppfattats som omvälvande. Den har funge-

rat som tänkt i det stora hela och inneburit en
effektivisering.
Det är i hovrättsprocessen som reformen
märkts mest, och problemen har varit tydligast. Inte minst advokater har riktat kritik mot
att hovrätterna är alltför restriktiva med att
tillåta tilläggsförhör med den tilltalade.
Jan Öhman berättade att inför reformen
fanns en viss oro för att möjligheten till tillläggsförhör i hovrätten skulle medföra att processen skulle komma att svälla, men så har det
inte blivit. Enligt Öhman har hovrätterna tagit

till sig av de framförda synpunkterna. Hovrätterna har samrått och de avser att bli mer generösa med att tillåta tilläggsförhör.
Öhman ville dock inte överdriva betydelsen
eftersom det är sällsynt att advokater begär
tilläggsförhör i hovrätten. Frågan om tilläggsförhör kommer att finnas med i den pm som
aviserats från Svea hovrätt under våren, och
som ska ersätta de riktlinjer som kom i samband med EMR-lagstiftningens införande för
drygt ett år sedan.
När det gällde tekniken konstaterades att den
i stort sett har fungerat tillfredsställande. n

paneldebatt

Juristers röster
i medierna efterlystes
Samspelet mellan medier och rättsväsende diskuterades vid en välbesökt
paneldebatt under juriststämman.
I debatten medverkade bland andra advokaten Björn Sandin, nyblivna justitierådet Göran
Lambertz, länspolismästaren Carin Götblad
och samhällsdebattören Maria Abrahamsson.
Diskussionen kretsade mycket kring läckor
från polisutredningar och nämndemän som
uttalar sig i medierna. Maria Abrahamsson såg

det sistnämnda som ett skäl att avskaffa nämndemännen. Göran Lambertz höll med om att
nämndemännen kan orsaka integritets- och
kvalitetsproblem i domstolarna, men att den
granskning och insyn de skapar är alltför värdefull för att de ska tas bort. Panelen diskuterade också om domstolarna i dag är alltför
snabba med att besluta om stängda dörrar, vilket gör att insynen och öppenheten minskar.
Flera av deltagarna efterlyste också mer deltagande av jurister, inte minst domare, i samhällsdebatten. n

Denna dag deltog
en entusiastisk publik.

Auktoriserade översättningar
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala:
Stockholm:
Västerås:
Göteborg:
Örebro:

018-38 00 56
08-661 37 75
021-13 11 06
031-707 09 59
019-33 30 66

Hemsida
www.elt.se

e-post:
info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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Nyheter Johan Munck
Johan Munck är ordförande i Högsta domstolen sedan 2007. Nu slutar han
som justitieråd efter 22 år i HD.
Han hoppas få mera tid till stråkkvartetter och skiljeförfaranden. Men
utgivningen av lagboken kommer att ta mycket av hans tid i fortsättningen.
text magnus andersson Foto högsta domstolen

En musikalisk ordförande
lämnar Högsta domstolen
J
ohan Munck tar emot på trappan till
HD:s lokaler i Bondeska palatset en
ovädersdag i februari. Från fönstren
i hans tjänsterum kan man inte mer
än skymta Riddarhuset genom yrsnön. Johan
Munck är mycket vänlig och ger ett anspråkslöst intryck. Han uttrycker sig eftertänksamt
och håller sig sakligt till fakta.
Johan Munck har varit domare i HD sedan
1988. Han berättar om vad som har förändrats
under den tiden:
– När jag började var det tradition inom Högsta domstolen att de flesta ledamöter inte var
på domstolen annat än när de hade föredragning eller förhandling. De arbetade hemma.
Var man här någon annan dag, så var det alldeles tomt. Det hade jag lite svårt för i början.
Med viss ansträngning lärde han sig att arbeta hemma, men det tog nästan ett halvår att
vänja sig. Sedan fann han att det passade honom ganska bra, eftersom han hade små barn.
Numera finns de allra flesta justitieråden i HD
under vanlig tjänstetid.
Datoriseringen har inneburit stora förändringar. När Johan Munck kom till HD 1988
fanns det knappt några datorer där.
– Man lämnade det man hade skrivit till utskrift på en skrivcentral. Nu skriver alla själva
på sina datorer.
Johan Munck tycker att HD mår rätt bra i
dag. Domstolen har aldrig haft problem med
stora målbalanser i någon nämnvärd utsträckning, som systerdomstolen Regeringsrätten.
Domstolen avgör lika många mål som den får

20

in, cirka 5 200 mål per år. Antalet publicerade
prejudikat varje år är omkring 100.
Finns det något problem med att få
upp tillräckligt bra rättsfrågor till
prövning i HD?
– En nackdel har uppkommit nyligen. Den
1 november 2008 infördes en regel om prövningstillstånd i hovrätten i alla andra mål än
brottmål. Reformen inverkar negativt på urvalet mål som kommer hit. Därför fick vi färre
prejudikat förra året än vi brukar. Reformen
är säkert bra från andra synpunkter, men den
är inte riktigt bra för oss.
Frågan om hur man kan få upp bättre prejudikatfrågor har utretts många gånger. Nu finns
ett system som kallas ”hissen” på HD-slang:
Om en prejudikatfråga kommer upp i ett vanligt mål, kan tingsrätten skicka den direkt till
HD. De målen är inte särskilt många. Men när
de kommer, är det ett arbetsekonomiskt sätt
att skapa prejudikat.
Johan Munck berättar att frågan behandlas

johan munck
Ålder: 67 år
Bor: Edsviken, Sollentuna
Familj: Fru och tre barn i åldrarna
39, 25 och 23
Lyssnar gärna på: Klassisk musik och äldre
jazzmusik
Läser just nu: En bok av min vän Rune
Lavin som handlar om Lagrådet
Fritidsintressen: Spelar stråkkvartetter,
någon gång (alltför sällan) lite golf

olika i olika länder. I Danmark har man ett organ utanför Højesteret som bestämmer vilka
mål som ska tas upp. Där deltar en tjänstledig
ledamot av domstolen. I Sverige är det alltid
HD själv som avgör om det ska bli prövningstillstånd, och arbetet med att gå igenom målen är ganska tungt. Numera kan en ensam
HD-ledamot avslå en ansökan om prövningstillstånd – tidigare krävdes tre ledamöter. Det
har betytt mycket för HD:s arbetsformer. Ett
uttryck för det är att antalet ledamöter i domstolen har minskat.
Är det ett problem för prejudikatbildningen att näringslivets tvister avgörs
i icke offentliga skiljeförfaranden?
– Nej, det tycker jag inte. Jag har sysslat
rätt mycket med skiljeförfaranden, och det
är mycket sällan som någon prejudikatfråga
uppkommer. En stor del av skiljemålen är sådana som annars aldrig skulle komma till Sverige över huvud taget. Det är utländska parter
som har avtalat att en svensk skiljenämnd ska
avgöra tvisten.
Johan Munck tar upp frågan om domares
medverkan i skiljeförfaranden. Han framhåller att saken behandlades i en proposition
år 2001. Där skrev regeringen att det var en
fördel om domare, särskilt i de högsta instanserna, ägnade sig åt skiljedomar. Det rekommenderades för att öka kompetensen. I
skiljeförfaranden förekommer ofta stora kommersiella tvister som sällan hamnar i domstol.
Johan Munck tycker inte att det vore välbetänkt om en stor kommersiell tvist skulle komAdvokaten Nr 2 • 2010
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heten till prövningstillstånd. Ibland är det så
dödfött att man begriper att advokaten inte
har lagt ned någon nämnvärd möda på det
hela – och det kan man ju förstå. Men om klienten har begärt att advokaten ska överklaga,
kan man inte klandra advokaten för att han
gör det.

”Försök formulera vad en
referatrubrik skulle innehålla!
Om man kan formulera en
rättsgrundsats i en rubrik,
är det ett lackmuspapper
på att det är en prejudikatfråga.”

Johan Munck blir utgivare av Sveriges rikes lag efter åren som ordförande i Högsta domstolen.

ma till Högsta domstolen, och ingen enda av
domarna en enda gång hade sysslat med en
sådan. Då skulle man kunna förlora respekten för HD:s prövning. Den synpunkten fördes
också fram när propositionen behandlades i
riksdagen.
Advokater i HD

Johan Munck konstaterar att advokaterna för
det mesta sköter sig mycket bra vid förhandAdvokaten Nr 2 • 2010

lingarna i Högsta domstolen, även om de har
olika förutsättningar. Ibland är advokaterna
mycket processvana och vana vid HD. Men
ibland förstår domarna att en advokat som
aldrig har satt sin fot i HD är lite nervös – då
försöker de motverka det.
– När det gäller den skriftliga proceduren
finns det en mängd tämligen dödfödda överklaganden till Högsta domstolen, där man förstår att advokaten inte riktigt tror på möjlig-

Johan Munck tycker att advokaterna normalt är duktiga på att skriva så att HD tar upp
mål, där det finns skäl till prövningstillstånd.
Men det förekommer att en advokat skriver
förbi det som HD tycker är en prejudikatfråga.
Advokaten har kanske ett stort material, och
fokuserar inte på den enda fråga som kunde
leda till att HD tar upp målet.
Han har ett konkret råd till advokater som
söker prövningstillstånd:
– Försök formulera vad en referatrubrik
skulle innehålla! Om man kan formulera en
rättsgrundsats i en rubrik, är det ett lackmuspapper på att det är en prejudikatfråga.
Flera före detta advokater har blivit
domare i HD. Tillför de någonting som
inte justitieråd från domarbanan eller
professorer kan?
– De har en annan erfarenhet som man ofta
har nytta av. De advokater vi har i HD är väldigt
olika. Stefan Lindskog, Advokatsamfundets
förre ordförande, är till exempel inte bara advokat utan också professorskompetent, med
en rättsvetenskaplig bana bakom sig. Det vi
inte har haft i Högsta domstolen är brottmålsadvokater. De advokater som har kommit till
HD har varit framstående affärsjurister.
Johan Munck går till en friare tillvaro, men
fortsätter med verksamhet inom den juridiska
sfären. Utgivningen av lagboken tar han över
omedelbart efter Torkel Gregow. Arbetet anses vara en halvtidstjänst och brukar skötas av
en pensionerad ordförande i HD. Han kan också tänka sig att utöka skiljedomsuppdragen.
– Jag har några skiljeförfaranden redan nu,
men i den mån man vill ha mig så ställer jag
upp. Och så är jag ordförande i Stockholms-

Röster om Johan Munck
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»

Nyheter Johan Munck

”Jag spelade först tradjazz,
och sedan dansmusik i ett
antal år under studietiden.
Jag försörjde mig nästan på
det. Sedan slutade jag, men
jag har basen kvar.”

»

börsens disciplinnämnd, SwedSecs disciplinnämnd och Centrala etikprövningsnämnden.
Johan Munck är mycket intresserad av musik. I sin ungdom spelade han jazz, och han
finns med på en EP-skiva med dixielandmusik från 1960. Johan Munck funderade på att
bli yrkesmusiker men förstod att det var orealistiskt.
– Jag spelade först tradjazz, och sedan dansmusik i ett antal år under studietiden. Jag försörjde mig nästan på det. Sedan slutade jag,
men jag har basen kvar.
Numera ägnar han sig åt klassisk musik. Han
tror att han får mera tid att musicera efter pensioneringen.
– Jag spelar ganska mycket stråkkvartett,
mest violin och altfiol. Det tycker jag är väldigt
roligt. Jag är med i tre stråkkvartetter.
Kvartetterna spelar mest musik skriven före
år 1900. Johan Munck tycker att det allra mest
moderna kan bli för svårt rent tekniskt när
man är amatör.
Kan du ge något råd till din efterträdare
som ordförande i HD?
– Jag har sagt till Marianne Lundius: Om
man genomför nyordningar på en arbetsplats
med olika personalgrupper så ska man sträva
efter att förankra reformerna innan man sätter dem i sjön. Det har jag kanske försummat
ibland. n
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”

sex röster om johan munck

Johan Munck har en oerhört stor bredd som jurist, och från mitt perspektiv lyfter jag gärna fram hans kunskaper och insatser på straffrättens område. Hans stora skarpsinne förenas med anspråkslöshet och ett
mycket vänligt sätt. Genom sin öppenhet, som även omfattar medierna,
främjar han dialog och gott samarbete.
Anders Perklev, riksåklagare

Johan Munck är inte bara en sällsynt skicklig jurist utan också en otroligt vänlig
och omtänksam person med många strängar, bland annat violinens, på sin lyra.
Det var en ynnest att få arbeta i Högsta domstolen med honom som ordförande.
Anna Skarhed, justitiekansler

Johan är utomordentligt musikalisk,
och det märks också i hans prosa.
Sten Heckscher, Regeringsrättens
ordförande

Johan Muncks lugna, ödmjuka och
pipkratsande person inger hos mig
förtroende, respekt och aktning.
Mats Melin, chefs-JO

Johan Munck tillhör de stora giganterna. Hans repertoar sträcker sig allt ifrån
polislagstiftning till aktiemarknad. Dessutom förenar han sin effektivitet och sitt
skarpsinne med en lågmäld, ödmjuk framtoning, vilket jag funnit särskilt tilltalande.
Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt

”

Johan Munck är en sällsynt intelligent person kombinerad med en unik
arbetskapacitet och effektivitet. Han är en lysande jurist som är ovanligt
prestigelös.
Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund
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Juridisk kompetens behövs
Det finns inga formella krav på juridisk sakkunskap i
Sveriges lagstiftade församling. Konstitutionsutskottet har
sista ordet när det gäller hur grundlagarna ska tolkas och
kan strunta i vad experterna i Lagrådet anser om regeringsformens rätta innebörd. Ändå saknar de flesta ledamöterna i såväl KU som andra riksdagsutskott varje form av
juridisk utbildning. Landets justitieminister behöver heller
inte vara juridiskt skolad. Det kan gå åt fanders, som för
Anna-Greta Leijon, eller hyfsat bra, som för den nuvarande
innehavaren av ämbetet. Låt vara att den s-märkte ordföranden i Justitieutskottet dumdrygt upprepar sitt mantra
om att Beatrice Ask inte har en susning om den juridik
hennes departement sysslar med.
För självklart har det ansvariga statsrådet oavsett politisk
färg tillgång till ytterst kvalificerad juridisk expertis i form
av departementstjänstemän som står till den politiska
ledningens förfogande. Också i riksdagen ger juridiskt kunniga tjänstemän goda råd till utskotten och ledamöterna.
Men det ska medges att i riksdagen är risken större att
tjänstemännen i lite för stor utsträckning får en styrande
roll på ett sätt som åtminstone ledamöternas väljare nog
inte hade tänkt sig. Därför vore det en klar fördel om en
större andel av våra folkvalda hade en bakgrund som advokat eller åtminstone en juristutbildning i bagaget.
Om ledamöterna inte själva någorlunda behärskar juridiken ökar risken för att riksdagen lydigt släpper igenom
regeringsförslag även när dessa har sågats av tunga remissinstanser, dömts ut som hafsverk nerlusade med brister
som i värsta fall leder till rättsosäkerhet för medborgarna
och stora onödiga kostnader för staten. När lagstiftningen i
stället ska leva upp till rättssäkerhetskrav och grundläggande principer i Europakonventionen om mänskliga fri- och
rättigheter, och bygga på juridiskt hållbara resonemang.
För min del har insikten om nyttan av juridiskt kun-
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nande också i det politiska livet skärpts sedan jag i höstas
växlade spår från ledarskriveriet i SvD till att satsa på en
plats i riksdagen. Låt mig ge tre exempel som visar vad jag
menar.
KVOTERING AV KVINNOR TILL BOLAGSSTYRELSER.

Också inom och mellan partierna råder det delade meningar om det önskvärda med att lagstiftningsvägen tvinga
privata ägare att utse minst 40 procent kvinnor till bolagens styrelser. Om lagstiftaren kombinerade sin politiskt
färgade syn med juristens analytiskt klara blick inbillar jag
mig att kvoteringskramarna enklare skulle inse att statlig
tvångsstyrning av bolagsstyrelsernas könssammansättning
strider mot grundläggande rättsprinciper om äganderätten
och medborgarnas rätt till likabehandling.
Kvotering genom positiv särbehandling tillhör den
socialistiska ingenjörskonsten men har hittills trotts vara
en fullt laglig metod för politiker att lagstiftningsvägen
jämna ut för dagen oönskade könsobalanser i yrkeskårer
och på universitetsutbildningar. Snart är det i bästa fall slut
på det, tack vare domares och andra juristers klargöranden. Nyligen har också forskningsministern flaggat för att
kvoteringsbestämmelsen högskoleförordningen kommer
att avskaffas.
Ja, tänk om politikerna i Sveriges riksdag hade varit
mindre opportunistiska och mer på sin vakt mot juridiskt
ohållbara kvoteringsmodeller. Då hade kvinnliga sökande
till juristutbildningen i Uppsala och veterinärutbildningen
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sluppit att få sina
studiedrömmar slagna i kras till följd av inkvotering av
mindre kvalificerade män. Som Svea hovrätt har slagit
fast i domen mot SLU, den formen av kvotering är olaga
könsdiskriminering. Det var också hotet om att fällas för
samma övertramp som häromveckan fick Lunds univerAdvokaten Nr 2 • 2010

sitet att betala 35 000 kronor i skadestånd till 24 kvinnor
sedan män hade fått förtur till psykologutbildningen.
SKADESTÅNDSANSVAR FÖR FÖRÄLDRAR.

Om regeringen får som den vill kommer föräldrar att från
den första september bli skadeståndsskyldiga för brott som
deras barn ställer till med. De juridiskt kunniga remissinstanserna har riktat tung kritik. Själva syftet med lagstiftningen ifrågasätts, det vill säga att skadeståndsskyldigheten
skulle minska ungdomsbrottsligheten. Andra instanser har
invänt att skadeståndsskyldigheten slår särskilt hårt mot
redan utsatta familjer och därför bara gör ont värre.
En tredje invändning som en icke-jurist nog kan ha svårt
att ta till sig, är rent försäkringsrättslig. Antag att det elaka
barnet A med flit slår lekkamraten B över munnen med
följden att en gråtande och blödande B spottar ut sina
fina vita framtänder. Enligt riksdagens beslut blir då A:s
föräldrar skadeståndsskyldiga, vilket antas göra dem och
andra föräldrar mer uppmärksamma på vad deras barn
har för sig.
För inte kan väl föräldrarnas ansvarsförsäkring ticka ut
i ett sådant fall, här är det ju fråga om ett uppsåtligt skadevållande som försäkringen inte täcker? Precis så fel kan
man resonera som lekman, och tyvärr tycks det som att
justitieministern har tänkt just så. En jurist ser naturligtvis
kvickt att det är barnet och inte de skadeståndsansvariga
föräldrarna som har varit vållande, och därför gäller
ansvarsförsäkringen fullt ut. Simsalabim, så var hela syftet
med reformen som bortblåst.
Visst bör föräldrar ta ansvar för sina barn, som justitieministern upprepade senast i Ekot 11/2. Synd bara att hennes förslag inte duger för att inskärpa just det ansvaret.

”Som lagstiftare läser man lagförslag med politikerglasögon på näsan. Hur ska man annars kunna
identifiera de politiska falluckorna som
motståndarlägret gillrar?”
förhörspersoner ska slippa omaket att infinna sig i domstol
en gång till om domen överprövas i högre instans.
Med tanke på den lama, för att inte säga obefintliga kritik som framfördes från juristhåll mot EMR är det kanske
orättvist att i efterhand anklaga lagstiftarna för att de inte
drog i handbromsen när reformen processades i riksdagen. Men följden blev en försämring av rättssäkerheten
i våra domstolar. På annat sätt kan man inte beskriva en
nyordning som innebär att en misstänkt gärningsman kan
dömas till ett långt fängelsestraff utan att själv närvara i
rättssalen. Att reformen i den delen är feltänkt bekräftas
bäst av att Högsta domstolen nyligen skickade tillbaka
ett sådant mål till Svea hovrätt med hänvisning till att det
stred mot grundläggande krav på rättssäkerhet att döma
någon i sin frånvaro till – i detta fall – tio års fängelse.
Som lagstiftare läser man lagförslag med politikerglasögon på näsan. Hur ska man annars kunna identifiera de
politiska falluckorna som motståndarlägret gillrar? Men för
att beslutsfattarna i riksdagen ska stå ännu bättre rustade
för den granskande och lagstiftande uppgiften fordras
mer juridisk kompetens, och juridisk analysförmåga hos
ledamöterna själva. Det har deras uppdragsgivare rätt att
kräva.

EN MODERNARE RÄTTEGÅNG.

För Advokatens läsekrets är det ingen nyhet att underrätterna, framför allt tingsrätterna, sedan den första november 2008 tar upp förhör både på ljud och bild. Ja, så att
målsägande, misstänkta gärningsmän, vittnen och övriga
Advokaten Nr 2 • 2010

Maria Abrahamsson
Riksdagskandidat (M)
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Fokus Ledarskap

Att leda

advokatbyrå
Intresset för ledarskap i advokatbranschen växer snabbt, pådrivet av konkurrensen.
Allt fler advokater inser nu att ett modernt ledarskap är en avgörande
framgångsfaktor för byrån.
text ulrika brandberg och tom knutson foto nordic photos

A

dvokaterna beskriver sig ofta som
starka individualister som inte låter sig styras i första taget, och som
inte heller vill styra andra. Att leda advokater
brukar därför – rätt eller fel – beskrivas som att
försöka valla katter. Behovet av ledarskap har
inte varit särskilt stort i advokatbranschen,
eftersom advokatbyråerna länge främst var
småföretag, med en eller några få delägare.
Men bilden har förändrats. De affärsjuridiska byråerna har växt sig allt större, och är
numera medelstora tjänsteföretag med flera
hundra anställda, utsatta för hård konkurrens. Samtidigt ställs många av de små humanjuridiska byråerna inför nya utmaningar, i form
av dålig lönsamhet och konkurrens från juristfirmor som arbetar i större skala.
Allt fler betonar nu vikten av ledarskap för
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att klara utmaningarna. I USA och Storbritannien har man länge diskuterat vad som
krävs för att framgångsrikt leda en advokatbyrå. Såväl engelska Law Society som American Bar Association har speciella sektioner
och grupper inriktade på ledarskap, liksom
samarbetsorganisationen International Bar
Association. Stora internationella advokatbyråer skickar sina delägare på kurser i att
vara chefer.
I Sverige märks det ökade intresset för hur
man leder advokatbyråer bland annat genom
diskussionen om de vägledande reglerna. En
av tvistefrågorna när de nya reglerna skulle
sjösättas var ju om Advokatsamfundet kan tilllåta icke-advokater som verkställande direktörer på byråerna. Slutresultatet blev att det kan
godkännas, men först efter tillstånd från sam-

fundets styrelse. Advokatsamfundet har även
uppmärksammat behovet av ledarskapskompetens, och startat en terminslång ledarskapsutbildning.
Varför detta uppblommande intresse
för ledarskap?
– Den drivs till stor del av den tilltagande
konkurrensen. Allt fler blir medvetna om att
de konkurrerar, och hur de konkurrerar. Man
inser att många av de frågor som konkurrensen aktualiserar kräver ledarskap för att lösas,
svarar Alan Hodgart.
Han är ledarskapskonsult verksam vid Huron Consulting Group, med över 20 års erfarenhet av att hjälpa advokatbyråer över hela
världen till bättre lönsamhet, bland annat genom strategiskt ledarskap.
Enligt Alan Hodgart vaknade medvetenheAdvokaten Nr 2 • 2010
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ten om ledarskapets betydelse ganska sent
hos advokatbyråerna, jämfört med andra konsultbranscher.
– Advokatbranschen blev konkurrensutsatt på allvar något senare än de flesta andra,
15 år efter revisorerna, 20 år efter övriga konsulter, och 100 år efter bankerna, säger han,
men konstaterar också att branschen på relativt kort tid har utvecklats mycket.

”Dessutom blandar de ofta
ihop ledarskap med administration. Med det menar man
att sopa golvet och byta
bläckpatroner i skrivarna!”

Alan Hodgart

Faktorer för framgång

Med ökande konkurrens kommer också krav
på nya debiteringsmodeller från klienterna.
Den traditionella timdebiteringen börjar ifrågasättas, och allt fler företag efterfrågar fasta
priser för olika tjänster. För advokaterna innebär detta att det lönar sig mer att effektivisera
arbetet än att bara lägga ner fler timmar på
arbetet.
Enligt Alan Hodgart är advokatbyråerna,
särskilt de små, ovana vid att behöva tänka
på hur man pressar kostnader. Det kan handla om att standardisera rapporter och inlagor
och om att använda tekniken effektivare. Advokatbyråerna i USA och Storbritannien har
börjat inse det, säger Hodgart, och fortsätter:
– I övriga Europa kämpar man fortfarande
med att acceptera det. Det finns nästan en uppfattning om att ”detta är min timtaxa, klienten
ska betala och vara nöjd”. Men klienten gör inte
det längre. Det krävs en attitydförändring.
Advokaterna utsätts för allt tuffare konkurrens och krävande klienter. Enligt Alan
Hodgart är ledarskapet helt avgörande för
hur en byrå klarar det nya landskapet. Han
räknar upp ett antal faktorer som kännetecknar de mest framgångsrika advokatbyråerna
världen över.
• En tydlig strategisk vision och bild av
vilken del av marknaden de konkurrerar
på.
• En grupp människor som förstått att en
advokatbyrå är ett företag och måste
ledas som vilket företag som helst.
• Gott ledarskap, ofta skapat med hjälp av
utbildning till ledarna.
• Satsningar på byråns infrastruktur i
form av bland annat teknik och support28

Enligt Alan Hodgart vaknade medvetenheten om ledarskapets betydelse ganska sent hos
advokatbyråerna.

personal, så att advokaterna kan ägna
sig åt juridiken.
• Noggrann rekrytering.
Dessa punkter gäller oavsett byråns storlek
och inriktning, menar Hodgart.
– Den som startar ett företag måste anställa
rätt människor, ha en klar kurs för företaget
och veta vilka konkurrenterna är, man måste
klara både ekonomi- och personalfrågor och
ha rätt infrastruktur för behoven på byrån,
sammanfattar han.
Alltför små advokatbyråer kan dock ha svårt
att nå tillräcklig effektivitet. Alan Hodgart anser att detta gäller för många skandinaviska

byråer. En bra lösning kan då vara att gå samman med en annan byrå, med likartade mål
och strategier.
Gott ledarskap krävs

Dagens marknad tycks alltså ställa andra krav än
vad gårdagens ensamma jägare upplevde. Hur
går detta ihop med bilden av advokaten som en
svårstyrd katt, som presterar bäst om han får gå
sin egen väg utan anpassning till andra?
Den svårvallade katten får visst stöd i forskningen. Enligt professor Susan Daicoffs studier skiljer sig jurister från genomsnittsbefolkningen på flera punkter. Juristen är bland
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annat mer tävlingsinriktad, aggressiv och argumentationslysten, och han har fokus på att
tänka snarare än att känna. Andra forskare
tillägger att han är mer skeptiskt inställd till
sin omgivning och bättre på problemlösning,
men mindre socialt intresserad.
Alan Hodgart tycker inte att svårigheterna i
att leda advokater ska överdrivas.
– Men det krävs ett gott ledarskap för att leda
intelligenta människor – man kan inte bara
kommendera dem, säger han, och konstaterar att det är en gemensam nämnare för alla
kvalificerade konsultverksamheter.
Hodgart har tre tumregler för ett lyckosamt
ledarskap på advokatbyråer. Managing partnern (MP:n) bör vara en skicklig delägare för
att få de övriga delägarnas respekt. MP:n behöver också utbildning i ledarskap och han eller hon bör sitta mer än en period som ledare
på byrån, anser Hodgart, och förklarar att den
snabba omsättningen av managing partners
är en svaghet just i Skandinavien.
– Det tar ett år att inse att man leder byrån
och ytterligare ett år att skapa sin agenda och
se vad som behövs göras. Först under det tredje året börjar de flesta känna att de åstadkommer något.
Alan Hodgart själv förordar att en bra MP
ska sitta minst två treårsperioder. Det gör det
möjligt att åstadkomma förändringar, men
också att utbilda tänkbara efterträdare.
Ledarskapet professionaliseras

Längre perioder vid rodret möjliggör ett mer
professionellt ledarskap, något som många
bedömare anser nödvändigt på dagens advokatmarknad. Det finns dock få exempel på att
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advokatbyråer framgångsrikt tagit in chefer
från andra professioner. Enligt Alan Hodgart
är det dels en fråga om legitimitet och respekt,
liksom inom alla kunskapsyrken respekterar
advokater främst personer som lyckats i det
egna yrket, dels förutsätter ett lyckosamt ledarskap att ledaren förstår dem som ska ledas. Ett bättre koncept än den utomstående
VD:n är i stället att MP:n anställer en grupp av
mellanchefer med annan bakgrund, till exempel HR-chef och marknadschef, och av dem
bygger ett lag som kan stötta ledarskapet.
På de stora internationella advokatbyråerna är positionen som managing partner numera en heltidssyssla. Även de svenska storbyråerna har rört sig i den riktningen. Alan
Hodgart menar att utvecklingen är positiv och
nödvändig för att man ska uppnå ett professionellt ledarskap. På några års sikt kommer
det troligen att uppstå en marknad för advokater med ledarerfarenhet, bedömer han, så att
advokatbyråer medvetet rekryterar nya delägare för positionen som MP.
Med ett allt mer professionellt ledarskap följer också en uppvärdering av ledarens insatser
– även ekonomiskt. Enligt Hodgart tjänar MP
vid många av de stora brittiska advokatbyråerna mer än sina delägarkolleger, trots att han
eller hon inte genererar några direkt inkomster från klientarbete.
– Bra ledarskap innebär helt enkelt mer intäkter för byrån. Det är ledaren som garanterar att byrån är en helhet, som fattar strategiskt riktiga beslut. Han är viktigare än alla
som debiterar, sammanfattar Hodgart.
Hur högt man än värderar ledarskapet kvarstår ändå faktum att advokater som regel väl-

”Men det krävs ett gott ledarskap för att leda intelligenta
människor – man kan
inte bara kommendera
dem.”

Alan Hodgart

jer sitt yrke för att de brinner för det juridiska
hantverket och inte för att de vill bli chefer.
Alan Hodgart brukar vid alla sina kurser och
föreläsningar skämta om att advokater är den
enda yrkesgrupp han känner till som gör exakt samma saker vid 45 som de gjorde vid 25
– och fortfarande tycker att det är roligt.
Trots detta är hans erfarenhet att många advokater kan trivas utmärkt som chefer, när de
väl förstår vad ledarskapet innebär.
– Många advokater har aldrig arbetat i en
välskött organisation. De började på en advokatbyrå direkt efter utbildningen, och de har
bara arbetat under dåligt ledarskap. De vet
helt enkelt inte vad ledarskap innebär, konstaterar han och fortsätter:
– Dessutom blandar de ofta ihop ledarskap
med administration. Med det menar man att
sopa golvet och byta bläckpatroner i skrivarna!
I själva verket handlar ledarskap om helt
andra saker, som att se framåt, tänka strategisk, formulera mål, och sedan få med organisationen på tåget så att alla arbetar åt samma
håll. Just det sista kräver tid och kan vara svårt,
påpekar Hodgart.
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– Ett av särdragen med att leda en advokatbyrå eller annan konsultverksamhet, jämfört med ett vanligt företag, är att man har en
grupp delägare som gärna sitter med och röstar igenom förändringar. Implementeringarna av dem blir sedan en annan femma, säger
Hodgart, som betonar att det måste få ta tid att
förankra strategin i organisationen.
Helhetstänkande krävs

Den moderna advokatbyrån är, i Alan Hodgarts
vision, inte en samling människor som delar
lokaler och sekreterare, utan en helhet med
gemensamma mål, som inte ens ”stjärnadvokaterna” får stå över. Hodgarts samtal med klienter visar att dessa som regel, även om de
har sina favoritadvokater, också värderar organisationen bakom och är tveksamma till att
byta byrå om ”deras” advokat byter.
För att helheten ska fungera måste också
alla delar värderas rättvist. Det innebär, enligt Alan Hodgart, att man lämnar det sväva
ekonomiska synsättet på vad som är bidrag
till byrån.
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– Ett meritbaserat system ska inte bara belöna debitering. Det ska belöna affärsutveckling, klientrelationer, inre ledarskap – en rad
faktorer, säger Hodgart, och ger exempel på
att en skattejurist som drar in mindre intäkter till byrån ändå kan vara oerhört viktig för
byråns vinst.
– Inget system ska enbart inriktas på en sak,
för då kommer folk också att bara fokusera på
en sak, sammanfattar han.
Alan Hodgart är dock inte anhängare till
så kallat true partnership där delägarna delar vinsten lika mellan sig. Systemet brister i
flexibilitet, anser han.
– Om byrån har ett antal delägare som underpresterar måste de sägas upp. I ett meritbaserat system kan de i stället få lite mindre
betalt. Därför inför nu allt fler av de ledande
byråerna världen över någon form av prestationsbaserat system.
Professionellt ledarskap, gemensamma
strategier för byrån och en effektiv organisation är tre pusselbitar för att advokatbyrån ska
bli framgångsrik. Den fjärde är människorna

– själva köttet och blodet i varje kunskapsorganisation.
Rekrytering är därför en mycket viktig
uppgift på advokatbyrån, understryker Alan
Hodgart, som tycker att branschen behöver
tänka om kring rekrytering.
– Advokatbyråer tittar, en smula hårdraget,
alltför ofta på kvalifikationerna före personen. Visst ska man anställa personer med rätt
kvalifikationer. Men det finns människor med
en andra klassens examen, vilkas attityd gör
dem mycket mer lämpliga än någon med en
förstaklassexamen. Man måste ta sig tiden att
testa människor och deras hängivenhet för byrån och yrket, säger han.
Att anställa nya jurister bör inte överlämnas
enbart till HR-avdelningen, anser Hodgart.
Delägare kan ofta bedöma en CV och se vilka
som har intressant bakgrund, kanske i form
av utlandsvistelser eller kontakter i viktiga företag. Det gäller att tänka nytt och inte utifrån
en mall för vilka som anställs.
– Jag tycker att rekryteringen ofta missar
”the wild card”, de intressanta människorna.

”På de stora internationella
advokatbyråerna är
positionen som managing
partner numera en
heltidssyssla.”
I stället tar vi in kloner som alla ser likadana
ut, säger han.
Att biträdande jurister och unga advokater
blir allt mer rörliga på arbetsmarknaden, och
att många hoppar av från karriären på advokatbyrån tar Alan Hodgart med ro. Avhoppen
kan rent av vara bra, menar han.
– Börjar man med hundra trainees kommer
inte alla att bli delägare, utan kanske högst
tio av dem. Risken är att personer som vill bli
delägare, och inte blir det, saknar de all motivation och arbetet blir lidande om arbetar
kvar. Det måste vara en viss rörlighet på en
sund byrå. n

Stolt leverantör
till Advokatsamfundet
Nu är vi 20 hotell!
Bo bekvämt hos oss till
förmånliga avtalspriser.
Vi hjälper dig även med
din byrås möten och konferenser. Välkommen!
www.elite.se
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Ledarskap som kräver lyhördhet
Konkurrensen och ärendenas komplexitet har drivit fram ett allt mer
professionellt ledarskap på svenska affärsjuridiska advokatbyråer.
Men fortfarande är det viktigt att kunna lyssna för att leda advokater.

vara bra i alla delar, från det att vår klient kommer in genom dörren, tills vi skickar faktura.
Alla delarna måste hänga ihop.
Ledare som lyssnar

A

dvokatverksamheten vid de stora
affärsjuridiska byråerna har under
de senaste åren professionaliserats
allt mer, med experter inom till exempel teknik, ekonomi och personalfrågor som knyts
till byråerna. Konkurrensen och ärendenas
komplexitet gör också ledarskapet allt viktigare för verksamheten.
32

– Vi har fått mer krävande klienter som vet
vad de efterfrågar. Den ökande konkurrensen
har också gjort att vi måste tänka mer på hur
vi bedriver verksamheten, att bli mer som en
helhet och inte agera som enskilda advokater
som det var för 15–20 år sedan, konstaterar Michael Wigge, MP på Vinge, och fortsätter:
– För att vara en riktigt bra byrå behöver vi

Stefan Brocker är VD och exekutiv delägare på
advokatbyrån Mannheimer Swartling. Också
han betonar vikten av att lyssna och skapa en
gemensam vision för byrån. Det är inte alltid
enkelt.
– Som delägare i en byrå har man tre roller
samtidigt, ägare, chef och utförare. Den rollfördelningen gör det speciellt, säger han, och
förklarar:
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– Ingen är ju ”finare” än en annan, det saknas en formaliserad plattform från vilken du
kan tvinga dina kompanjoner till underkastelse. Ledarskapet handlar mer om att genom
ord och handling bygga förtroende och skapa
acceptans för en linje men också om att fånga
upp de ofta kloka idéer som finns i organisationen. Beslutsfattandet i viktiga frågor präglas ofta av konsensus.
Lyhördhet och lyssnande är alltså nyckelord
för ledarskapet. Svenska advokatbyråer tycks
betona just partnerskapet och de gemensamma besluten i hög grad.
Axel Calissendorff lämnade svenska Mannheimer Swartling för att som senior partner
vara med och bygga upp finländska Roschiers
verksamhet i Sverige. Han ser en skillnad i ledarskapsstil mellan de båda länderna, en skillnad som man tagit med sig också in i Sverige
Advokaten Nr 2 • 2010

på Roschier. Calissendorff beskriver
och valt att jag ska göra. Det tar jag
inställningen vid sin nya byrå:
som ett tecken på att de tycker att
– Det är ett fåtal som passar för
det bidrar till firman. Debitering
ansvaret att leda en byrå eller en
från klient är en sak, men för att
verksamhet. Den som får det förtrokunna leverera en professionell
endet har då större frihet och verktjänst behöver vi ju ha andra funkningsgrad och förmåga att genomfötioner, säger han.
ra reformer i kraft av sina kunskaper
Ledarskapet påverkas också av vilMichael
och auktoritet, förklarar han.
ket vinstdelningssystem man tillämWigge
Axel Calissendorff leder arbetet
par på advokatbyrån. Det anser i alla
på Roschiers kontor i Stockholm.
fall Eva-Maj Mühlenbock och Stefan
Vid sidan av ledarskapet arbetar han
Brocker, båda verksamma på byråer
fortfarande med klienter.
med så kallat ”true partnership”. Ge– I grunden är jag advokat. Dessutnom att delägarna delar vinsten utan
om är det så att legitimiteten i orgakoppling till debitering kan man lätnisationen främjas tydligt av att man
tare få en helhetssyn, menar de.
har förmåga att hantera klienter och
– Vi tror att det är enda sättet att se
rådgivningssituationer och göra det
till att ärenden hamnar hos rätt perpå ett bra sätt, säger han, men kon- Stefan
son, säger Eva-Maj Mühlenbock.
staterar att det ändå blivit mindre Brocker
– Jag tror att det klassiska ”eat
klientarbete med åren.
what you kill” ibland motverkar att
Även Eva-Maj Mühlenbock, tidiman lämnar ärendet till en kollega
gare MP och nu ansvarig för prosom egentligen kan den typen av
cessavdelningen på advokatfirman
ärenden bättre, förklarar hon.
Lindahl, valde att fortsätta med kliAllt högre krav
entarbetet under tiden som MP, om
De senaste årens ekonomiska kris
än i mindre omfattning.
har skakat om de stora internatio– Jag kunde ibland känna att jag
nella advokatbyråerna ordentligt,
inte gjorde något tillräckligt bra.
Axel
och i någon mån påverkat hur byråDen splittringen kan vara ganska Calissendorff
erna leds. Även i Sverige har krisen
svår, säger Eva-Maj Mühlenbock,
inneburit ökade krav på effektivitet.
som förklarar att hon inte ville släpStefan Brocker väljer att se lågkonpa klientarbetet eftersom det är så
junkturen som en möjlighet till bättintressant och givande.
re ledarskap.
Mühlenbock tror dock att utveck– Det har funnits ett fönster att se
lingen går mot ledarskap på heltid
över kostnader och effektivisera, som
på de stora advokatbyråerna.
har varit nyttigt för hela branschen,
På landets största advokatbyrå
säger han.
Mannheimer Swartling är man reVad händer då i framtiden?
dan där. Stefan Brocker klargjorde Eva-Maj
– Jag tror att den ökande rörlignär han tillträdde som exekutiv del- Mühlenbock
heten som vi sett mellan olika byägare och VD att han såg uppdraget
råer kommer att gälla även här, så att man kan
som en heltidsuppgift.
se rörelser på MP-befattningen, säger Stefan
– När jag slutar tror jag inte att någon komBrocker.
mer på tanken att göra det lite på halvfart, säBrocker betonar också att vi troligen komger han, men förklarar att han regelbundet
mer att få se fler kvinnor på ledande positiomöter en del klienter.
ner, allt eftersom andelen kvinnliga delägare
Också Michael Wigge på Vinge lägger större
i byråerna ökar.
delen av sin arbetstid på ledarskapet. Han hålHelt klart är att ledarskapet har börjat uppler dock kontakten med några få stora klienvärderas och få mer uppmärksamhet i advoter. Det är ett sätt att hålla kontakt med verkkatbranschen.
samheten och klienternas krav, påpekar han.
– Advokater ställer högre krav än någonsin
Advokatbyråer tjänar pengar på att sälja sina
på sina ledare. Jag tror att vi kommer att se fler
tjänster, och av tradition har man i första hand
duktiga personer som vill vara gruppledare elvärderat delägarnas förmåga att debitera och
ler byråledare. Det kommer att vara mer utskapa intäkter. Ledarskap kan i den miljön ses
bildning kring dessa frågor, och det kommer
som mindre produktivt än klientarbete.
att ställas högre krav på förmåga att leda och
Michael Wigge tycker dock att hans arbete
förmåga att kommunicera som ledare, samuppskattas och värderas av delägarkollegerna.
manfattar Axel Calissendorff. n
– Jag gör ett arbete som delägarna beställt
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Svårt för humanjuristerna att hinna leda
De allra flesta advokater inom brottmål- och familjerätt är småföretagare, vilket innebär sina egna utmaningar. Nu växer medvetenheten
om ledarskap också hos humanjuristerna.

A

dvokat Lena Feuk är ensam innehavare till sin byrå, ett val hon själv
gjort för att få styra och kunna följa
sin vision för byrån.
– Jag har en smal men djup nisch. Det är viktigt för mig att behålla den. Jag vill bara ta de
ärenden jag brinner för, säger hon.
Lena Feuk arbetar med familjerätt och
brottmål, medan hon medvetet valt bort bodelningar och andra ärenden av mer ekonomisk karaktär.
Livet som ensamföretagare kräver inga långa
diskussioner för att nå beslut. Men med en sekreterare och en biträdande jurist anställd behöver hon ändå finnas till hands och diskutera
hur man arbetar och var gränserna för personalens självständighet ska dras. Det kan vara svårt
när hon själv tillbringar mycket tid i rätten.
Hos många ensamadvokater har modern
teknik fått ersätta sekreteraren. Advokat Lena
Feuk har gjort ett annat val, och påpekar att
sekreteraren bidrar till ökad effektivitet, och
frigör tid för henne själv att arbeta med de juridiska frågorna.
– Det är en stor vinst med att ha en heltidsse34

Försvarsadvokaterna prövade under en period att ge huvudansvaret för ledningen på
byrån till en delägare, en managing partner.
Men det fungerade inte. MP:n fick allt för stora problem med att kombinera verksamheten
som advokat med ledarskapsuppkreterare i kontakterna med kliengifterna.
ter och domstolar. Dessutom underI stället har delägarna fördelat
lättar det mitt arbete mycket, säger
ansvaret för byrån mellan sig. MoFeuk, och ger exempel på hur hendellen gör att ledarskap och admines sekreterare begär in dokument
nistration emellanåt blir lidande,
och personuppgifter och sitter i temedger Åkermark.
lefonköer.
– Problemet är ju att alla tycker att
klientarbetet är så roligt, säger han,
Lena Feuk
Delat ledarskap
och konstaterar att delägarna skulle
Advokat Johan Åkermark är delägare
vara mycket glada om det tillkom en
i Försvarsadvokaterna, en av landets
ny delägare som verkligen vill ägna
största brottmålsbyråer med sex
sig åt ledarskap.
delägare. Totalt finns 17 personer på
Försvarsadvokaterna drivs, likbyrån, varav fyra sekreterare.
som många av de humanjuridiska
Fokuseringen på brottmål har
byråerna, som ett handelsbolag.
sina egna utmaningar.
Delägarna delar på utgifterna för
– Vi är ju nästan aldrig på kontopersonal och lokaler, medan intäkret. Vår främsta arbetsplats är rätterna fördelas efter de olika delägartegångssalen. Därmed blir admi- Johan
nas respektive debitering. Systemet
nistration och ledarskap lidande, Åkermark
underlättar för den som behöver
eftersom vi i princip sitter i rätten
vara föräldraledig eller som helt
mellan 9 och 17 varje dag, säger Johan Åkerenkelt vill ha mer ledigt, eftersom detta bara
mark, som förklarar att en del beslut fattas vid
drabbar den egna plånboken. Samtidigt innedelägarmöten och en del vid mer informella
bär det att den delägare som lägger ner myckmöten då man stöter ihop på kontoret.
et tid på ledarskap och administration i byrån
Advokaten Nr 2 • 2010

Fokus Ledarskap
därmed riskerar att förlora ekonomiskt gentemot de andra delägarna.
Johan Åkermark vill dock gärna betona att
byrån är en enhet och att man ska arbeta tillsammans.
– Det gäller att se till byråns bästa och kanske tacka nej till roliga uppdrag för att hinna
fokusera på vad som är bra för handelsbolaget, säger han.

Advokatsamfundet lanserar
nytt ledarskapsprogram
En kombination av teori och praktiska övningar ska hjälpa nyblivna
chefer på advokatbyråerna framåt i ledarskapet. Det är tanken med
Advokatsamfundets nya ledarskapsprogram.

Jävsregler begränsar

En advokatbyrås främsta tillgång är de människor som arbetar där. Rekrytering till olika
positioner är därmed en nyckelfråga för byråernas ledare. Johan Åkermark berättar att
hans byrå inte behöver söka efter nya jurister.
I stället kommer det ständigt in ansökningar,
och när någon har rätt kompetens och profil anställer man. Byrån begränsas dock dels
av lokalernas storlek, dels av reglerna om jäv.
En brottmålsbyrå i Sverige kan helt enkelt inte
bli särskilt stor, eftersom det riskerar att skapa
jävsproblem när flera åtalade i ett mål vänder
sig till samma byrå.
Ju mindre byrå, desto större kan spänningarna bli om personalen inte fungerar. Lena
Feuk har erfarenheter av hur besvärligt det
kan bli när man får in ”fel” person i byrån.
Sin biträdande jurist behövde Feuk dock inte
leta efter. Det var i stället juristen som sökte
upp Lena Feuk och erbjöd sina tjänster, efter
att noga ha utrett vilken advokatbyrå hon helst
ville arbeta på. Och samarbetet har fungerat
utmärkt, något som Lena Feuk är tacksam
för.
– Jag har förstått av kolleger att det är en
mycket svår sits att ha en biträdande jurist
som inte lever upp till ens egna krav, etiskt och
juridiskt, säger hon och tillägger att det är nödvändigt att stämma av med personalen ibland
att man fortfarande har samma kurs. n

Ledarskapsprogrammet hålls för första gången under vårterminen 2010 och omfattar tre
utbildningsdagar med föreläsningar och övningar. Vid den första träffen i februari fick
advokaterna bland annat lyssna till advokaten
Claes Langenius, MP på Hammarskiölds advokatbyrå, som gav sin bild av ledarskap. Mellan
kurstillfällena arbetar deltagarna också med
praktiska övningar och reflektionsuppgifter.
Kursledare på programmet är Yvonne Thu-

nell och Mona Odhnoff Sundström, konsulter
inom bland annat ledarskap, mentorskap och
coachning. Tanken på ett ledarskapsprogram
för advokater föddes efter en endagsutbildning för yngre advokater och biträdande jurister som hölls 2008.
En referensgrupp bestående av advokaterna Claes Langenius, Eva-Maj Mühlenbock och
Johannes Lundblad har medverkat vid utvecklingen av kursen. n

En kombination av teori och praktiska övningar ska hjälpa nyblivna chefer på advokatbyråerna framåt i ledarskapet.
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Advokaten Nr 2 • 2010

35

Vilken fond är bäst efter tre år?

+20%, −30%, +40%

eller
+10%, +10%, +10%

Att ha en jämn avkastning spelar faktiskt större roll än
vad många tänker på. Investerar du i den första fonden,
blir nämligen din ackumulerade avkastning +18 procent
efter tre år medan fonden med jämn avkastning skulle
gett dig +33 procent.
För dig som ser fördelen med stabil avkastning
över tiden, till lägre risk än aktiemarknaden, är fonden
Brummer Multi-Strategy ett intressant alternativ. Brummer Multi-Strategy investerar i Brummer & Partners
egna hedgefonder och målet är att ge dig positiv avkastning hur börsen än utvecklas. Fonden har sedan starten i
snitt haft en avkastning på 9,6 procent per år. Det innebär
en ackumulerad avkastning på över 100 procent sedan
fondens start 2002*. Under samma period gav Stockholmsbörsen en ackumulerad avkastning på cirka 70 procent.

*

Investerade du 100 kronor i Brummer Multi-Strategy
för åtta år sedan skulle du idag alltså haft 200 kronor.
Motsvarande investering på Stockholmsbörsen skulle gett
dig cirka 170 kronor i plånboken. Det kan betyda mycket
för till exempel ett pensionssparande. Brummer MultiStrategy är även ett bra komplement till andra placeringar
eftersom fonden inte följer börsens utveckling, på fackspråk
kallas detta att fonden har låg korrelation mot börsen.
Ytterligare en fördel med Brummer Multi-Strategy är
avgifterna. De är till största delen prestationsbaserade och
du slipper, som med traditionella fond-i-fond-lösningar,
beta la ”dubbla” avgifter. Om du tycker det här är ett
begåvat sätt att hantera ditt långsiktiga sparande, ring
08-566 214 80 eller besök www.brummerlife.se och bli
kund direkt. Välkommen.

Brummer Multi-Strategys avkastning sedan start 1 april 2002 till 31 december 2009 uppgick till 103,8 procent efter avgifter.

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i
fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information, vänligen se fondens faktablad och informationsbroschyr på www.brummer.se.

Aktuellt
reflektion

Advokaten och tiden
På kurs ordnad av Advokatsamfundet hade
jag lärt mig vikten av att skriva upp all arbetad
tid. Det här var 1978. Göran Luterkort, som
jag arbetade hos, skrev upp sammanträden
och ibland också något annat på aktomslaget.
När ärendet var slut tittade han på akten, på
sina anteckningar och bestämde fakturabeloppet. Sakens utgång hade stor betydelse.
Efter kursen kom jag till Göran och berättade att man skulle föra anteckningar löpande
varje dag. Om man missade en halvtimme
om dagen hade byrån tappat 200–300 kronor. På en vecka kanske 1 000. På ett år kanske 40 000 kronor. Göran var nöjd med sitt
system, själv blev jag fångad av tidsnoteringarnas tydlighet.
Tiden har emellertid fler dimensioner för
advokaten än som debiteringsunderlag. Vårt
arbete, det vi producerar och levererar, är i
hög grad tidspräglat.
I den typiska rådgivningssituationen hjälper
vi klienten med upplysning och anvisning i en
akut situation. Det kan vara ett problem eller
en möjlighet, där de juridiska övervägandena
i kombination med andra lämplighetstankar,
ska hjälpa klienten att fatta beslut. Här finns
en omedelbarhet som kräver snabb förståelse av det tillgängliga materialet, direkt analys
och prompt leverans. Med klienter man har
och känner sker det ofta på telefon eller genast vid ett möte.
I biträde med avtal är situationen något annorlunda. Ofta gäller det att med precision

reglera något för framtiden. Det okända ska
kläs i en text som håller för olika former av
prövningar. Avtalet blir en checklista på det
man kommit överens om, ett arbetsredskap
för det som ska göras och ytterst en anvisning
om hur en eventuell tvist ska lösas. Ett bra avtal kräver ofta insikt om de förhållanden som
ska regleras, bra kunskap inte bara om juridiken utan också om branschen och inte minst
en viss fantasi kring vad som kan inträffa. I
avtalssituationen är advokatuppgiften ofta att
skriva om något som kan ha betydelse för lång
tid framåt. Avtalsarbetets karaktär är framåtsyftande.
Med processer är det, återigen typiskt sett,
helt annorlunda. Här gäller det att hantera
något som har inträffat. Det ska utredas vad
som hände, ansvar och skada ska värderas
och rättsregler ska tillämpas på något som
har inträffat. Processer sysslar med historia,
med sikte på en lösning som ska skapa klarhet och inte sällan kompensation som är viktig för framtiden. I processer gräver man med
kritiskt sinne i det förflutna, försöker att visa
vad som är rätt eller fel och att övertyga. Processadvokatens anslag är ett annat än rådgivarens eller avtalsskrivarens.
Tillspetsat lever rådgivaren i nuet, avtalsskrivaren i framtiden och processaren i det
förflutna. Men allting kanaliseras in i handfast
juridiskt, affärsmässigt och mänskligt biträde.
I rätt tid.

Peter Danowsky

Advokat Peter Danowsky

KONKURSFÖRVALTARE!

foto: tom knutson

Utnyttja din tid effektivare med Hogia Kvalitetsanalys,
ett programstöd för att hitta oegentligheter i
bokföringen i bolag på obestånd.
Läs mer på www.hogia.se/advokat
eller ring oss på 0303-663 92.

Hogia Advokatsystem – en branschanpassad helhetslösning för byrån
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Aktuellt
Praktisk juridik

Det är numera ett vanligt problem hur man ska beakta ”gamla uppskov”
vid bodelning av sambobostad. Utgångspunkten är då att ene sambon
tidigare beviljats uppskov med beskattningen av reavinst (kapitalvinst)
vid avyttring av sin dåvarande bostad.
av advokat örjan teleman

Skatteregler

Förmögenhetsrättslig klassificering

Vid avyttring av privatbostad (ursprungsbostad; IL 2 kap. 8 § och 47 kap. 3 §) beviljas
under vissa förutsättningar och med viss begränsning uppskov med beskattningen av den
skattepliktiga vinsten (uppskovsbeloppet)
om ny bostad förvärvas istället (ersättningsbostad; 47 kap. 5 §). Beloppet kan uppgå till
högst 1 450 000 kr per bostad.
Uppskovet med beskattningen sker genom
att man utnyttjar rätten till ett särskilt avdrag
i inkomstslaget kapital (47 kap. 2 §). När ersättningsbostaden avyttras, ska som huvudregel uppskovsbeloppet återföras till kapitalbeskattning (47 kap. 11 §).
Om inte ersättningsbostaden förvärvas senast året efter avyttringen av ursprungsbostaden eller man inte bosatt sig på den förstnämnda bostaden senast den 2 maj andra året efter
avyttringen, ska hela (det preliminärt beviljade)
uppskovsbeloppet återföras till beskattning (47
kap. 9 § 1 st.). Om man uppfyllt villkoren för förvärv av ersättningsbostad och bosättning men
ersättningen för ersättningsbostaden ( i förekommande fall inklusive utgifter för ny- till- och
ombyggnad) understiger den för ursprungsbostaden, är rätten till uppskov begränsad. Överskjutande delen ska då tas upp till beskattning
(9 § 2 st. 2p) När ett uppskovsbelopp sålunda
helt eller delvis återförs till beskattning enligt 47
kap. 9 §, ska ett särskilt tillägg om 10 prcent av
beloppet tas upp som inkomst (47 kap. 10 §).
Lagen medger också återföring av uppskovsbeloppet utan att någon transaktion inträffat
som medför skyldighet därtill. Genom sådan
frivillig återföring undviker man det särskilda
tillägget. Denna möjlighet bör beaktas i ett enskilt bodelningsfall.
Då uppskov beviljas, flyttas förfallodagen
fram för ifrågakommande skattebetalning.
Detta innebär att utgångspunkten för den
femåriga preskriptionstiden för statens skattefordran förskjuts (1982 års lag om preskription av skattefordringar m. m. 3 §).

Vid bodelningen är fråga om en uppkommen
– även om den inte till sitt belopp är fastställd
eller är förfallen till betalning –
skatteskuld. Den grundläggande affärshändelsen som föranlett skulden – försäljningen av
ursprungsbostaden – har skett
(jfr RH 1985:17) men på grund
av sambons efterföljande förvärv av ersättningsbostaden
(samboegendom) har, som
sagt, skatteuppskov beviljats.
Saken gäller sålunda inte någon latent skuld (jfr NJA 1973
s. 23 och NJA 1975 s. 288).
Skuldens storlek är lika
med beräknat kapitalskattebelopp på det aktuella upp- Örjan Teleman
skovsbeloppet, som någon
gång framdeles återförs till beskattning.
Även skatten på det nämnda särskilda tilllägget till uppskovsbeloppet torde utgöra en
genom avyttringen av bostaden uppkommen
skuld (jfr NJA 1971 s. 86).
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Familjerättslig bedömning

Vid beaktande av ”gamla uppskov”, det vill säga
reaskatteskulder av ovan nämnt slag, vid sambobodelningar finns tre alternativ att välja mellan:
• antingen tar man hänsyn till skulden såsom
ett avdrag vid värderingen av bostaden eller
• beviljas sambon ifråga ordinär skuldavräkning för ”sambogäld” eller
• kan skatteskulden beaktas enligt den särskilda gäldstäckningsregeln i SamboL 13 §
2 st., enligt vilken avräkning ska ske mot
den aktuelle sambons sambobostad bara
om de av hans eller hennes tillgångar, som
ej omfattas av bodelningen, inte förslår.
Det första alternativet faller då fråga inte är
om latent skuld utan om uppkommen skuld
(NJA 1973 s. 73).
Valet mellan de två andra alternativen beror

på tolkningen av lokutionen i SamboL 13 § 2 st.,
det vill säga om skatteskulden ”på annat sätt är
att hänföra till” samboegendomen än genom
att borgenärens motsvarande fordran är förenad med särskild förmånsrätt däri. Vi finner motsvarande lokution i ÄktB 11 kap 2 § 2 st., varför
det i förevarande sammanhang är av intresse
även hur detta lagrum tillämpas (Tottie Äktenskapsbalken och promulgationslag m. m. 1990
s. 612 och 346 ff ). Fråga är om ett sakligt samband till skillnad från fall med särskild förmånsrätt, som tar sikte på ett formellt samband med
den aktuella egendomen.
ÄktB 11 kap. 2 § 2 st. gäller
bland annat skulder, som make
ådragit sig för underhåll eller
förbättring av enskild egendom eller som på annat sätt
är att hänföra till denna. Skuld
för underhåll eller förbättring
av viss tillgång, till exempel
bostad, är alltså att hänföra till
densamma enligt denna regel.
Förbrukning av lånemedel för
sådana ändamål är exempel
på relevant anknytning, det
vill säga ett tillräckligt sakligt
samband. Liknande tillräckligt samband kan föreligga i
andra fall. Departementschefen talar i propositionen till äktenskapsbalken rörande det aktuella lagrummet om att ett klart samband ska kunna
fastställas mellan skulden och egendomen ifråga
och nämner exemplet att skulden anskaffats för
förvärv därav (1986/87:1 s. 170).
Det saknas anledning att tillämpa den kritiska lokutionen i SamboL 13 § 2 st. på annat
sätt än dess motsvarighet i ÄktB.
Har då en skatteskuld på beviljat uppskovsbelopp erforderligt samband med en sambobostad för avräkning mot värdet därav enligt
sambolagens huvudregel? Självklart ska sambandet vara klart, som uttalats enligt ovan,
men saken uttrycks nog bättre så att det ska
föreligga sådant samband, att det kan anses
vara naturligt eller rimligt att medge ordinär
gäldstäckning (jfr Agell-Brattström Äktenskap
Samboende Partnerskap 4 u 2006 s. 176 ).
Rörande en gammal uppskovsskuld kan först
konstateras en direkt anknytning till ursprungsbostaden, vars avyttring förorsakade skuldens
uppkomst. Ett starkt samband föreligger dock
också med den vid bodelningen aktuella samAdvokaten Nr 2 • 2010

foto: tom knutson

Sambolagen och ”gamla uppskov”

Aktuellt
bobostaden, som i skattesammanhang utgör
ersättningsbostad och därmed utgjort förutsättning för uppskovet med betalningen av kapitalvinstskatten. Vidare kan noteras ytterligare en
anknytning till sistnämnda bostaden i och med
att en försäljning av denna utlöser beskattningen av uppskovsbeloppet. Betalningen av skatten minskar därmed det faktiska nettot av (den
för bodelningen hypotetiska) försäljningen av
sambobostaden. Det förhållandet, att samband
föreligger såväl med sambobostaden som med
ursprungsbostaden, neutraliserar dock inte effekten av anknytningen till samboegendomen.
Det avgörande vid bedömningen av sambandet
mellan skatteskulden och sambobostaden måste
enligt min mening vara ändamålet med skulden
och betydelsen därav för sambobostaden, som är
en gemensam angelägenhet för samborna.
Effekten av ett beviljat uppskov är att ett kapital motsvarande skatten därpå frigörs. Detta
får antas komma till användning vid förvärvet
av sambobostaden, som omfattas av bodelningen. Den kvarstående kritiska skatteskulden kan därmed sägas ha i lagens mening anskaffats – genom ansökningen om uppskov – för
det aktuella bostadsförvärvet. Om möjligheten

därtill inte utnyttjats, får sambon i normalfallet
förmodas ha blivit tvungen att låna medel av
motsvarande storlek mot säkerhet i bostaden.
Slutsatsen blir därmed, att skatteskulden är
att hänföra till denna samboegendom i lagens
mening på grund av det sakliga sambandet
och därför ska beaktas vid bodelningen genom ordinär avräkning. Detta gäller för slutligt beviljade uppskov.
Vid beräkningen av skuldens storlek har
man att utgå från vid bodelningen gällande
skatteregler såvida det inte är känt att dessa
kommer att ändras inom den närmaste framtiden (jfr prop. 1997/98:106 s. 54 och NJA 1975
s 288, domskälen).
När beskattning sker för särskilt tillägg till
uppskovsbelopp, är som sagt också fråga om
en uppkommen skuld. Dess samband med den
senare förvärvade sambobostaden är dock antingen obefintligt, nämligen om denna bostad
inte utgjorde någon ersättningsbostad enligt inkomstskattelagen (i vilket fall återföring av det
preliminära uppskovet sker enligt IL 47 kap. 9
§ 1 st.) eller föreligger visst samband med ersättningsbostad, vilket emellertid är för svagt
för att skulden skulle kunna hänföras till denna

sambobostad och berättiga sambon till avräkning mot denna (vilket fall tar sikte på återföring enligt 47 kap. 9 § 2 st., se ovan). Gäldstäckningen för den skatteskuld, som då aktualiseras
på tillägget och i förekommande fall även på del
av det preliminärt beviljade uppskovsbeloppet, får i stället följa den särskilda regleringen
i SamboL 13 § 2 st. Detta innebär att avräkning
i första hand ska ske mot andra tillgångar än
som omfattas av samboegendomen. Vanligen
torde skatteskuld på särskilt tillägg inte kvarstå
obetald under längre tid och därmed inte heller vara aktuell vid bodelning.
Det ovan behandlade problemet och dess
lösning motsvarar i princip frågan hur en uppskovsskuld ska beaktas vid bodelning mellan
makar när uppskov tidigare beviljats vid ena
makens köp av bostad som utgör enskild egendom. Förvärvet kan ha finansierats med enskilda medel samt med pengar som lånats mot
säkerhet i bostaden (jfr 1978 s. 526), varvid lånet ifråga begränsats då maken kunnat frigöra
kapital genom att skjuta upp betalningen av
den reaskatteskuld som uppkom vid hans försäljning av tidigare bostad. n
Advokat Örjan Teleman

Låt oss hjälpa dig
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik.
Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt förvaltat det förtroende
våra uppdragsgivare visat när de anlitat oss genom alla år.
Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när du
kostnadseffektivt och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla av och lägg
upp fötterna på skrivbordet en stund – vi avlastar dig!
För mer info besök www.stiftarna.com
» Lagerbolag
» Snabbavveckling (likvid omgående)
» Aktiebolagsändringar

Lite bekväm?
BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX 12086 402 41 GÖTEBORG TEL 031-704 10 50 FAX 031-14 84 10
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Nya BMW 5-serie
Sedan

www.bmw.se

När du älskar
att köra

GLÄDJE KLÄR EN SKÖNHET.
Glädje inspirerar oss i jakten på de perfekta linjerna. Från ritbordet, via tusentals ingenjörer och
designers, till en ny generation BMW 5-serie Sedan. Och vem trodde att skönhet kunde vara så effektiv?
Tack vare innovationerna inom BMW EfficientDynamics har vi lyckats förena lysande dynamik med låg
bränsleförbrukning, samtidigt som förarmiljön lyfts till nya höjder. Lika vacker på insidan som på utsidan.
Med alla de köregenskaper du ska kräva av en BMW. Det klär den.

GLÄDJE ÄR NYA BMW 5-SERIE SEDAN.
SVERIGEPREMIÄR 20 MARS.
BMW EfficientDynamics

Mer kraft. Mindre förbrukning.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 5-serie Sedan. Effekt 184-407 hk. Pris från 349.000 kr. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 5,0 l/100 km. Koldioxidvärde från 132 g/km. Företagsleasing från 2.260 kr/mån.
Leasingavgiften är exklusive moms och beräknad på gällande avtalsrabatt, 25% särskild leasingavgift och 50% restvärde efter
36 månader. Köper du din BMW på avtalet med Advokatsamfundet reduceras priset. Finansiering via BMW Financial Services.

Aktuellt
Eva Hamilton var
gäst på Hildamöte

Advokatgolfen 2010 spelas
på vackra Bjertorp slott

foto: bjertorp slott, Ulf Lodin (golfklubba)

2010 års advokatgolf och odylgolf kommer
att spelas på Vara-Bjertorps golfbana i anslutning till Bjertorp slott i Västergötland. Tävlingsdatum är den 3–4 september.
Advokatgolfen startade redan 1969 och
har som regel lockat många deltagare. Förra
året deltog cirka 60 advokater och odyler i
tävlingarna. Banan är av Golf Digest rankad
som nummer 43 i Sverige. Advokatgolfen
spelas över två 18-hålsronder. Odylklassen
tävlar över 18 hål.
Rond 1 samt odylklassens tävlingsrond:
första start fredagen den 3 september 13.00.
Rond 2: kanonstart lördagen den 4 september
klockan 9.00 (även möjlighet för sällskapsspel
eller tävlingsspel för de odyler som vill spela
golf ).
Rum har reserverats på Bjertorp slott där
dock antalet rum är begränsat varför ome-

delbar bokning tillråds. För de som inte får
boende på slottet finns alternativt boende på
ett närbeläget hotell i Kvänum.
Bokning av boende sker direkt till Bjertorp
slott på telefon 0512-300 500, info@bjertorpslott.se. Uppge: ”Advokatgolf på slottet”.

Läs mer
Läs om golfen på www.advokatsamfundet.se/advokatgolf2010. Inloggning krävs.
För mer information mejla:
Staffan Bergfeldt
staffan@bergfeldt-levinson.se
Christer Wahlgren
cw@amberadvokater.se

Eva Hamilton, vd för
Sveriges Television, var
gäst på Hildamötet den
16 februari. Eva Hamilton talade om chefskap
och ledarskap.
Hon beskrev de
speciella förutsättningarna för att leda en stor
Eva
organisation som SVT.
Hamilton
Ledarskapet får sin
särprägel av att man
måste kunna leda och samarbeta med
högst varierande personalkategorier – från
primadonnor till programmerare.
Eva Hamilton berättade hur hon hade
gått till väga för att genomföra den stora
omorganisationen av SVT år 2008, som
hade blivit väsentligt mer radikal än vad
som var tänkt. Bland annat lades åtta
självständiga organisationsenheter på olika
orter i landet ned och ersattes med 2–3
divisioner.
Eva Hamilton sammanfattade sin syn på
strukturförändringar i organisationer:
– Om man gör omorganisationer ska det
gå fort.

Ny medarbetare
Ny medarbetare på
Advokatens redaktion
från slutet av januari är
Magnus Andersson. Han
blir framför allt ansvarig
för Advokatsamfundets
och Tidskriften Advokatens webbplatser.
Magnus har senast arbeMagnus
tat som handläggare
Andersson
på Advokatsamfundets
juristavdelning. Han har
också ett förflutet som lokalredaktör på
tidningen Nord-Sverige och frilansmedarbetare i Radio Västernorrland.

S l utstenen - d e n le d a n d e a vvec k ling st jänst en sedan 1992

Sälj det vilande
bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till tio månader
på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.
FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20
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STOCKHOLM 08 - 23 41 15
GÖTEBORG 031 - 17 12 25

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

41

Lämnar vd-uppdrag
för att bli advokat
Den tidigare vd:n och koncernchefen
för börsnoterade New Wavekoncernen, Göran Härstedt, slutar
för att återgå till advokatyrket som
partner på advokatfirman Lindahl.
Han kommer bland annat att
hantera New Waves affärsjuridiska
frågor i fortsättningen.
Varför slutade du som vd och koncernchef?
– Det fanns flera skäl. Det främsta var att det
42

inte fungerade för min familj. Jag var i princip ute och reste varje vecka från söndag till
fredag kväll. Advokatyrket ger högre flexibilitet och ett mer normalt resande, vilket passar
mig bättre.
Var det ett svårt beslut att återvända
till advokatyrket?
– Att bli advokat igen var ett enkelt beslut när
jag väl bestämt mig för att sluta. Det tunga var
att efter nio år i ledningen för New Wave Group,
de senaste två som koncernchef, sluta där.
– Men Torsten ( Jansson, red. anm.) och jag

PER JOHANSSON
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foto: new wave group

Månadens advokat Göran Härstedt

har diskuterat detta under ett halvår innan vi
bestämde oss hur vi ska hantera det på bästa
möjliga sätt. Allt har skett i fullt samförstånd
med Torsten som är huvudägare och nu gått
tillbaka till vd-posten. Vi har ett fortsatt nära
samarbete.
Var arbetar du nu?
– Sedan årsskiftet sysslar jag med affärsjuridik på advokatfirman Lindahl som nu sköter New Waves affärsjuridik. Det löpande juridiska arbetet fördelas på flera medarbetare.
Min uppgift blir främst styrelseuppdrag, rådgivning till företagsledningar och biträde vid
företagsöverlåtelser.
– Lindahl är en väldigt bra plattform för vad
jag vill syssla med. Här känner jag att jag kan
få användning av mina erfarenheter från näringslivet.
Vad är det viktigaste som du tar med
dig från åren som koncernchef för ett
börsnoterat bolag?
– Kompetens att bedöma helheten i affärer
och transaktioner, förhandlingsskicklighet,
mycket på New Wave handlade om förhandlingar av olika slag, att vara resultatinriktad
och utveckla ett synsätt där man bedömer helheten i beslutsfrågor som tas utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.
– Kunskap om och förmåga att presentera
affärsstrategier och hantera kontakter med
media, analytiker, banker och börsen. Även
en förmåga att skilja på viktiga och mindre viktiga beslut, eftersom jag under den här perioden haft ansvar från start till mål.
– Jag har en omfattande och ganska gedigen
erfarenhet av att leda ett börsbolag med allt
vad det innebär och kan vara rådgivare åt företagsledningar i ett bredare perspektiv än vad
advokater normalt kan vara.
Varför blev du advokat från början?
– Det är ett fantastiskt mångsidigt och stimulerande yrke. Man arbetar i takt med näringslivets utveckling och lär känna många branscher och företagsledare.
Har du saknat yrket?
– Ja, jag slutade som advokat sista december 2000. Den stora förmånen att vara affärsadvokat är att man har möjlighet att arbeta
med olika företag i skilda branscher. Man tar
med sig erfarenheter och kompetens från olika håll till andra klienter. Detta är en viktig aspekt på yrket som gör att man utvecklas hela
tiden och något som jag saknat.
Kan du säga något om hur yrkesrollen
förändrats på nio år.
– Det är för tidigt att ha någon uppfattning
om detta. För mig personligen är det annorlunda nu, eftersom jag har förmånen att som affärsadvokat få arbeta med precis vad jag vill.

Aktuellt Juridiska biblioteket
Lästips
Titel: Juristernas nära
förflutna: rättskulturer
i förändring
Författare: Kjell Å. Modéer
Förlag: Santérus förlag
Denna rättshistoriska bok
jämför svensk, tysk och
amerikansk rättskultur från
1870 fram till våra dagar.
Under 1900-talets första hälft påverkades
svenska jurister av tysk rättskultur. Under
efterkrigstiden fick i stället amerikansk
rättskultur stort inflytande.
Här beskrivs hur den politiska kulturen i
dessa tre länder präglade juristerna under
ett århundrade som inrymde många och
stora förändringar. Under det senaste två
kvartsseklet har bland annat tillkomsten
av Europeiska unionen och det svenska
medlemskapet 1995 på nytt bidragit till att
rätten har förändrats och därmed också
juristernas kunskaper och uppgifter.
Titel: Patent och pirater:
patentstrategier och varumärken under 100 år
Författare: Dan Brändström m.fl.
Förlag: Centrum för
Näringslivshistoria
Patentfrågor har blivit allt
viktigare inom näringslivet eftersom företagens tillgångar i dag i
stor utsträckning utgörs av immateriella
tillgångar. Men att frågor kring immateriella rättigheter även haft stor betydelse
historiskt visar denna skrift.
Boken ger olika perspektiv på immaterialrätten, bland annat berättelser om strider
kring intellektuell egendom och om hur
stora företag som Ericsson, Alfa Laval och

ny litteratur i urval
Tryckår: 2009 om inte annat
anges.
Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt. 2/
Axel Adlercreutz, Lars Gorton (6. uppl. Lund: Juristförl.,
2010. 196 s.)
Bühler, Michael W.: Handbook
of ICC arbitration: commentary, precedents, materials/
Michael W. Bühler, Thomas
Webster (2. ed. Sweet &
Maxwell, 2008. 811 s.)
Degerfeldt, Peter: Rättsfallssamling i entreprenadjuridik
(Jure, 2010. 295 s.)
Fastighetsmäklaren: en vägledning/Per Henning Grauers
.... (3. uppl. Norstedts juridik,
2010. 240 s.)
Hellner, Jan: Skadeståndsrätt/
Jan Hellner, Marcus Radetzki
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Asea arbetat, och arbetar, för att kunna
behålla rätten till sina innovationer. Aktuella frågor kring patent och patentstrategier varvas med historiska tillbakablickar.
Rapporten bygger på ett seminarium som
Centrum för Näringslivshistoria arrangerade i maj 2009.

LÅNGA HANDLÄGGNINGSTIDER
I NORRLANDS DOMSTOLAR
Ny rapport från Centrum för rättvisa
Umeåstudenter i samarbete med Centrum
för rättvisa har granskat handläggningstiderna i tio domstolar i Västerbotten och
Norrbotten 2009. Undersökningen visar
att många fall haft längre handläggningstid än två år och att nästan 200 fall fått
vänta så länge att det rör sig om kränkning
av rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.
Centrum för rättvisa har i en tidigare rapport Oskäliga väntetider i svenska domstolar: ett allvarligt hot mot rättssäkerheten,
2009 granskat handläggningstiderna i
svenska domstolar mellan 2000–2006.
Man har också särskilt granskat väntetiderna i fem domstolar i Göteborgsområdet i en rapport från 2009. Rapporterna
går att läsa på www.centrumforrattivsa.se

AVHANDLINGAR
Martin Fredriksson: Skapandets rätt: ett
kulturvetenskapligt perspektiv på den
svenska upphovsrättens historia, Daidalos
Upphovsrättens utveckling i förhållande
till den kulturella utvecklingen i Sverige
1870–1960 är ämnet för denna avhandling.
Upphovsrättslagarna som antogs 1877,
1919 och 1960 analyseras men även de
senaste årens rättsutveckling behandlas.
Lagtexter och förarbeten kontrasteras mot

(8. uppl. Norstedts juridik,
2010. 521 s.)
Holstad, Sigvard: Sekretess i
allmän verksamhet: vägledning till reglerna i grundlag
och i den nya offentlighetsoch sekretesslagen (4. uppl.
Norstedts juridik. 361 s.)
Lavin, Rune: Lagrådet och den
offentliga rätten 2007–2009
(Iustus. 133 s.)
Lenberg, Eva: Offentlighetsoch sekretesslagen: en
kommentar/Eva Lenberg,
Ulrika Geijer, Anna Tansjö
(Norstedts juridik. Norstedts
gula bibliotek)
McBride, Jeremy: Human rights
and criminal procedure: the
case law of the European
Court of Human Rights
(3. ed. Strasbourg: Council
of Europe. 398 s.)

skönlitteratur, film och television för att ge
en bild av hur kulturella värderingar har
format upphovsrätten. Avhandlingen visar
att många av de frågor som är aktuella i
dagens upphovsrättsdebatt inte är unika
för vår tid utan i själva verket diskuterats
många gånger under upphovsrättens
historia.
Mosa Sayed: Islam och arvsrätt i det
mångkulturella Sverige: en privaträttslig
och jämförande studie, Iustus
Avhandlingen behandlar de konflikter som
kan uppstå i mötet mellan islamisk arvsrätt
och svensk rätt. Det islamiska lagsystemet
sharia ger ibland uttryck för andra värderingar än de som upprätthålls av svensk
lag. Enligt islamisk arvsrätt ärver exempelvis män och kvinnor i vissa fall olika stor
del av arvet. Hur bör rättsväsendet hantera
situationer där islamiska arvsregler verkar
vara oförenliga med principer i svensk rätt?
Niklas Torstensson: Judging the
immigrant: accents and attitudes,
Umeå universitet
Invandrare i Sverige riskerar att bedömas
utifrån sin utländska accent i rätten visar
en ny avhandling från Institutionen för
språkstudier vid Umeå universitet. Även
användningen av tolk i domstolen kan
påverka den rättsliga processen negativt.
Bristande kunskaper om kulturella skillnader och olika uppfattningar om tolkens roll
spelar stor roll. Avhandlingen går att ladda
ned i fulltext från www.diva-portal.org

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

Nerep, Erik: Marknad & myndighet: förvaltningsrätt i ett
näringsrättsligt perspektiv/
Erik Nerep, Wiweka Warnling–Nerep (2. uppl. Norstedts juridik, 2010. 126 s.)
Ramberg, Jan: Allmän avtalsrätt/Jan Ramberg, Christina
Ramberg (8. uppl. Norstedts
juridik, 2010. 352 s.)
Redfern, Alan: Redfern and
Hunter on international
arbitration/Nigel Blackaby,
Constantine Partasides with
Alan Redfern, Martin Hunter
(5. ed. Oxford Univ. Press.
849 s.)
Stattin, Daniel: Takeover:
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
enligt svensk rätt (Thomson
Reuters. 547 s.)
Sturkell, Carl-Edvard: Oppunda

ting under tusen år: Katrineholms tingsrätts historia
(Julita: Hernbloms bokförlag.
308 s.)
Walin, Gösta: Kommentar till
Ärvdabalken. D. 2, (18–25
kap.): boutredning och arvsskifte, försäkringar m.m.
/Gösta Walin, Göran Lind
(5. uppl. Norstedts juridik.
468 s. Norstedts blå bibliotek)
Warnling-Nerep, Wiweka:
Sanktionsavgifter: särskilt
i näringsverksamhet (Norstedts juridik. 311 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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 Advokat har förmedlat ett lån mellan parter
och ställt advokatbyråns klientmedelskonto till
förfogande för lånetransaktionen. Varning.

Bakgrund

A, som tidigare var delägare
i Advokatbyrån D, företräds i
ärendet av Advokatfirman E AB,
S-stad, med advokat B som
huvudombud.
A förmedlade eller, enligt
anmälaren, upptog ett lån från
X om en miljon kronor, som
överfördes till Advokatbyrån
D:s klientmedelskonto den
8 april 2002, och skulle enligt
en utfästelse av låntagaren till
X återbetalas följande dag med
1 150 000 kr. Någon återbetalning enligt utfästelsen skedde
inte.
Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 2 april 2007,
avser att
l A vid lånets upptagande förteg mycket graverande omständigheter och missledde
X avsiktligt, bl a genom att
försäkra att det var ett riskfritt
lån och hänvisa till advokatbyråns goda anseende
l i samband med att en förlikning träffats mellan A och X
och ytterligare en långivare, Y,
systematiskt ljugit, varför för
likningen ingicks på felaktiga
grunder.
X har vidare anfört bland annat
följande. Han tog kontakt med
A efter det att han genom en affärskontakt fått veta att denne
sökte 1 miljon kronor för ett
mycket kort engagemang med
mycket god avkastning. A förklarade att en mycket stor affär
befann sig i ett slutskede. Det
saknades $ 322 000 till en premie i en kapitalförsäkring. A gav
klart intrycket att det var med
Advokatbyrån D som X hade att
göra. Han nämnde namnet N-bolaget AB, som X uppfattade som
deras klient. Det var aldrig tal
om att detta företag eller någon
annan än advokatbyrån var part
i affären. I efterhand överlämna44

des en revers från N-bolaget AB,
som var antedaterad, möjligen
en förfalskning och/eller upprättad efter bolagets konkurs. – Då
återbetalning inte skedde tog
han kontakt med A, som satte
honom i kontakt med en N. Efter hand framgick det att denne
arbetade för att slutföra affären.
Han hade upprepade kontakter
med N, som uppenbarligen arbetade i daglig kontakt med A och
för denne. N hade alltid en ny utveckling att berätta om och alltid
en ny sista låsning, som skulle lösas upp inom några dagar. Bland
annat den 21 september och den
8 oktober 2002 ställdes en snar
lösning i utsikt. Därutöver var
det vid ett otal tillfällen en fråga
om timmar eller dygn innan betalning skulle ske. Det framställdes hela tiden som fel att inte
vänta ännu en dag när nu allt
skulle ordna sig. Under hösten
2002 fick han kontakt med Y,
som var i samma situation som
X. De hade sedan samarbetat
och agerade gemensamt mot Advokatbyrån D och A.
– A hade under lång tid medverkat i ett stort antal transaktioner, vars slutliga ändamål hade
varit att finansiera en dömd
ekonomisk brottsling vid namn
Z. Vid ett sammanträffande
med A framgick att Z var en av
kontrahenterna i den ursprungliga bakomliggande affären och
orsaken till att deras utländska
partners inte betalade ut pengarna. A övertalade honom att
delta i ett möte med finansiärer i
den bakomliggande affären. Den
28 januari 2003 träffade han tillsammans med N och A några av
de inblandade i den ursprungliga affären. Det bekräftades
ytterligare att X inte hade något
med det ursprungliga konsortiet
att göra och att han inte längre
kunde vänta på att Advokatbyrån D:s bakomliggande problem
skulle lösa sig. Han vände sig

därför till advokatbyrån och
advokaten C handlade ärendet.
C överlämnade vid ett sammanträffande den 18 februari
en revers tecknad av N-bolaget
AB den 9 april 2002. Y hade vid
upprepade tillfällen efterlyst
en revers från Advokatbyrån D.
Om A hade ansett att Y:s eller
X:s fordran var på N-bolaget
AB och reversen existerat hade
den överlämnats. Reversen
hade tillkommit vid årsskiftet
2002/2003. Bolaget hade då
gått i konkurs. – Advokatbyrån
D hade den 3 mars 2003 bestritt
X:s krav.
Advokatens yttrande

A har i yttrande den 18 maj
2007 genom sitt ombud anfört i
huvudsak följande. X:s anmärkningar hade sin bakgrund i ett
ärende som slutligt hade förlikts
mellan A, X och ytterligare en
part. Ärendet hade aldrig prövats rättsligt. Förlikningens innehåll och den information som
framkommit i samband med
den skriftväxling som förevarit
under förhandlingarna mellan
parterna omfattades av sekretess. X:s anmälan framstod mot
denna bakgrund som svårförståelig. X var uppenbarligen missnöjd med den förlikning som
träffats mellan parterna och ville
nu – enligt anmälan – erhålla
betalning av A. X gjorde även
gällande att A skulle ha förfarit
svikligt vid avtalets tillkomst. X
hade härutöver – vid sidan av
denna anmälan samt nämnda
förlikningsavtal – fört fram skadeståndsanspråk mot A.
A önskade framhålla följande.
För att yttra sig i sak krävdes
att A bröt mot sekretessen i
förlikningsavtalet. Att bryta
sekretessen i ett avtal till vilket
A var part kunde inte anses vara
i överensstämmelse med god
advokatsed. Vidare omfattades
en tredje avtalspart av sekretessen som kringgärdade avtalet. A
var med hänvisning till sekretessen således förhindrad att
yttra sig vidare över vad X hade
anfört. – För det fall X och den
tredje avtalsparten medgav att

sekretessen hävdes, förbehöll sig
A rätten att återkomma i ärendet
i syfte att utveckla grunder och
omständigheter för att kunna
bemöta X:s anmälan i sak.
Skulle sekretessen inte hävas
hemställde A att disciplinnämnden avskrev ärendet från vidare
handläggning.
Genmäle från anmälaren

X har i genmäle anfört i huvudsak följande. Det var inte fråga
om huruvida han var nöjd eller
inte med förlikningen sådan den
ingicks. Det hade sedermera
framkommit att A förfor svikligt
såväl då lånet togs upp som då
förlikningsavtalet ingicks. Vid
båda tillfällena hävdade han att
han inte haft något engagemang
i samma slags transaktioner
före transaktionen med honom
och Y. Detta var fel. Ekobrottsmyndigheten i R-stad hade en
mycket omfattande utredning av
vilken klart framgick att A medverkat i stora transaktioner för
samma ändamål. A hade nyligen
stämts vid T-stad tingsrätt av en
annan person för motsvarande
transaktion vid samma tillfälle
som lånen av X och Y upptogs.
Självfallet var han villig att
häva sekretessen. Den tredje
parten, Y, var också villig att
göra det.
Ytterligare skriftväxling

Den fortsatta skriftväxlingen har
i huvudsak gällt frågan om formerna för hävandet av sekretessen. Av skriftväxlingen framgår
att X först sänt ett förslag till for
mulering, betecknat ”Ömsesidig
friskrivning” till A:s ombud. Enligt X hade även ett undertecknat exemplar därefter sänts till
Advokatfirman E. En kopia av ett
undertecknat exemplar har ingivits till Advokatsamfundet. Av
denna handling framgår också
att förlikningsavtalet träffats den
11 november 2004. Handlingen
var utformad så att medgivandet
från X och Y förutsatte att A friskrev dem på samma sätt och undertecknade handlingen. A hade
inte accepterat formuleringen
och enligt honom ålåg det X att
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Samfundet
tillställa A en ”friskrivningsklausul” som denne kunde acceptera.
X har hemställt att Advokatsamfundet förelägger A att svara i sak
på framförda anmärkningar.
Prövningsavdelningens
beslut

En prövningsavdelning inom
disciplinnämnden beslöt den
13 december 2007 att A skulle
föreläggas att yttra sig i sak över
anmälan.
Ytterligare yttrande
av advokaten

A har i yttrande den 8 februari
genom sitt ombud anfört bl a
följande.
A ansåg att hans agerande i
ärendet inte föll inom ramen för
hans advokatverksamhet. För
det fallet att disciplinnämnden
gjorde bedömningen att lånet
skett inom ramen för advokatverksamheten ansåg han att
hans agerande varit i överens
stämmelse med god advokatsed.
Det bestreds att A hade lånat
pengar av X. N var A:s klient
sedan länge. N företrädde Nbolaget AB, som inte var klient
hos Advokatbyrån D. N hade
i egenskap av ombud för Nbolaget AB tagit kontakt med A
med en förfrågan om han kunde
efterhöra i sitt nätverk om det
fanns intressenter som ville
investera i en kortsiktig men
potentiellt lönsam affär. A fick
genom en annan person kontakt
med X, som var intresserad av
att låna ut en miljon kronor till
N-bolaget AB. X och N/N-bolaget
AB kom överens om att X skulle
inbetala 1 000 000 kr till Advokatbyrån D:s klientmedelskonto.
N-bolaget AB skulle därefter
återbetala lånet till X. Överenskommelsen framgick av den
handling som X givit in i ärendet. A bekräftade genom sin
signatur på överenskommelsen
att den nedskrivna överenskommelsen var korrekt. X överförde
i enlighet med överenskommelsen beloppet till det angivna
klientmedelskontot. Vad A hade
erfarit hade N-bolaget AB inte
återbetalat pengarna till X.
Advokaten Nr 2 • 2010

Vid överföringen till klientmedelskontot tillhörde pengarna
N/N-bolaget AB, inte A eller
Advokatbyrån D. Det medgavs
att det var en besvärande omständighet för A att pengarna
överfördes till Advokatbyrån
D:s klientmedelskonto när
N-bolaget AB inte var klient
hos byrån. A ansåg emellertid
att det vid tidpunkten var en
praktisk lösning som en service
till sin klient N. Då affären skulle
genomföras var det knappt om
tid och genom att klientmedelskontot nyttjades skulle affären
kunna genomföras skyndsamt.
– Det bestreds att A skulle ha
utfäst eller ”med säkerhet visste”
om att lånet varit riskfritt. Visserligen var A delägare i Advokatbyrån D men det innebar inte
att A kunde garantera riskfria
lån. Det hade, som brukligt var,
ålegat X att göra erforderliga
undersökningar för att säkerställa att hans rättigheter som
långivare skulle tillgodoses.
– Det bestreds att A särskilt
hänvisat till Advokatbyrån D:s
”goda anseende” i samband
med lånet. Det bestreds även att
A skulle ha givit intrycket av att
Advokatbyrån D:s goda namn
och rykte skulle ha varit en
garanti för affärens genomförande. Det bestreds att A avtalat
med X om att Advokatbyrån D
skulle återbetala pengarna.
X hänvisade i anmälan till
en revers som denne skulle ha

erhållit från Advokatbyrån D.
Reversen hade inte givits in i
ärendet. Såvitt framgick av X:s
uppgifter syntes emellertid reversen inte beröra A, varför den
torde sakna betydelse i disciplinärendet. – Vad X anfört om att
A ”medverkat i ett mycket stort
antal transaktioner vars slutliga
ändamål varit att finansiera en
dömd ekonomisk brottsling Z”
samt att A skulle ha medverkat i
flera liknande transaktioner där
långivarna inte fått betalning
enligt utfästelse” bestreds. Det
vitsordades naturligtvis att Y var
en del av förlikningen avseende
ett liknande lån.
Det bestreds att A gentemot
X skulle ha förfarit svikligt och
misslett denne. Det bestreds
vidare att förlikningen mellan A
och X skulle ha ingåtts på felaktiga grunder. X var uppenbarligen missnöjd med den träffade
förlikningen. X företräddes av
Advokatfirman F vid förlikningsförhandlingarna. – Vad X anfört
avseende dennes kontakter med
företrädare för Advokatbyrån
D kunde inte bemötas av A,
eftersom han inte företrädde
advokatbyrån och saknade kännedom om de kontakter som
advokatbyrån kunde ha haft
med X.
– Vad X anfört om dennes
kontakter med N kunde inte
bemötas av A, eftersom han
saknade kännedom om N:s
kontakter med X. Det vitsor-
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Advokatfirma
Sven Jernryd AB

dades i och för sig att A varit
närvarande vid det möte med N
och X som denne hänvisade till i
sin anmälan.
Ytterligare skriftväxling

X har i genmäle den 25 mars
2008 vidhållit sina uppgifter
om A:s agerande och A har bemött genmälet i skrift den 5 maj
2008.
Nämndens bedömning
och beslut

Av utredningen framgår att A i
april 2002 förmedlat ett lån till
N-bolaget AB med X som långivare. Ingen av parterna var klient hos advokatbyrån. Däremot
företräddes N-bolaget AB i sammanhanget av N, som enligt A
var klient hos byrån. Lånetransaktionen gjordes via advokatbyråns klientmedelskonto och A:s
befattning med ärendet faller
inom ramen för hans advokatverksamhet. A har inte påstått
att transaktionen hade samband
med något annat uppdrag i advokatverksamheten.
Nämnden finner att A genom
att förmedla lånet och därvid
ställa klientmedelskontot till
förfogande för lånetransaktionen
allvarligt åsidosatt sina plikter
som advokat. Nämnden tilldelar
sålunda A varning enligt 8 kap. 7 §
andra stycket rättegångsbalken.
Vad som i övrigt förekommit
i ärendet föranleder inte någon
åtgärd. n

söker

Advokat / biträdande jurist

för delägarskap eller anställning
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 Advokat underlåtit att uppfylla utbildningskravet.
Erinran.

Bakgrund

Den 16 april 2009 tillskrevs A
av Advokatsamfundets kansli.
Advokatsamfundet hade emottagit av advokatbyråns revisor
upprättad revisionsberättelse/
revisionsintyg för räkenskapsåren 2004–2007, men saknade
intyg om att utbildningskravet
till fullo var uppfyllt för räkenskapsåren 2004, 2006 och 2007.
Advokatens yttrande

I yttrande som inkom till Advokatsamfundet den 13 maj 2009
har A anfört i huvudsak följande.
A vitsordar att han inte till
fullo har uppfyllt utbildningskravet de aktuella åren. Skälen till
detta är bland annat att han har
haft svårt att hitta kurser som
har varit intressanta och som
har gått att förena med inbokade
mål. Diverse familjeskäl har
också varit bidragande. Han har
på annat sätt än genom formell
kursverksamhet tagit ansvar för
sin utbildning och förkovran.
Bland annat har han köpt och
läst mycket juridisk litteratur
med allmän inriktning och inte
med inriktning på ett aktuellt
mål. Han har vidare med stort
intresse och noggrannhet tagit
del av samtliga NJA- och RH-fall.
Under de aktuella åren har han
därmed på egen hand ägnat sig
åt vidareutbildning som mångfalt uppgår till det antal timmar
som utbildningskravet omfattar.
Advokatsamfundet har härefter fått del av revisors rapport
för A:s Advokatbyrå avseende
räkenskapsåret 2008-01-01–
2008-12-31. I denna fanns anmärkning om att föreskrivet
utbildningskrav ej till fullo hade
uppfyllts.
A förelades den 1 juli 2009
att senast den 3 augusti 2009
inkomma med skriftligt yttrande
avseende samtliga uppgifter om
ej uppfyllt utbildningskrav. Han
upplystes även om att styrelsen
46

därefter kunde komma att besluta om att ett disciplinärende
skulle upptas.
Advokatens yttrande

A har i en skrivelse inkommen till
Advokatsamfundet den 5 augusti
2009 anfört i huvudsak följande.
Han kan ha förståelse för att
han förtjänar viss kritik och
kanske ett föreläggande från
Advokatsamfundet att inom viss
tid avhjälpa bristerna genom att
gå extrakurser eller liknande.
Men att ett disciplinärende ska
upptas mot honom och att han
därmed riskerar att drabbas
av påföljd anser han vara en
överreaktion. Disciplinärenden
bör avse brister mot vägledande
regler om god advokatsed.
Dessa etiska regler har han
varit mycket noga med att följa
i sin verksamhet. Han har inte
uppfattat att kravet på visst antal
timmar kursverksamhet funnits
med i reglerna om god advokatetik. Den ändring som nu har
skett på denna punkt från och
med den 1 januari 2009 kan,
enligt hans mening, inte tillämpas retroaktivt. Han har fått en
varning genom denna skriftväxling. Detta och det faktum att
fullgörande av kurskravet från
och med den 1 januari 2009,
vilket man i och för sig kan ha
principiella invändningar emot,
har intagits i reglerna om god
advokatsed gör att han i framtiden kommer att fullgöra det
årliga utbildningskravet.
Ärendets handläggning

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 21 augusti 2009 att
uppta ett disciplinärende mot A.
Han bereddes därefter tillfälle
att slutföra sin talan i ärendet.
Advokatens yttrande

I yttrande daterat den 10 oktober 2009 har A anfört i huvudsak följande.

Han vill betona att han inte är
emot att gå kurser, men att han
däremot är starkt kritisk till att
Advokatsamfundet skall tvinga
sina medlemmar att gå ett visst
antal kurstimmar per år, oavsett
om behov finns eller inte.
Ansvaret för kompetens och
fortbildning borde ligga på den
enskilde advokaten. Vidare är
det omöjligt att varje år hitta nya
kurser som är meningsfulla och
som man tidigare inte har varit
på. Ett årligt timtvång medför en
risk för att advokater tvingas att
gå kurser, inte för att utbilda sig,
men för att få ihop tillräckligt
många kurstimmar.
En annan sak är kostnadsaspekten som slår olika på olika
grupper av advokater. Humanjurister driver sin verksamhet
under alltmer pressade ekonomiska ramar. 1 600 arbetstimmar
per år med en maxdebitering
om 6/8 eller 75 procent innebär
en bruttoomsättning om cirka
1,2 miljoner kronor. Lantsortsadvokater är särskilt drabbade av
kostnader för kursverksamhet
eftersom kurserna till 99 procent
hålls i storstäderna, vilket i hans
fall innebär en resa på 30–40 mil.
Detta medför i sin tur övernattningar och resdagar. Varje
endagskurs i Stockholm, Malmö
eller Göteborg innebär 2,5 dagars
bortavaro från arbetet och en
förlorad omsättning om 16 000
kr. Kursavgift, resa, hotell m.m.
innebär kostnader på cirka
12 000 kr. Tre endagars kurser
innebär således en kostnad för
honom och många övriga
landsortskollegor om cirka
80 000 kr per år. Har man dessutom småbarn och vill vara någorlunda aktiv i deras tillvaro kan
man inte och vill man heller inte
arbeta mer än normala arbetsdagar. Det är en svår balansgång
och han menar att Advokatsamfundet borde vara mer lyhörd
för landsortsadvokaters vardag
och ekonomiska verklighet. Det
är inte endast kurser som skall
prioriteras.
Det framstår vidare som högst
tveksamt om man överhuvudtaget skall kunna åläggas disciplin-

påföljd för att man inte har gått
på kurser i tillräcklig omfattning.
Han ifrågasätter starkt om det
kan anses vara ett brott mot god
advokatsed.
Enligt hans förmenande är
god advokatsed att hänföra till
moral, lojalitet och gott omdöme. Brister i yrkeskompetens
kan knappast i sig vara ett brott
mot god advokatsed, så länge
man har omdöme att säga nej till
sådana uppdrag som man inte
behärskar. Med risk för att ha fel
anser han sig ha god yrkeskompetens inom de områden han är
verksam. Han har stort intresse
för rättsfrågor och rättsutveckling samt har under de aktuella
åren tagit ansvar för att utbilda
och upprätta sin kompetens
inom sina verksamhetsområden.
Någon större kritik mot bristfällig juridisk kompetens eller
omdöme tror han knappast kan
riktas mot honom. Han har upprätthållit sin kompetens delvis
på annat sätt än att genomgå
kurser och att det skulle vara ett
brott mot god advokatsed känns
främmande och långsökt.
Skulle nämnden anse att det
formellt är möjligt att erhålla disciplinpåföljd för att man inte har
gått på tillräckligt många kurser
kan man rimligen inte åläggas
disciplinpåföljd för förseelser
begångna före den 1 januari
2009. Rättssäkerhet bör gälla
även advokater och inte enbart
advokaternas klienter.
Nu har Advokatsamfundet i
de Vägledande reglerna om god
advokatsed infört en särskild bestämmelse i 2.5 om yrkeskompetens. Syftet är och bör väl i första
hand vara att advokater skall
se till att de upprätthåller sin
yrkeskompetens, men är angivet
att det inte räcker med detta utan
att man även skall ”genomgå erforderlig fortbildning”. Hans ”försyndelser” har begåtts innan de
nya reglerna trädde i kraft. Om
man läste de vägledande reglerna
som tidigare gällde kunde man
kanske tolka in det självklara att
advokater skall upprätthålla sin
yrkeskompetens inom de områden de är verksamma genom att
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studera bestämmelsen i 23 §. Av
denna bestämmelse framgick att
råd skall grundas på erforderlig
undersökning av gällande rätt
och att uppdraget skall utföras
med omsorg och noggrannhet.
Men inte ens med en extensiv
tolkning kunde något utläsas som
ens pekade mot att det skulle
strida mot god advokatsed att
inte gå på kurser.
Eftersom disciplinåtgärder för
den enskilde är att jämföra med
straff bör samma principer gälla
om förutsägbarhet, rättssäkerhet
och om förbud mot retroaktiv
bestraffning.
Sammanfattningsvis har han
inte varit helt fokuserad på att
varje år få ihop rätt antal kurstimmar. Han har istället ägnat tid
åt klienter, småbarn och utbildning på egen hand. Han har inte
haft en tanke på att detta skulle
kunna bestraffas med en disciplinpåföljd. Tillrättavisning från
Advokatsamfundet och föreläggande om uppföljning av kursverksamheten i framtiden hade
kanske varit adekvata åtgärder,
men inte ett disciplinärende. För
att undvika att hamna i denna
olustiga sits i framtiden tvingas
han nu att rätta sig in i leden och
varje år skrapa ihop de angivna
kurstimmarna.
Nämndens bedömning
och beslut

Av 36 § i Stadgar för Sveriges
advokatsamfund framgår att
ledamot ska upprätthålla och

vidareutveckla sin yrkeskompetens samt att styrelsen får
utfärda närmare föreskrifter om
ledamots skyldigheter att i detta
syfte genomgå professionell vidareutbildning och lämna uppgifter om detta till styrelsen.
Av Riktlinjer för professionell
vidareutbildning framgår, bland
annat, att advokat under aktuella år var skyldig att genomgå
minst 15 timmar (numera 18 timmar) strukturerad utbildning.
En advokat är också skyldig att
dokumentera sina utbildningsaktiviteter och lämna Advokatsamfundet upplysning om detta i
samband med årsredovisningen
för sin verksamhet. Föreligger
väsentlig brist eller upprepad
brist i advokats skyldigheter enligt riktlinjerna kan Advokatsamfundets styrelse väcka frågan om
disciplinärende.
I ovanstående avseenden har
reglerna varit desamma sedan
den 1 januari 2004. Den 1 januari
2009 infördes dessutom i Vägledande regler om god advokatsed
en regel om att en advokat är
skyldig att upprätthålla och
utveckla sin yrkeskompetens.
Genom att inte ha uppfyllt
utbildningskravet räkenskapsåren 2004, 2006 och 2007 har A
upprepade gånger brustit i sina
skyldigheter enligt riktlinjerna.
Han har därigenom åsidosatt
sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 §
andra stycket rättegångsbalken. n

Problem i Tyskland
eller med Tyskar?
Tysk advokatbyrå med bl.a. två svensktalande Rechtsanwälten bjuder
på rättegångsbiträde och juridisk rådgivning i hela Tyskland.

Ernst Johansson, Kiel
Jens O. Leisse, Schwerin

Insolvensfrågor?

Nu med
indrivning
och
inkasso
Boken som blivit ett standardverk inom
obeståndsrätt och som underlättar det
dagliga arbetet för dig som arbetar med
insolvensfrågor.
Innehåll
• Inledande översikt av advokat Hans Elliot
• Svensk lagstiftning och EU-regler
• Praktiskt sökordsregister
Pris
495 kr (exkl. moms och porto)
Beställning
www.farsrsforlag.se
Tel: 08-402 75 00
E-post: order@farsrsforlag.se
FAR SRS Förlag har en omfattande bokutgivning inom
affärsrätt, skatter, HR, redovisning och revision och flera
av våra böcker har med åren blivit branschstandard.

Johansson Rechtsanwälte und Notar
Hopfenstrasse 31
24103 Kiel
Tel. 0049-431/6607-6
Fax 0049-431/6607-777
info@johansson-kiel.de
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Mecklenburgstrasse 85
19053 Schwerin
Tel. 0049-385/5557320
Fax 0049-385/55573222
info@johansson-schwerin.de
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Samfundet

disciplinärende Beslut 2009

4

Advokat bär ansvaret för kontorspersonals brott mot
tystnadsplikten. Erinran.

Bakgrund

Anmälaren X vände sig hösten
2006 till dåvarande jur.kand. Y
i staden S för biträde i tvist mellan henne och en bostadsrättsförening. Ärendet avslutades i
slutet av november 2006 sedan
X framfört klagomål. I samband
med detta hade X kontakt med
advokaten A.
Anmälan

X har i anmälan, som kom in
till Advokatsamfundet den 21
oktober 2008, anfört i huvudsak
följande.
Efter telefonkontakt med Y
besökte hon honom på advokatkontoret i staden S. Hon hade
med sig många handlingar,
som hon lämnade kvar efter att
hon och Y gått igenom de mest
aktuella handlingarna. De kom
överens om att hon skulle meddela Y när överklagandetiden för
ett av Kronofogdemyndigheten
meddelat beslut gått ut och de
kunde gå vidare med ärendet.
När hon skulle göra det var
det svårt att få tag på Y och då
hon lyckades fick hon tala med
honom bara några få minuter. Han ingav inget som helst

Juridisk litteratur
säljes.
NJA I 1930-1998
Rättsfall från hovrätterna
1990-96
SvJt 1993-2001
Nyare och klassisk juridisk
litteratur.
Allt i gott skick med leverans
i Gävle eller Stockholm.

Lennart Rehle
0705 - 55 88 00
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förtroende, varför hon bad att
få tala med hans chef. Hon fick
tala med A. När hon framförde
sina klagomål och sade att hon
inte hade förtroende för Y tog A
denne i försvar och var mycket
högdragen mot henne. Hon sade
att hon ”ville avbryta ärendet”
och få pengarna och handlingarna sända till sig, vilket de kom
överens om. A sände också ett
den 17 november 2006 daterat
brev tillsammans med handlingar till henne. Det förskott hon
betalat den 16 oktober 2006,
3 750 kr, sattes omedelbart in
på hennes konto. I kuvertet med
det av A undertecknade brevet
fanns, förutom handlingar i
hennes ärende, handlingar som
hörde till ett helt annat ärende.
Alla handlingar var väl blandade. Innan hon hunnit sända dem
som inte var hennes tillbaka till
advokatbyrån talade hon med
A om de felsända handlingarna.
Han svarade ”Oj, då har Y gjort
fel”. De kom överens om att advokatbyrån skulle sända henne
ett förfrankerat kuvert. Hon fick
också ett kuvert – frankerat med
5 kr 10 öre – i vilket hon lade
de felsända handlingarna. På
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posten fick hon veta att portot
rätteligen skulle vara 22 kr, men
hon lade kuvertet som det var i
en postlåda.
X har till anmälan fogat
advokatbyråns faktura, A:s brev
och kopior av diverse handlingar
som rör advokatbyrån och en
annan klient.

för varje advokat att kontrollera
innehållet i all utgående post.
Advokatbyråns rutiner för
att undvika sammanblandning
innebär att vid kopiering endast
en akt får öppnas åt gången,
och kopiering av den pågående
akten skall vara avslutad innan
man påbörjar kopiering av handlingar från någon annan akt.

Advokaternas yttrande

Advokaten B (i egenskap av
principal för Y) och advokaten A
har i yttrande den 12 december
2008 anfört i huvudsak följande.
Y anställdes som biträdande
jurist vid advokatbyråns kontor
i staden S i februari 2006 och
var dessförinnan anställd på
advokatbyråns kontor i staden Q
från maj 2003. – B har efter att
Y kom till staden S haft löpande
kontroll och genomgång med
honom av hans ärenden och
handläggningen av dem. Y är
mycket kompetent och har huvudsakligen haft egna ärenden.
– Eftersom B var upptagen då X
ringde kopplades samtalet till A,
som följde upp det med Y. Det
framkom därvid att Y gjort en
annan bedömning än X och redan övervägt om hon inte borde
byta till annat ombud. A och Y
beslutade föreslå X att avsluta
uppdraget och kontrollerade att
hon inte skulle lida någon rättsförlust vid ett snabbt avslut. Därefter ringde A tillbaka till X och
kom överens med henne om att
avsluta uppdraget. Både B och A
anser att Y hanterat X:s ärende
på ett korrekt sätt och gjort
riktiga bedömningar. – Efter A:s
avslutande samtal med X bad
han Y att omgående ombesörja
kopiering och återsändande av
handlingarna samt återbetalning
av förskottet. Y lade ut ärendet
till sekreterarna för åtgärder och
lade samtidigt ut en annan akt
för kopiering av domen i den.
Härefter har sammanblandning
skett antingen på grund av att
rutinerna inte följts eller att
misstag skett av annan anledning. Det inträffade är beklagligt
men det är inte praktiskt möjligt

Genmäle från anmälaren

X har i genmäle den 26 december 2008 vidhållit sin anmälan
och lämnat ytterligare uppgifter
om sina kontakter med Y, bl.a.
att denne vid hennes besök på
advokatkontoret lät henne vänta 15 minuter och sedan sprang
ut och in i besöksrummet tre
gånger och verkade stressad.
Vidare har hon uppgivit att hon
haft svårt att få kontakt med Y
eller klara besked om var han
fanns.
Övrigt

I yttrande den 23 januari 2009
över anmälan har A bl.a. tillbakavisat påståendet att han skulle ha
varit högdragen mot X och beklagat att hon uppfattat saken så.
B har i yttrande den 23 januari
2009 över genmälet anfört bl.a.
följande. Han tillbakavisar X:s
påståenden om advokatbyråns
problem och vissa påståenden
om Y:s uppträdande under X:s
besök.
X har i skrift den 1 februari
2009 ytterligare utvecklat sin
anmälan.
Bedömning och beslut

En advokat har tystnadsplikt avseende det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten. Av utredningen
framgår att kontorspersonalen
av misstag har skickat handlingar i ett ärende till en klient i ett
annat ärende. För detta bär B
det yttersta ansvaret.
Nämnden tilldelar därför B
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
I övrigt föranleder ärendet
inte någon åtgärd. n
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis.

Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till

Rakelkonferens 2010
Konferens för kvinnliga jurister
tisdagen den 20 april 2010, Grand Hotel i Stockholm
Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel ger dig som är kvinnlig jurist en
möjlighet till inspiration och information. Du får dessutom tillfälle att nätverka med ett stort
antal kvinnliga jurister från hela rättsväsendet. Konferensen genomförs för fjärde gången.
Program tisdag 20 april 2010, Spegelsalen på Grand Hotel, Stockholm
Årets tema: Trygghet – Våga – Förändring
12.00–12.30

Registrering med kaﬀe och smörgås

12:40–12:45

Advokat Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hälsar välkommen

12:45–13:15

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inledningstalar

13.15–14.15

Margareta Sjölund – Framgångsrecept för stjärnjurister
Margareta Sjölund, legitimerad psykolog i Sverige och USA samt Ph.D. i psykologi från University of
Illinois, är föreläsare och konsult med lång erfarenhet från universitet och internationella företag i
Asien, Europa och Nordamerika. Hon har 20 års erfarenhet från USA som psykolog, chefsrekryterare
och HR-konsult och har gästföreläst vid ett 20-tal amerikanska universitet.

14.15–14.45

Kaﬀepaus

14:45–15:30

Margareta Sjölund fortsätter

15:30–16.30

Karin Thunberg – Våga leva livet
Karin Thunberg är journalist, författare och pjäsförfattare. Hon arbetar sedan många år som reporter
och kolumnist på Svenska Dagbladet. År 2002 tilldelades Karin Thunberg Publicistklubbens Guldpenna ”för sin förmåga att förena det privata med det personliga och det politiska”.

16.30–18.30

Mingel med drink och tilltugg i Bolinderska palatset

Anmälan Sista anmälningsdag 1 april 2010. Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats www.advokatsamfundet.se. Övriga anmäler sig till Advokatsamfundets kursavdelning:
kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00. Ange namn, titel, kontaktuppgifter och fakturaadress vid anmälan.
Anmälan är bindande.
Kostnad Konferensavgiften är 950 kronor exkl. moms. I avgiften ingår kaﬀe, smörgås samt dryck och tilltugg.
Utbildningstimmar Konferensen motsvarar 3,5 utbildningstimmar, som får räknas in i det årliga fortbildningskravet
för advokater.
Frågor Advokatsamfundets kursavdelning: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
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Advokatbyrå AB, Göteborg
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Advokatbyrå, Stockholm
Rickard Arvidsson, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm
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KB, Stockholm
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HB, Göteborg
Rickard Colliander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
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9 november 2009
Carolina Tendorf, Stockholm,
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