

”Vi har en gigantisk styrka. Vi läcker aldrig.”
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Carvingtekniken har revolutionerat den alpina skidåkningen och gjort det roligare att
åka skidor. Precis på samma sätt revolutionerade quattrotekniken först motorsporten
och sedan bilkörningen vilket gjort det både roligare och säkrare för oss vanliga förare att
köra bil. Gemensamt för båda teknikerna är att de i varje sväng ger ökad kontroll och trygghet.
Läs mer på audi.se/carving om alpina landslaget och teknik i pisterna.
Audi quattro® innebär alltid aktiv permanent fyrhjulsdrift som fördelar motorkraften
optimalt efter aktuella förutsättningar och underlag året runt, givetvis integrerat med
elektroniska hjälpmedel som t ex antisladdsystem. På audi.se/quattro kan du läsa allt om
tekniken för fyrhjulsdrift som ”föddes” för trettio år sedan, utvecklats kontinuerligt och valts
till miljontals bilar från Audi.

Audi A4 quattro® edition.
Nu ﬁnns ett attraktivt skäl att besöka din Audiåterförsäljare. Välkommen in.
•
•
•
•
•
•
•

quattro® permanent fyrhjulsdrift
Xenon plus-ljus
Sportstolar, el. svankstöd
Alufälgar 17”, låsbara hjulbultar
Multifunktionssportratt av läder
Tillval: Sportchassi 0 kr
Gäller samtliga A4 quattro®

Editionpaketet ﬁnns till samtliga A4 quattro, tillägg 23.900 kr
(ord.pr 52.600 kr), tillägg Avant 12.900 kr.
Leasing: 1.600 kr/mån*. Förmånsvärde: 1.525 kr/mån*
Förbr. vid bl. körning från 5,7 l/100 km, co2-utsläpp från 149 g/km.
A4 TDI 170 quattro edition fr

315.100 kr

Ordinarie pris
344.100 kr

aldrig.”
”Vi har en gigantisk styrka. Vi läcker
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Om informationssamhällets
magiska kraft
Min förra ledare handlade om Wikileaks och det fria informationsflödets betydelse för yttrandefriheten i ett demokratiskt samhälle. De senaste veckornas händelser i den
arabiska delen av världen illustrerar detta på ett nästan oöverträffat sätt. Händelserna i sig är, även i ett historiskt perspektiv, mycket anmärkningsvärda. Förtryckta folk med
starkt beskuren yttrande– och tryckfrihet reser sig, inte med
våld och med vapen, utan i en utomparlamentarisk demokratisk process. Kraften i dessa rörelser tvingar bort diktatorer, som av tradition inte drar sig för att bruka våld för att behålla sina maktpositioner i starkt korrumperade samhällen
av stundom medeltida typ. Hur är då detta möjligt? Skeendena är komplexa och låter sig inte med säkerhet analyseras
i det korta perspektivet. Men, tydligt är att de folkliga upproren för sin framgång varit beroende av fria medier som, inte
minst via sociala nätverk, förmått att sekundsnabbt sprida
information till världssamhället och till de politiska strukturer vars stöd diktaturer har svårt att klara sig utan. Att den
intensiva nyhetsbevakningen till exempel påverkat den amerikanska administrationens stöd för Mubarakregimen och
därmed indirekt makthavarna i Kairo förefaller tydligt.
Diktaturerna gör vad de kan för att strypa nyhetsflödet.
Man söker stänga ner informationsströmmarna via Google,
Facebook och Twitter, man hotar och misshandlar journalister, man utvisar eller fängslar oppositionella och människorättsadvokater. Men inget hjälper. De demokratiska krafterna är för starka. Förtryckarna rår inte på den tekniska
uppfinningsrikedomen hos den moderna tidens kommunikatörer. Informationen flödar ändå och de folkliga krafterna
kan hjälpligt organiseras. Resultatet blir att diktaturen förr
eller senare faller. I avvaktan därpå kommer, med största sä-
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kerhet, viktiga reformer att genomföras, allt i ett sista försök
att behålla makten och lugna folket.
Den samtidsbild jag ovan skildrat är kanske optimistisk.
Likväl tror jag på dess sanning och relevans. Ty även i vår
trygga miljö är vården av det fria informationssamhället en
prioritet av första ordningen. Det utgör även vår försäkring
mot en samhällsutveckling i antidemokratisk riktning. Det är
därför en viktig uppgift att ständigt vårda de värden som utgör en viktig del av försäkringsvillkoret. En sådan hörnsten
är vår tryck– och yttrandefrihet. Men hit hör också frågor om
vår integritet i mediesamhället. Låt mig ta några aktuella exempel.
I EU-landet Ungern har ny lagstiftning på medieområdet

introducerats från och med årsskiftet. Denna innebär i korthet att en ny medie– och kommunikationsmyndighet kan
ålägga medieorganisationer böter på upp till 730 000 euro
om en publicering bedöms oacceptabel. Myndigheten kan
angripa publiceringar som definieras som stridande mot allmänintresset, mot allmän moraluppfattning och mot nationell ordning. Detsamma gäller så kallad obalanserad nyhetsbevakning! Risken för extern censur och för självcensur är
uppenbar. Myndigheten ifråga har fem styrelseledamöter,
som alla utses av det styrande partiet, utan föregående konsultationer med övriga partier och utan parlamentarisk insyn. Det finns all anledning att känna stor oro inför denna
nya lagstiftning. Det finns likaså skäl att noga följa utvecklingen, inte bara i Ungern, utan inom varje EU-land. Det borde inte vara förenligt med medlemskapet i EU att ett land
inför en lag varigenom grundläggande fri– och rättigheter
inskränks och medias oberoende allvarligt rubbas.
EU:s förhållningssätt i dessa frågor är mycket viktigt. I en
Advokaten Nr 2 • 2011

pågående utredning rörande vår framtida yttrandefrihetslagstiftning har det ifrågasatts om vår nuvarande reglering
överensstämmer med gällande EU-rätt. En anpassning av
vårt grundlagsskydd på området är enligt många nödvändig.
Samtidigt tror jag mig våga påstå, med en säkerhet på gränsen till visshet, att en sådan jämkning skulle leda till försämring av det idag grundlagsfästa skyddet enligt TF och YGL.
Det känns därför i detta perspektiv angeläget att påminna
om att censurförbudet är en av grundbultarna i vår svenska
tryck– och yttrandefrihetslagstiftning. Detta är värt att beakta när röster höjs för att tillmötesgå krav från en överstatlig
normgivare, EU, vars medlemsstater till stor del har andra
traditioner och intressen än dem vi är vana vid.
Men, tryck- och yttrandefriheten är också i Sverige
satt under inhemsk press, låt vara under mindre drastiska
former än i Ungern. En rad lagstiftningsåtgärder inom skilda
områden har på senare år inkräktat på det grundlagsskyddade området. PUL, förbudet att uppmana till terroristbrott
och annan allvarlig brottslighet, lagstiftning mot så kallad
grooming, barnpornografi, dataintrång, spridning av det
rättsliga ansvaret på nätet, datalagring och FRA-lagstiftningen är exempel härpå. Inskränkningar för intagna på anstalt
att läsa viss litteratur är ett närbesläktat uttryck för censurtanken. Härtill kommer begränsningar i offentlighetsprincipen och utvidgning av sekretessen.
Det gedigna grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten missbrukas också dessvärre av aktörer med syften
andra än dem grundlagen avser att skydda. Detta missbruk
förekommer ofta på Internet. Det kan till exempel handla
om att lägga ut obduktionsbilder på mördade småbarn.
Grundlagsskyddet missbrukas också när poliser eller andra
mot betalning läcker ur förundersökningar. På Aftonbladets
webbplats kunde man förra året köpa det 46 sidor långa polisförhöret med en misstänkt mördare till en kostnad av tre
kronor. Samma problem uppkommer när advokater bryter
sin tystnadsplikt och avslöjar förtrolig klientinformation i
media. Till allt detta kommer att JK, i och för sig på goda
grunder, ska vara återhållsam med att väcka åtal.
Demokrati och yttrandefrihet innebär vidare inte bara
att man måste tåla utan också skydda obekväma åsikter, att
man till och med måste ge presstöd också åt extrema åsikter,
till exempel sådana som stundom torgförs i sverigedemokratiska medier. Likväl finns det ledamöter av riksdagen som på
allvar hävdar motsatsen, därför att däri framförda åsikter av
vissa inte anses vara tillräckligt ”demokratiska”. De inser
tydligen inte att presstödets funktion inte är och inte får vara
att undertrycka obekväma åsikter. Det är häpnadsväckande
att polityren rörande åsiktsfriheten ibland är så tunn.
En stor del av alla yttranden som sprids, inte minst på Internet, faller utanför det grundlagsskyddade området. Den
kanske största utmaningen är att finna system som möjliggör
att beivra de kränkningar som begås, utanför det skyddade
området, utan att man samtidigt inskränker det nuvarande
grundlagsskyddet.
Alla samhällen har en rättskultur som ligger till grund för
ett lands lagstiftning och rättstillämpning. En stark tryck- och
yttrandefrihet är ett gott indicium på ett väl fungerande demokratiskt samhälle. Sverige har bland annat genom syste-
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met med ensamansvar för den ansvarige utgivaren en av
världens mest generösa och väl fungerande tryck- och yttrandefrihetslagstiftningar. Gott så. Medierna utgör en nödvändig del i demokratin och behöver därför ett starkt skydd.
Vi kan dock inte förlita oss enbart på media. Därför behövs
också utrymme för enskilda människor och journalister, författare, konstnärer och vem som helst att utan att riskera att
göra sig skyldiga till brott, få framföra obekväma, felaktiga
och ibland mycket smaklösa påståenden, oberoende av medium. Även om enskildas integritet måste skyddas, får det
inte ske på bekostnad av grundläggande demokratiska principer. Avarter får sanktioneras på annat sätt. Det måste dock
alltid vara statens ansvar att ombesörja skydd för den enskil-

”De demokratiska krafterna är för starka. Förtryckarna
rår inte på den tekniska uppfinningsrikedomen
hos den moderna tidens kommunikatörer.”
des integritet såväl i förhållande till staten som till andra,
samt att se till att det finns tillgängliga rättsmedel för den
som drabbas. Det är ingen lätt uppgift.
Advokatsamfundet har nyligen yttrat sig över Yttran-

defrihetskommitténs debattbetänkande. Som tidigare redovisats innehöll det tre tentativa förslag till ny lagstiftning på
området. Utan att här gå in på de olika förslagen kan inte något av alternativen läggas till grund för ny lagstiftning. Detta,
trots de brister som otvivelaktigt finns i det nuvarande systemet. De yttersta skälen för denna negativa hållning är förstås
värnandet om det fria informationsflödet i ett demokratiskt
samhälle. Innan man ens överväger att rasera ett väl förankrat och i huvudsak väl fungerande system bör man i stället
ytterligare utreda hur man, inom ramen för nuvarande lagstiftning, kan komma tillrätta med de tillkortakommanden
som kombinationen med TF och YGL uppvisar. Möjligen kan
man då, i syfte att uppnå teknikneutralitet, delvis låta sig inspireras av en av de nu presenterade modellerna, den så kal�lade Ansvarsmodellen. Kommittén har dock ett enligt min
mening hopplöst uppdrag.
Redan den omständigheten att oenighet råder, såväl mellan
parlamentarikerna som mellan experterna, talar för att man
inte ska vidta några systemförändringar. Till detta kommer att
remissutfallet var synnerligen negativt för kommittén.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Elisabet Fura

Den svåra balansen mellan integritetsskyddet och pressfriheten kommer
återigen att analyseras av Europadomstolen.

Skyddet för den personliga
integriteten behöver stärkas
i den svenska tryck- och
yttrandefrihetslagstiftningen
anser regeringens utredare.
Men Elisabet Fura anser att
Sverige bör invänta nya domar från Europadomstolen.
Justitierådet Göran Lambertz presenterade sina idéer till ny lagtext
vid ett seminarium om skyddet
för privatlivet och medierna, arrangerat av Stockholm Centre for
Commercial Law i januari. Vid
seminariet möttes jurister och
journalister för att bland annat
diskutera skyddet för privatlivet
när det gäller uppgifter om hälsa
och den personliga integriteten i
bilder och filmer. En viktig utgångspunkt för diskussionerna
var Europadomstolens dom i det
så kallade Carolinemålet från
2004.
I Carolinemålet ställdes två
grundläggande principer i Europakonventionen mot varandra:
yttrandefriheten (artikel 10) och
rätten till privatliv och skydd för
den personliga integriteten (arti6

kel 8). Prinsessan Caroline av Monaco hade vänt sig till tysk domstol för att stoppa publiceringen
av bilder på henne, tagna både i
privata och offentliga miljöer. De
tyska domstolarna ansåg sig inte
kunna ingripa mot bilder tagna i
en offentlig miljö. Men Europadomstolen gjorde en annan bedömning, och fällde Tyskland för
att staten brustit i skyddet av Carolines rätt till privatliv.
Domen i Carolinemålet är fort-

farande högaktuell för utredaren
Göran Lambertz. I hans uppdrag
ingår att analysera om det frivilliga grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen ”kan komma i
konflikt med bestämmelser som
har till syfte att skydda den personliga integriteten”. Lambertz
ska också se över brottskatalogen
i tryckfrihetsförordningen.
Och utredaren hade sin linje
klar vid seminariet:
– För min del menar jag att vi i
Sverige inte är i närheten av att ha
det skydd som Europadomstolen
krävde i Carolinemålet, sa han.
Lambertz berättade att utred-

ningen nu arbetar med två tänkbara varianter på lagtext, med
innebörden att den som kränker
någon annans privatliv eller lämnar uppgifter om någon annans
privata angelägenheter som kan
orsaka allvarlig skada eller stort
lidande begår brott, om det inte
varit försvarligt att lämna uppgifterna.
Göran Lambertz fick mothugg

från bland andra Expressens förre
chefredaktör Staffan Thorsell.
Han hävdade att tryck- och yttrandefriheten i de etablerade medierna i själva verket fungerar bra.
– Det är självklart att nya medier skapar nya problem. Men de
problemen tycker jag att vi ska
angripa utan att förstöra det som
fungerar ganska bra, sa han.
Vid seminariet medverkade
också Sveriges domare vid Europadomstolen, Elisabet Fura. Hon
lyfte fram att det visserligen kommit flera domar med samma
innebörd som Carolinedomen,
men att frågan om gränsdragning
mellan privatliv och yttrandefrihet därför inte är löst en gång för

Göran Lambertz

alla. Domen har också fått en hel
del kritik, bland annat för att definitionen av en offentlig person är
allt för luddig.
Det kan också komma nya riktlinjer om gränsdragningen från
Europadomstolen. Just nu behandlas två olika mål, som lagts
samman. Det ena gäller ytterligare ett klagomål från prinsessan
Caroline, det andra en tysk tidning som vänt sig till domstolen
efter att ha fått artiklar stoppade
av nationell domstol. Målen ska
avgöras av 17 domare i så kallad
stor kammare, till skillnad från
Carolinemålet som avgjordes av
sju domare i vanlig kammare. De
nya domarna kommer därmed att
få större tyngd som prejudikat.
Elisabet Fura har efter seminariet i en debattartikel i Expressen
pekat på de nya domar som väntas och skriver bland annat att
”den svåra balansen mellan integritetsskyddet och pressfriheten
kommer att analyseras återigen,
denna gång av 17 europadomare.
Kanske läge för Sverige att avvakUB
ta?”.
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Utredare vill ha
ny gränsdragning

Nyheter

Acta-avtalet väcker oro
Acta-avtalet är nu färdigförhandlat. Ett nödvändigt avtal
för att värna upphovsrätten,
anser förespråkare. Men kritiker hävdar att avtalet hotar
grundläggande fri- och rättigheter.

fattas av. Samma sak svarade
justitieminister Beatrice Ask i en
interpellationsdebatt i riksdagen
den 21 oktober 2010.
Men Jens Holm är av en annan
uppfattning. Actas regler om
självreglering ytterligare en förstärkning av internetoperatörernas möjlighet att stänga av användare som besöker ”fel” sidor eller
laddar ner upphovsrättsskyddat
material, anser han.

Under hösten lyckades de elva
parterna, där EU utgör en part,
enas om de sista knäckfrågorna i
handelsavtalet som påbörjades
under 2008. Den slutliga versionen av Acta, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, presenterades i december.
Acta omfattar såväl straffrättsliga som civilrättsliga åtgärder mot förfalskning och
andra upphovsrättsintrång.
Men det är reglerna om frivilligt samarbete mellan nätoperatörer och upphovsrättsorganisationer som framför allt
väckt kritiska röster. I avdelning 5, artikel 27 av avtalet
fastslås att parterna ska arbeta för att främja samarbete
mellan näringslivets aktörer
för att stoppa upphovsrättsbrott. Enligt bland andra den
franska organisationen La
Quadrature du Net innebär
detta ett brott mot den så kal�lade mere conduit-principen,
alltså att internetoperatörer
inte kan göras ansvariga för
vad kunderna använder sina
Frågan om hur upphovsrätten ska skyddas
uppkopplingar till.
skapar debatt.

En som oroats över Actas kon-

sekvenser är riksdagsmannen
Jens Holm (V). Han ställde i oktober flera frågor om Acta till närings- och energiminister Maud
Olofsson om Acta-avtalet.
Justitiedepartementet har i två
olika promemorior informerat
näringsutskottets ledamöter om
Acta. Enligt departementet innebär avtalet bara en mindre justering av varumärkeslagen för Sveriges del. Artikeln om
självreglering innebär inga förändringar i förhållande till Ipreddirektivet, som Sverige redan omAdvokaten Nr 2 • 2011

acta
Acta syftar till att skapa gemensamma regler och metoder för att
komma till rätta med piratkopiering
och andra intrång i upphovsrätten.
Avtalet är framförhandlat av tio länder, däribland USA, Japan, Kanada
och Sydkorea, plus EU. Tanken är att
ytterligare länder ska kunna ansluta
sig när avtalet är klart.
Länderna bakom avtalet försökte
först få till stånd ett avtal inom
ramen för WTO och FN-organet
WIPO (World Intellectual Property
Organization), men möttes av motstånd från vissa medlemsländer och
beslöt då att inleda förhandlingar
om ett plurilateralt avtal.

EU-parlamentet har i flera resolutioner gett sitt stöd till Acta.
Men också parlamentarikerna
bakom den senaste resolutionen,
som antogs den 24 november,
uttrycker oro över den föreslagna
självreglering som avtalet föreskriver. I resolutionen varnar
även de för att om internetoperatörerna görs ansvariga för vad
kunderna läser och laddar ner,
kan detta leda till en otillåten
övervakning av medborgarna. Parlamentarikerna påpekar också att självreglering
som inskränker fri- och rättigheter inte är tillåten enligt
EU:s rättsprinciper.
Den nuvarande kritiken är
inte den första som riktats
mot Acta. Förhandlingarna
om avtalet pågick länge i det
tysta. Detta är inget ovanligt
för handelsavtal, där processen normalt skyddas av utrikessekretess. Många debattörer hävdade dock att Acta har
betydligt mer långtgående
konsekvenser för medborgarna än vanliga handelsavtal.
Bland de kritiska rösterna

märktes EU:s datatillsynsman
Peter Hustinx, som i februari
2010 uttryckte oro för att förhandlingarna kan resultera i
ett avtal som åsidosätter
grundläggande rättigheter,
individers integritet och
skyddet för personuppgifter.
Även EU-ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros konstaterade i ett beslut att EU-medborgarna hade ett klart intresse av
information om avtalet.
Inom EU talade bland andra
Sveriges regering för ökad öppenhet. Efter flera läckor, där avtalsförslag lades ut på Wikileaks, beslöt Acta-länderna om ökad
öppenhet. I april 2010 publicerades den dåvarande avtalstexten,
och även följande förslag har offentliggjorts.
Acta ska nu behandlas inom
EU, och därefter ratificeras. UB

Svea hovrätt ändrade
hälften av domarna
Under andra halvåret 2010 fastställde Svea hovrätt tingsrätternas domar i 53 procent av de
prövade brottmålen. Det visar
en undersökning av hovrättens
samtliga brottmål, sammanlagt
1377 stycken.
Hovrätten ändrade alltså
tingsrättens domar i 47 procent
av brottmålen. Andelen ändringar varierar något mellan
domstolens avdelningar, från
39 till 56 procent. Det vanligaste skälet för ändring var att
hovrätten gjort en annan rättslig bedömning i påföljdsfrågan
(27 procent av ändringarna).
Annan bevisvärdering låg bakom 23 procent av ändringarna.

Nya nedläggningsplaner
för tingsrätter
Processen med att slå samman
tingsrätter och därmed få bort
de minsta enheterna fortsätter
inom Domstolsverket. I en promemoria om den framtida organisationen för tingsrätterna
föreslår Domstolsverket nedläggning av tingsrätterna i Eksjö, Hässleholm, Mora och Norrtälje.
Förslaget ska remissbehandlas innan regeringen slutligen
fattar beslut i frågan.

Anmälningarna för
sexhandelsbrott har ökat
Antalet anmälningar och inledda förundersökningar för köp
av sexuella tjänster har ökat
med 569 procent, efter regeringens extra resurser till polisen
med 40 miljoner kronor. Det visar den slutrapport som överlämnats till regeringen.
Antalet anmälningar och inledda förundersökningar som
rör människohandel för sexuella
ändamål ökade med 106 procent från 2008 till utgången av
2010. För brottet koppleri/
grovt koppleri ökade antalet
anmälningar och inledda förundersökningar under samma period med 136 procent och för
köp av sexuell tjänst med 569
procent.
År 2008 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag av regeringen att
förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för
sexuella ändamål. Sammanlagt
40 miljoner kronor fördelades
på flera projekt.
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Nu kan alla intresserade anmäla
sig som sökande till tjänsten
som justitieråd, när Domstolsverket annonserar ut lediga domaranställningar. Platsannonserna, som fanns såväl i
dagstidningar som på Domstolsverkets webbplats, är en
följd av det nya, öppna anställningsförfarandet för domare,
som innebär att de så kallade
kallelsetjänsterna i domstolarna
avskaffats.

Kommuner ska tvingas
ta emot flyktingbarn
Regeringen har uppdragit åt
Göran Ewerlöf, hovrättslagman
i Svea hovrätt, att föreslå utökade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn
även till kommuner som inte har
någon överenskommelse om
att ta emot sådana. Men utgångspunkten är fortfarande
att anvisningar ska ske efter frivilliga överenskommelser så
långt det är möjligt.
I juli 2006 övergick ansvaret
för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn från
staten till kommunerna. Syftet
med den reformen var att barnen skulle omfattas av samma
sociala omvårdnadssystem som
svenska barn.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2011.

Förberedelse till brott
kriminaliseras i fler fall
Regeringen har beslutat att
lämna ett förslag till utökad förberedelsekriminalisering till
Lagrådet för granskning. Genom förslaget genomför Sverige ett EU-rambeslut. Förslaget innebär att de
brottsbekämpande myndigheterna ges möjlighet att ingripa
mot vissa brott på ett tidigare
stadium.
Bland de brott som regeringen nu föreslår ska bli kriminaliserade på förberedelsestadiet
finns koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott,
grova fall av givande av muta
(bestickning), grovt skattebrott, grovt insiderbrott, grovt
miljöbrott och grova fall av jaktbrott.

Tredjemansrevision
– ett hot mot
rättssäkerheten
Tredjemansrevisioner strider
mot grundläggande rättssäkerhetskrav och är ett hot mot
integriteten. Det var de flesta
debattörer överens om när
Institutet Skatter och Rättssäkerhet höll seminarium om
revisionerna den 4 februari –
med undantag för Skatteverkets representanter.
Skatteverkets Lars Ohsin menade
att det grova skattefusket ofta är
kopplat till den grova organiserade brottsligheten och hävdade
att den vore svår att stoppa utan
tredjemansrevision. Han framhöll också att det skulle innebära
intrång för fler om inte Skatteverket genom tredjemansrevision
kunde göra ett urval av vilka som
ska kontrolleras.
Jon Karlung, styrelseordförande och före detta vd för internetleverantören Bahnhof, berättade
om sina erfarenheter av tredjemansrevision ur den reviderades
synvinkel.
År 2007 begärde Skatteverket
ut omfattande uppgifter från
Bahnhof om företagets kunder.
Föreläggandet gällde omkring

Jon Karlung
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150 000 hushåll. Skatteverket ville ha kundernas personnummer
och bland annat uppgifter om vilka sidor kunderna hade besökt
och om de hade haft reklambanners på sina webbsidor.
– Det var information vi inte
hade, eller som krävde att vi
byggde om hela vårt system, sade
Karlung.
Bahnhof överklagade föreläggandet men förlorade.
Enligt Jon Karlung fick Bahnhof
lägga flera månaders arbete på att
ta fram uppgifterna, och det kostade företaget närmare en halv
miljon kronor.
Karlung hänvisade till brevhemligheten och framhöll att
medborgarnas rätt att föra privat
kommunikation är en grundsten i
demokratiskt samhälle.
– Vi är den moderna tidens
postverk, sade Jon Karlung och
undrade:
– Är det rätt att man ska kunna
öppna postens brev och se vad
folk har skrivit?
Både journalister och advokater fanns bland Bahnhofs kunder.
Bahnhof hade inte bara ekonomiska olägenheter av tredjemansrevisionen. Varumärket tog också
skada och bolaget förlorade några kunder, som antog att det borde vara något skumt med ett företag som utsattes för granskning.
Bahnhof levererade det begärda materialet på ett oväntat sätt: i
form av en pdf-fil med 72 000 sidor text, satt i typstorleken 8
punkter utan radbrytningar – i ett
typsnitt med namnet ”Sovjet”.
– Jag frågade vad Skatteverket
använde materialet till, men fick
aldrig något svar, berättade Jon
Karlung.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ifråga-

Skatteverkets agerande
för att stoppa det grova
skattefusket skapar debatt.

satte beskrivningen att tredjemansrevisionen skulle rikta sig
mot grovt skattefusk och grov organiserad brottslighet. Hon frågade sig om Skatteverket trodde
att de 150 000 hushållen bland
Bahnhofs kunder ägnade sig åt
sådant, eller de 300 advokater
och andra rådgivare som fick sina
klientmedelskonton hos SEB
granskade i en tredjemansrevision 2006.
Anne Ramberg påminde om att
en förutsättning för rättsstaten är
oberoende advokater som kan
företräda enskilda mot staten,
och att tystnadsplikten är en
Advokaten Nr 2 • 2011
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Domstolsverket
söker justitieråd

Nyheter
Funke mot Frankrike, som handlar om tvångsåtgärder från franska finanspolisen. Europadomstolen har slagit fast att det måste
finnas en befogad misstanke om
brott och åklagarbeslut för att
tvångsåtgärder ska vara tillåtna,
och dessutom måste proportionalitetsprincipen beaktas. Europakonventionens regler om rättvis rättegång innebär en rätt att
inte behöva lämna kriminellt belastande uppgifter om sig själv.
De betydelsefulla Funke- och Crémieux-fallen har följts av fallet
André mot Frankrike 2008, om
skatterazzia mot ett advokatkontor i syfte att finna bevismaterial
mot en klient.
Carl Michael von Quitzow

ansåg att tredjemansrevision är
ett uttalat fall av ”fishing expedition”, informationssökning utan
befogad misstanke — och sådana
är aldrig tillåtna, vare sig på finans- eller skatteområdet enligt
Europakonventionen.
– Jag blir alldeles häpen när jag
hör att uppgifter begärs om klientmedelskonton, sade von Quitzow.
Carl Michael von Quitzow påminde om att advokatyrket är offentligrättsligt reglerat. Advokater får inte främja orätt och den
auktoriserade revisor som går
igenom advokatens räkenskaper
är skyldig att anmäla om det föreMA
kommer oegentligheter.

grundprincip för advokaten.
– Men advokatsekretessen blir
ren fiktion, om man kan komma
runt den med fiskeexpeditioner
och komma åt information som
advokaten själv aldrig skulle få
lämna ut enligt lag och andra regler, sade Anne Ramberg.
Lundaprofessorn Carl Michael

von Quitzow var kategorisk i sin
bedömning:
– Tredjemansrevisioner är ett
hot mot integriteten och är inte
förenligt med vare sig Europakonventionen eller EU:s stadga!
Han hänvisade till rättsfallet
Advokaten Nr 2 • 2011

Rättsfall från Europadomstolen om
tvångsåtgärder och rätten att inte
lämna belastande information:
• Funke mot Frankrike (25/2 1993)
A 256-A
• Crémieux mot Frankrike (25/2
1993) A 256-B
• Miailhe mot Frankrike (25/2 1993)
A 256-C
• André m.fl. mot Frankrike,
nr 18603/03 (dom 24/7 2008)

Förslaget om ett utvidgat pressetiskt system får både ris och ros.

Medieombudsman
kan ersätta PO
Det finns starka argument för
ett nytt medieetiskt system
som omfattar både tryckta
publikationer, etermedierna
och sociala medier. Det anser
en arbetsgrupp som vill ersätta PO och PON med MO, en ny
medieombudsman. Men alla
tror inte på den lösningen.
Under hösten har en arbetsgrupp
bestående av representanter från
Publicistklubben, Tidningsutgivarna, Journalistförbundet och
Sveriges Tidskrifter utrett frågan
om ett utvidgat pressetiskt system kan omfatta även etermedierna och sociala medier.
I sin rapport från arbetet föreslår gruppen att dagens system
för tryckta medier i form av Allmänhetens pressombudsman
och Pressens opinionsnämnd ska
ersättas med en medieombudsman och medienämnd. Syftet är

75 händelser som påverkade integriteten
För tredje året i följd redo-

tredjemansrevision
Tredjemansrevision är en möjlighet
för Skatteverket att samla in uppgifter från företag om enskilda, alltså
för kontroll av någon annan än den
som revideras.
Tredjemansrevisionen avskaffades år 1994 på förslag av Rättssäkerhetskommittén, men återinfördes 1997.

att utvidga självsaneringen inom
medierna till också andra områden som innehåller journalistik.
Gruppen hoppas därmed komma
till rätta med en del mediala övertramp exempelvis i form av
namnpubliceringar, och dessutom förenkla för konsumenterna,
som bara behöver hålla reda på
en instans för alla medier.
Men förslaget är inte utan problem. Det visade diskussionen
vid ett seminarium hos Tidningsutgivarna i februari. Bland skeptikerna fanns före detta publicisten
och numera vd:n för Sveriges Radio, Mats Svegfors. Enligt honom
verkar tidningar och public service under så olika villkor att en
gemensam etisk reglering och
prövning inte är möjlig eller ens
önskvärd.
– Det ska vara skillnad på fria
tidningar och public service, sa
Svegfors bland annat.

gör Datainspektionen för lagar,
lagförslag, beslut och andra händelser som påverkade den personliga integriteten under det
gångna året. I den nya skriften
Integritetsåret 2010 redovisar Datatinspektionen 75 lagar, lagförslag och händelser som påverkade integriteten under förra året,

bland annat Googles insamling av
trafik i trådlösa nätverk, sverigedemokrater som hängs ut på
nätet och trafikdatalagringsdirektivet som innebär att uppgifter
om alla människors telefonerande, mejlande, sms:ande och Internetåtkomst ska lagras för att
kunna användas i brottsutredningar.
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Vi blir tryggare i Sverige. Det
visar den senaste mätningen i
Nationella trygghetsundersökning (NTU) som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade
den 10 januari. Men inom vissa
grupper är tryggheten lägre.
Invandrare är till exempel mer
utsatta för brott, känner sig
otryggare och har ett lägre förtroende för rättsväsendet.
Otryggheten är olika hög i olika delar av landet. Det län som
har högst andel otrygga är Skåne län, 19 procent. Det län som
har lägst andel är Jämtlands
län, där 8 procent uppger att de
känner sig otrygga. Genomsnittet för hela landet är 15 procent.

www.bra.se

Polisen fäster för stor
vikt vid ögonvittnen
Den som har blivit vittne till ett
brott gör klokt i att inte berätta
det för någon.
Minnet blir inte
bättre av att
händelsen återberättas. I stället ökar risken
för ett felaktigt
vittnesmål ju
mer händelseförloppet återFarhan Sarwar
berättas och
diskuteras. Det kommer Farhan
Sarwar vid Lunds universitet
fram till i en ny avhandling i vittnespsykologi.
Enligt Farhan Sarwar kommer
de mest korrekta vittnesmålen
från människor som har sett ett
brott och som sedan gör anteckningar om händelsen innan
de berättar eller diskuterar den
med någon annan.

Storbyråer och yngre advokater
diskuterade viktiga framtidsfrågor
Storbyråerna och Advokatsamfundet engagerar sig för
att utveckla villkoren för unga
jurister.
Managing partners eller motsvarande från 13 av de största advokatbyråerna i Sverige samlades
på Advokatsamfundets kansli den
7 februari. Byrårepresentanterna
träffade delar av rådet för Advokat i framtiden tillsammans med
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och
chefsjurist Maria Billing.
Den kvalificerade gruppen

möttes för att diskutera svaren på
den enkät med fem påståenden
om karriären på affärsjuridisk advokatbyrå, som skickades i november till alla advokater och biträdande jurister under 40 år.
Enkäten var en uppföljning på
Advokat i framtidens välbesökta
och animerade debatt i september med rubriken ”Måste arbete
på affärsjuridisk advokatbyrå
innebära dygnet runt-arbete fram
till pensionen?”. Hela 370 personer svarade på enkäten.
Anne Ramberg inledde med att
konstatera att advokatbranschen
står inför en stor generationsväxling. De affärsjuridiska byråerna
konkurrerar om de nyutexamine-

rade juristerna med andra aktörer. Det råder också en stor rörlighet i advokatkåren — många blir
åklagare eller bolagsjurister efter
en tid på advokatbyrå. Hon frågade sig vad andra arbetsgivare
har som är så attraktivt.
Representanterna för storbyråerna var ense om att det är nödvändigt att fundera över varför en
del av de duktigaste nyutexaminerade juristerna söker sig till bolagsjuristkarriären eller till rättsväsendet i stället för till
advokatbyråerna.
De instämde i stor utsträckning
i att det är viktigt att ta frågorna
om hur man ska behålla de yngre
medarbetarna i yrket på största
allvar och bekräftade att de yngre
medarbetarna har andra förväntningar på arbetet än för något decennium sedan.
De yngre medarbetarna efterfrågar mer balans mellan arbete
och fritid och ökad flexibilitet.
Många jurister önskar möjligheter att arbeta mindre under vissa
perioder i livet, till exempel då de
bildar familj. Det finns också en
efterfrågan på alternativa karriärvägar, där det är möjligt för jurister att arbeta kvar på den affärsjuridiska byrån fastän de inte kan
eller vill gå in för att bli delägare.
Men Per Nyberg, managing

Förenklad delgivning
även i brottmål
Den 1 april blir det tillåtet med
förenklad delgivning också i
brottmål under vissa förutsättningar, när den nya delgivningslagen (2010:1932) börjar
gälla. Lagen innehåller flera nyheter, som att viss delgivning
ska kunna göras muntligen eller
med e-post. En annan nyhet är
att privata företag får rätt att
utföra stämningsmannadelgivning. Tidigare var det i princip
bara poliser och stämningsmän
som utsetts av polisen som fick
göra det.
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Byrårepresentanter träffade delar av rådet för
Advokat i framtiden på Advokatsamfundet.

partner på Linklaters i Stockholm, framhöll att man väljer advokatyrket frivilligt – och det är
ett yrke som innebär att man
måste vara tillgänglig och flexibel
för sina klienter.
Stefan Brocker, managing
partner för Mannheimer Swartling, höll med om att byråerna
generellt måste bli ännu bättre på
projektledning, i enlighet med ett
av de utsända påståendena. Han
instämde också i att det är viktigt
att ge tid för utbildning av de yngre juristerna.
– Byråer som har bra utbildningspaket har svårt att få juristerna att delta i dem, sade han.

”Man måste säga till
yngre medarbetare att
yrket kräver mycket
uppoffringar.”
Per Nyberg

Axel Calissendorff, senior partner på Roschier, ansåg att det är
viktigt att fördela arbetet så att
juristerna ”håller”. Det är alldeles
för vanligt att unga jurister går in
i väggen, särskilt kvinnor, konstaterade han.
Per Nyberg betonade behovet
av ärlighet och uppriktighet om
vad yrket innebär.
– Man måste säga till yngre
medarbetare att yrket kräver
mycket uppoffringar, sade han.
Per Nyberg underströk att delägarna måste skapa goda arbetsförhållanden för medarbetarna,
och menade att också delägarna
bör arbeta på kontoret på kvällen, när medarbetarna arbetar
kvar sent.
– Annars är det demoraliserande, om vi kan gå hem klockan sju,
åtta på kvällen, sade Per Nyberg.
MA
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Brå-rapport: Vi
känner oss tryggare

Världen
lennart aspegren
Lennart Aspegren har varit hovrättsråd i Svea hovrätt. Han har
också varit rättschef i Finansdepartementet och andra departement och har lett flera offentliga
utredningar, och har varit ledamot
av både Arbetsdomstolen och Försäkringsöverdomstolen. Han har
också haft en rad internationella
uppdrag. Åren 1995–2000 var Lennart Aspegren ordinarie domare i
FN:s internationella brottmålstribunal för Rwanda, med ställning som
undergeneralsekreterare i FN.

Lennart Aspegren och hans kolleger har inte ännu fått besöka Gaza.

Aspegren följer
upp Goldstone

foto: tom knutson

Den svenske domaren Lennart
Aspegren är en av två ledamöter i FN:s kommitté av oberoende experter som ska följa
upp Goldstone-rapporten
och undersöka om parterna i
Gaza-kriget har utrett och beivrat krigsförbrytelser.
Expertkommittén tillsattes 2009
av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Nu har kommittén fått i
uppdrag av rådet att i ny sammansättning fortsätta undersöka
och bedöma hur Israel och de palestinska områdena har utrett påståendena om allvarliga krigsförbrytelser och brott mot
mänskliga rättigheterna under
Gaza-konflikten vintern 2008–
2009 som FN:s undersökningskommitté under ledning av Richard Goldstone redovisade.
Expertkommittén presenterade en rapport i september 2010.
Då bestod den av tre experter.
Sedan dess har den fått ny sammansättning. Mary McGowan Davis, tidigare domare i staten New
Yorks högsta domstol, sitter kvar
i kommittén, nu som ordförande.
Tillsammans ska hon och den nye
ledamoten Lennart Aspegren
presentera en andra uppföljningsrapport om vad Israel och
Advokaten Nr 2 • 2011

den palestinska sidan har gjort
mellan september 2010 och februari 2011 när det gäller att undersöka, beivra och eventuellt
straffa de brott mot mänskliga
rättigheter och de krigsförbrytelser som enligt Goldstone-rapporten har begåtts i Gaza, på Västbanken och i Israel.
– Parterna är skyldiga enligt
internationell rätt att undersöka
och beivra sådana förbrytelser,
förklarar Lennart Aspegren. De
måste göra undersökningar som
motsvarar en polisutredning. Om
de finner att överträdelser har
skett ska de antingen bestraffa militärpersonalen disciplinärt eller
överlämna ärendet till vanlig åklagare och domstol för lagföring.
Expertkommittén träffades första gången i Genève i januari för
att förbereda arbetet med att träffa personer och samla annat material på plats. Det visade sig bli
svårare än förutsett.

– Först stötte vi på problemet
att Israels regering verkar mycket
ovillig att släppa in oss, och därmed är vi utestängda även från
Västbanken, säger Lennart
Aspegren.
Den enda möjligheten att kom-

ma in i Gaza är från Egypten.
Kommittén hade ordnat en tungt
beväpnad konvoj för sitt skydd
vid resan genom Sinai. Men så
inträffade oroligheterna i Egypten som gjorde det omöjligt att
åka.
Kommittén följde ett av sina
alternativa scenarier och åkte i
mitten av februari till Amman i
Jordanien för att börja arbeta därifrån. Kommittén har använt tillgänglig kommunikationsteknik
– walkie-talkie, satellitradio, IPsamtal via Skype – för att komma i
kontakt med informanter som
den inte kan träffa fysiskt.
– I Amman lyckades vi hålla
upplysande möten med ett antal
frivilligorganisationer från de olika sidorna i konflikten, berättar
Lennart Aspegren, nyss hemkommen från Jordanien.
— Vi fortsätter våra försök att få
tillstånd att besöka Gaza, helst
också Västbanken och Israel.
Kommitténs nya rapport ska
presenteras för MR-rådet den 21
MA
mars 2011.

Goldstone-rapporten
Goldstone-rapporten är en rapport om kränkningar av internationell humanitär rätt och brott mot de mänskliga rättigheterna under Gaza-konflikten
vintern 2008–2009. Undersökningskommittén tillsattes av FN:s MR-råd och
leddes av den sydafrikanske domaren Richard Goldstone. Slutrapporten
från september 2009 anklagade både den israeliska militären och den palestinska sidan för krigsförbrytelser och möjliga brott mot mänskligheten och
rekommenderade att båda sidor öppet skulle utreda sitt eget uppförande.

Sverige kandiderar
till MR-rådet
Sverige har deklarerat sin kandidatur till att bli medlem av
FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2012 till 2015.
Enligt biståndsminister Gunilla Carlsson är mänskliga rättigheter en prioriterad fråga för
regeringen.
Sverige har deltagit aktivt
som observatör i FN:s råd för
mänskliga rättigheter sedan det
bildades år 2006. Sverige representerade också Europeiska
unionen i MR-rådet under det
svenska ordförandeskapet
2009.
MR-rådet har 47 medlemmar
som alla är valda för tre år i taget.

Reding fortsätter stärka
misstänktas rättigheter
EU-kommissionären Viviane
Reding planerar nya insatser
under 2011 för att stärka misstänktas processuella rättigheter
i EU.
Under 2010 kom ett direktiv
om minimiregler om översättning och tolkning i brottmål.
I ett tal i januari lovade Reding
att under året lägga fram två
nya direktiv på området: ett om
rätten till advokat, och ett om
frihetsberövades rätt till kontakt med sina familjer och med
konsulära myndigheter.
Viviane Reding planerar också att presentera en så kallad
grönbok om villkoren för frihetsberövade, i synnerhet häktade personer.

EU-ministrar vill
frysa brottsvinster
EU:s inrikesministrar i rådet för
rättsliga och inrikes frågor uppmanar EU-kommissionen att
snabbt föreslå lagstiftning om
frysning av brottsvinster från
organiserad brottslighet. Förslaget togs upp vid ett rådsmöte i ungerska Gödöllő fick stöd
av en överväldigande majoritet
av ministrarna.
Enligt rådet behövs gemensamma EU-regler på grund av
den fria rörligheten inom EU
som gynnar den organiserade
brottsligheten.
Kommissionen har redan inlett arbetet med regler på området, men det är inte klart när
ett förslag kan läggas fram.
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Reportage Säkerhetspolisen

En av uppgifterna i Säkerhetspolisens arbete är att skydda den centrala statsledningen. På Advokat i framtidens sammankomst hos Säpo
den 27 januari talade Anders Danielsson, chef för Säpo, under rubriken ”Om Säkerhetspolisen – våra utmaningar”.

Säkerhetspolisens utmaningar
Säkerhetspolisen har blivit allt synligare i samhällsdebatten under Anders
Danielssons chefskap. Men fortfarande är det mesta av vad man ägnar sig
åt hemligt. Säpos främsta mål är att förebygga och avslöja brott snarare än att
utreda när ett brott väl har begåtts.
text tom knutson foto scanpix (ovan) och tom knutson

E

nligt Anders Danielsson är det
viktigt för Säkerhetspolisen,
Säpo, att delta i samhällsdebatten och det offentliga samtalet för att
berätta om hur Säpo ser på olika händelser och företeelser.
– Då fyller vi det tomrum som annars
fylls av någon annan, till exempel någon
”expert” som sitter i en tv-soffa och vet
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bättre än vi. Det är bättre att vi då träder
fram. Jag tror även att det finns ett stort
intresse för vad vi gör, säger Danielsson
och tillägger att dessutom florerar en rad
myter om vad Säpo ägnar sig åt.
– Ska vi ändra mytbildningen om Säkerhetspolisen måste vi själva gå ut och
tala, säger Anders Danielsson och menar att Säpo dras med ett visst ”trovär-

dighetsunderskott”. Ett sätt att minska
detta underskott är att vara så öppen
som det går mot omvärlden.
Säpos instruktion från regeringen är
helt öppen, medan myndighetens regleringsbrev är hemligt – till skillnad från
andra myndigheters.
Säpos uppdrag kan sammanfattas i
tre punkter:
• Förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.
• Bekämpa terrorism.
• Skydda den centrala statsledningen.
Det handlar om att skydda statschefen, talmannen, regeringschefen,
statsråden, riksdagsledamöterna
samt kabinettssekreteraren och
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statssekreterarna. För närvarande
handlar det om drygt 400 personer.
Myndighetens övergripande verksamhetsidé består i att göra fyra insatser:
1. Bedöma hot
2. Bedöma sårbarhet
3. Reducera hot
4. Reducera sårbarhet
Detta arbete tar enbart sikte på antagonistiska hot, till exempel från främmande makt eller extremister.
Säpos stora utmaning som kan göra
Anders Danielsson sömnlös är att det
kan bli sådana fasansfulla konsekvenser
när Säpo misslyckas. Det i sin tur gör att
Säpo fokuserar mycket på att förebygga
och avslöja brott snarare än att utreda
när ett brott väl har begåtts.
För att förhindra att det inträffar
brott bedriver Säpo säkerhetsunderrättelseverksamhet. Det görs för att Säpo
ska kunna reducera hot eller helst ta
bort det innan det har blivit så allvarligt
att det har skadat rikets säkerhet.
– Vårt arbete går ut på att förebygga,
förebygga och förebygga! Det sker i det
tysta och ger inte några tidningsrubriker, förtydligar Anders Danielsson och
tillägger:
– Folk, som Jan Guillou till exempel, kan
tycka att ”Säpo griper ju inte några spioner”, men det ska vi ju inte heller göra eftersom vi arbetar på ett annat sätt.
Danielsson betonar att Säpo aldrig
agerar godtyckligt och att underrättelsearbetet stundtals innebär en svår balansgång.
– Vi måste ”ha på fötterna” när vi agerar. Ju längre vi väntar desto mer har vi på
fötterna. Går vi in för tidigt har vi inte något att komma med, säger Anders Danielsson.
Säpo använder sig inte sällan av vad
som kallas för ”interimistisk passivitet”.
Säpo tänker ingripa men bestämmer
själv plats och tid. Det finns ett risktagande i detta. Det nyligen inträffade terrorist
avslöjandet i Köpenhamn är ett sådant exempel. Säpo upptäckte hösten 2010 att
ett terrorbrott i Danmark planerades.
– Vi kände till de misstänktas planer
och intentioner rätt så tidigt. Men det är
inte lätt att få någon fälld för stämpling
till brott, säger Danielsson som menar
att det är en balansgång där det å ena sidan gäller att vänta så länge att Säpo har
tillräckligt för en fällande dom eller en
reaktion från samhället, och å andra si-
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– Det finns inte någon för allmänheten
okänd lagstiftning eller instruktioner
som ger Säkerhetspolisen tillgång till
andra hemliga tvångsmedel än de som
den vanliga polisen har, säger Danielsson.

”Folk, som Jan Guillou till
exempel, kan tycka att
’Säpo griper ju inte några
spioner’, men det ska
vi ju inte heller göra
eftersom vi arbetar
på ett annat sätt.”

dan inte vänta så länge så att de misstänkta terroristerna kan lyckas med sina
planer.
– Under de misstänktas resa från
Stockholm till Köpenhamn fanns det ett
antal tillfällen då någonting kunde gå fel.
Vi var tvungna att försäkra oss om att vi
inte kunde tappa bort dem. Det handlar
om risk management. Vi hade kunnat slå
till i Stockholm, Jönköping eller Malmö.
Nu valde man att vänta till Köpenhamn för att få de misstänkta så nära det
tänkta målet som möjligt och därmed
stärka bevisningen.
– Vi kanske kunde ha ingripit tidigare
men då skulle vi kanske inte få en fällande dom. Vi försöker att hela tiden ha kontroll på situationen. Se till att skadebegränsa så mycket som möjligt, förtydligar
Danielsson.

men
väl kontraspionage, som syftar till att förebygga och avslöja spioneri, olovlig underrättelseverksamhet, företagsspioneri. Till olovlig underrättelseverksamhet
räknas flyktingspionage. När det gäller
företagsspioneri så är det Säpos arbetsområde enbart om främmande makt
ligger bakom, annars är det den öppna
polisens arbetsuppgift.
– Sverige anses av omvärlden vara
duktiga på kontraspionage. Det svenska
kontraspionaget omges av respekt, bedömer Danielsson.
Den absolut största delen av Säpos
verksamhet sker i det dolda. Samtidigt är
det en starkt sammanhållen organisation. På gott och ont, enligt Danielsson

Säpo bedriver inte spioneri

Anders Danielsson
har varit chef för
Säkerhetspolisen
sedan sommaren
2007. Han har
två år kvar av sitt
förordnande. Vad
Anders Danielsson
ska göra därefter
är en öppen fråga,
enligt honom
själv.

Som polismyndighet har Säpo ett antal skyldigheter, till exempel att inleda
förundersökning. Det kan diskuteras
om detta är ett hinder eller inte, enligt
Danielsson. I vissa länder är säkerhetstjänsterna rena civila myndigheter som
MI 5 i i Storbritannien och AIVD i Nederländerna. Det finns fördelar med att
vara en polismyndighet, men det finns
också fördelar med att vara en civil
myndighet.
– Vore Säpo en ren civil myndighet så
skulle vi inte hamna i de här svåra övervägandena, eftersom vi då lämnar över
frågan om när ingripandet ska ske till
den renodlade polismyndigheten. Jag
har inget bra svar på vilket som vore bäst
för Säpo. Det krävs mycket eftertanke,
sammanfattar Anders Danielsson situationen.
Som polismyndighet har Säpo tillgång
till polisiära tvångsmedel. En seglivad
myt, som Danielsson vill avliva, är att
Säpo har tillgång till tvångsmedel som är
okända för allmänheten.
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som anser att det kan finnas en risk för
att bli samhällsfrånvänd.
– Vi har en gigantisk styrka. Vi läcker
aldrig. Tänk hur mycket hemligheter det
finns här, tänk på vad alla livvakter får se
och höra, säger Danielsson och tillägger
att åklagaren ofta kommer till Säpo då
man har en känslig operation som absolut inte får läcka ut.
– Det är en trovärdighet vi har, som är
en del av vårt varumärke. Det är en del
av vår kultur, säger han.
En viktig del i arbetet mot terrorism

är Nationellt centrum för terrorhotsbedömningar, NCT. Det är en permanent
arbetsgrupp som finns formellt sedan
2008. Gruppen består av anställda från
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Försvarets radioanstalt och
Säpo. Totalt 10–12 personer ingår i gruppen, som har ett roterande chefskap.
NCT gör strategiska bedömningar av
terrorhot riktade mot Sverige och mot
svenska intressen utomlands. Under
den senaste tiden har det kommit
många NCT-rapporter, och det var
NCT:s bedömning som var grunden för
Anders Danielssons beslut att höja terrorhotsnivån i höstas.
I Säpos hotbedömningar laborerar
man något förenklat med tre kriterier:
vad har aktören för avsikt, förmåga och
vilken är risken för ett terrorbrott. Det
som prioriteras idag är främst våldsbejakande islamistisk extremism.
Sverige tilldrar sig mycket intresse
från andra länders underrättelsetjänster. Ett femtontal länder har underrättelseofficerare placerade i Sverige. Vissa av
dem uppträder öppet, andra dolt och de
uppträder som till exempel journalister,

På Advokat i framtidens sammankomst hos Säpo berättade Anders Danielsson med
stor öppenhet om Säpos arbete och prioriteringar.

diplomater eller i någon annan täckmantel. Vad de i själva verket gör är att
försöka komma över information exempelvis genom att värva personer som sitter med information, så kallade agenter.
Säpo har en budget på cirka 950 mil-

joner kronor och ettusen personer anställda. Myndigheten har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Örebro, Norrköping samt Umeå. Utomlands har Säpo idag stationerad personal i London, Paris, Berlin och Rom, så
kallade sambandsmän. Säpo överväger
att placera sambandsmän utanför Eu-

Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag
som aldrig har bedrivit någon verksamhet. Den
stora fördelen med ett lagerbolag är att samma
dag du köper lagerbolaget kan du komma igång
med verksamheten.

ropa, till exempel i Mellanöstern eller
Asien. Det är inte någon dold verksamhet som bedrivs i utlandet, utan den är
till för att skapa kontakter och relationer med de olika länderna. Syftet är att
Säkerhetspolisen ska kunna inhämta
uppgifter som är viktiga för myndighetens uppdrag.
Säpos internationella arbete är omfattande. Anders Danielsson lägger minst
en fjärdedel sin arbetstid utanför Sveriges gränser. Säpo samarbetar med ett
80-tal länder.
– Så ser världen ut i dag. Sverige är en
del av världen, en del av EU, förtydligar
han. n

LagerboLag • Likvidation
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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.

Advokaten Nr 2 • 2011

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.
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Hur påverkar
korruptionen
rättssamhället?
Den 26 januari arrangerades Antikorruptionsdagen – ett seminarium om korruption och
dess effekter på det demokratiska rättssamhället.
Seminariet, som hölls i Advokatsamfundets hörsal, arrangerades av Sveriges advokatsamfund
och Transparency International Sverige. Dagens anföranden och diskussioner behandlade
korruption ur en mängd olika aspekter. Bland deltagarna fanns framstående personer inom
regeringskansliet, rättsväsendet, näringslivet och organisationer med inblick i, kunskaper om
och erfarenheter av hur samhället på olika sätt påverkas av korruption och vilka åtgärder som
kan sättas in för att motverka den. Moderator för seminariet var justitierådet Stefan Lindskog.
text och foto tom knutson

Utredningen om mutbrott
väckte känslor och frågor
Stefan Johansson

I den ena av dagens två panel
debatter diskuterades rättsliga
frågor kring korruption.
Särskild uppmärksamhet
ägnades åt utredningen om
mutbrott, och inte minst värdet
av så kallade koders betydelse
i detta sammanhang och deras
förhållande till lagar.

S

tefan Johansson, rättschef vid
Justitiedepartementet, och Bo
Svensson, före detta justitieråd
och särskild utredare angående mut-
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brott, gav en bakgrund till och beskrivning av mutbrottsutredningen och dess
betänkande.
I betänkandet föreslås bland annat att
bestämmelserna om mutbrott samlas i
ett enda kapitel i brottsbalken, och att en
kod införs. Den ska fungera som ett sätt
för självreglering av näringslivet. Ett privaträttsligt organ, Institutet mot mutor,
ska förvalta denna. Koden är tänkt att
ställa högre krav än de som finns i brottsbalken. Förslagen beräknas som tidigast
kunna träda i kraft från och med 2012.
Tomas Nilsson, Advokatsamfundets

ordförande, berättade att han mött åtskilliga klienter som varken känt sig
som eller varit mutkolvar, men som fått
schavottera i rättegångar eller i förundersökningar som läckt ut. Den reaktion som han fått från sina klienter har
varit att de önskat sig tydligare och klarare regler om mutbrott. Det kan till exempel handla om läkare som organiserat en studieresa för personalen på en
avdelning och för det mottagit ett blygsamt sponsorbidrag från ett läkemedelsföretag eller om lämpligheten av
viss representation.
Tomas Nilsson frågade sig om den
uppförandekod som mutbrottsutredningen föreslagit verkligen är bra. Han
såg olika problem med utredningsförslaget. Framförallt sköt han in sig på
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På plats
Bland de medverkande på det
välbesökta och
uppskattade semi
nariet fanns bland
andra Inga-Britt
Ahlenius, tidigare
generaldirektör
på Riksrevisionsverket och chef
för FN:s internrevisionsenhet,
Stefan Johansson,
rättschef vid Justitiedepartementet,
Bo Svensson, före
detta justitieråd
och särskild utredare angående
mutbrott, och Tomas Nilsson, Advokatsamfundets
ordförande.
Andra medverkande var LarsGöran Engfeldt,
ordförande för
International
Transparency
Sverige, Gunnar
Stetler, överåklagare och chef
för Riksenheten
mot korruption,
Einar Lundgren,
chefsjurist för
Skanska, Birgitta
Johansson, styrelseledamot av
Transparency
International Sverige samt Per Larsson, doktorand i
rättsvetenskap vid
Stockholms universitet.

den stora betydelsen koden får, och att
man låter ett privaträttsligt organ reglera gränserna på det straffbara området.
– Det betyder att mutbrotten och koden riskerar att leva åtskilda liv, där koden också kommer att förändras över tiden. Bekymmersamt, sammanfattade
Nilsson som även var skeptisk till att ett
privaträttsligt organ ska inrättas som
därmed skulle få ett stort inflytande över
tolkningen av enskilda frågeställningar
som är knutna till koden.
– Jag sympatiserar väl med bakgrunden
till att man inrättar en kod. Och jag har förstått att behovet och efterfrågan är stark.
Men frågan är om man inte kan uppnå fördelarna med en kod utan att delegera definitionen av det straffbara området till ett
privaträttsligt subjekt, beskrev Tomas
Nilsson sin inställning och tillade:
Advokaten Nr 2 • 2011

– Det finns även ett pedagogiskt problem, man ska inte bara kunna lagen
utan även kunna koden.

Bo Rothstein

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterade att det i ett och samma land kan
finnas stora variationer av hur man
uppfattar saker. Det pekar, enligt honom, på att det kanske inte är lagstiftning utan en övergripande norm som
är det centrala.
– Var kan man hämta en övergripande
norm?, frågade Rothstein retoriskt och
fortsatte:
– Jag är väldigt överraskad för att inte
säga chockerad över att utredningen helt
går förbi vad som står i grundlagen, RF
1:9.
Bestämmelsen innebär att domstolar

samt förvaltningar och andra som fullgör uppgifter skall beakta allas likhet inför lagen samt vara opartiska och sakliga.
– Man kan ju inte vara saklig och opartisk om man tar mutor. Jag är överraskad
över att den här grundlagsnormen inte
används för att stärka upp argumentet,
om det nu är så som ni tror att lagstiftning naturligtvis är nödvändigt, men att
det behövs någon slags upphöjande
norm. Jag undrar varför?
Bo Svensson svarade att det i utredningen på olika ställen citeras ur grundlagen, till exempel begrepp som opartiskhet och saklighet, även om den inte
nämns vid namn. n
Nästa sida
Så kan korruptionen knäckas
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”Korruptionen
underminerar
hela rättsstaten”
Jermyn Brooks, ordförande
i Business Advisory Board of
Transparency International, beskrev hur långtgående och djupt
skadlig korruptionen är för många
länders ekonomiska utveckling.
Särskilt berörde han den dystra utvecklingen på området i Ryssland.
– Alla länder har problem med korruption. Ironiskt nog är det länder med
minst korruption, som till exempel Sverige, som tar ämnet mest på allvar.
Enligt Jermyn Brooks visar beräkningar att cirka hälften av Rysslands BNP utgörs av den grå ekonomiska sektorn. Genomsnittsmutan i Ryssland ökade 30
procent förra året till ettusen dollar.
– Föreställ er vad det innebär för den
vanliga medborgaren! Att det kostar ett
tusen dollar för att förnya ett pass eller
ett körkort, sa han.
Brooks underströk att korruptionen underminerar hela rättsstaten. Om
det är något som är effektivt när det gäller att bekämpa korruption så är det om
alla i samhället är övertygade om att
rättsstaten fungerar. Har medborgaren
förtroende för rättsstaten behövs inte
några mutor. Då räcker det med att tilllämpa antikorruptionslagarna mot en
liten minoritet.
– De övriga i samhället behöver man
inte bry sig om eftersom systemet fungerar. Och det är så de mest civiliserade
samhällena fungerar, poängterade Jermyn Brooks.
För att bekämpa korruption måste olika steg på vägen tas. Steg ett handlar om
att skapa medvetenhet om att korruption är en cancer som förstör landet.
Sedan måste man arbeta parallellt på
flera fronter för att lyckas i kampen mot
korruption. Brooks beskrev det som att
samhällsbygget bärs upp av ett antal pelare. Några av de viktiga pelarna är en
fungerade rättsstat med en ickekorrupt
poliskår, oberoende granskande journalister, det civila samhället samt ett privat
näringsliv. Börjar några av pelarna att
vackla eller rasa riskerar hela samhällsbygget att kollapsa. n
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Enligt Jermyn
Brooks måste man
arbeta parallellt
på flera fronter
för att lyckas
i kampen mot
korruption.

Sträng mutbrottslagstiftning
I England väntar mycket långt
gående lagstiftning mot
korruption. Men det är inte alla
som välkomnar förändringen.
Monty Raphael, advokat i London, och
medlem av Board of Transparency International i England, berättade om
den nya och mycket långtgående lagstiftning mot korruption som är på gång
att implementeras i England och som
orsakat mycket debatt.
I den nya lagen görs inte någon skillnad i allvarsgrad mellan att besticka eller
ta emot en muta. Det görs inte heller
skillnad på om mutbrottet sker i näringslivet eller i den offentliga sektorn. Det
saknar även betydelse var mutbrottet
äger rum; alltså om mutan ges till en anställd i England eller någon annanstans i

världen. Det tas inte heller någon hänsyn till vad som anses vara den rådande
kulturen i det land där mutan ges. Med
andra ord går det inte längre att hänvisa
till att det är brukligt att ge mutor i ett
visst land. Enda undantaget är om det i
det aktuella landets tryckta lagstiftning
är fastslaget att mutor är godtagbart. Något sådant torde vara svårt att finna, menade Monty Raphael.
Den nya lagstiftningen välkomnas
inte av alla delar i näringslivet, som anser att lagstiftningen omintetgör möjligheterna för de engelska företagen att
konkurrera med andra internationella
bolag.
– Företag har två problem, sa Monty
Raphael. Å ena sidan har det ett tryck på
sig hemifrån att generera vinster på inves-
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Så kan korruptionen knäckas
I dagens andra paneldebatt diskuterades etiska frågor kring korruption och hur den kan förebyggas
och undvikas. För att lyckas krävs
massiva och samtidiga åtgärder i
samhället som primärt handlar om
att effektivisera samhället, inte att
bekämpa korruption.

landet tog språnget från att vara ett djupt
korrupt land till att bli ett av världens
minst korrupta länder.
– Det inträffade en slags ”Big bang”! En
korruptionskultur byttes ut. Plötsligt
börjar de flesta aktörerna inse att det är
ett nytt läge. Det gamla spelet gällde inte
längre, sa Rothstein bestämt.

– Det var inte bättre förr, även om det
är sämre nu än tidigare!, sammanfattade Inga-Britt Ahlenius tidigare generaldirektör Riksrevisionsverket och
chef för FN:s internrevisionsenhet, lätt
humoristiskt utvecklingen på korruptionsområdet. Hon konstaterade att
vad som egentligen kan beskrivas som
typiska exempel på korruption i Sverige beskrivs i medierna som så kallade
”affärer”, till exempel så kallade ”lägenhetsaffärer”. Ahlenius efterlyste ett
återställande av ämbetsmannarollen
och en ämbetsmannakår av hög kvalitet inte minst för chefer, som en viktig
väg för att säkerställa en icke korrupt offentlig förvaltning.

För att byta beteende måste

Einar Lundgren, chefsjurist för Skan-

väntar England
teringar, å andra sidan är de utsatta från
ett stadigt växande tryck från stater, investeringsbanker et cetera att inte finansiera projekt som kantas av korruption.
Enligt Monty Raphael är det en vanlig
uppfattning i det civila samhället att
stränga lagar mot korruption i sig kan
tränga undan korruptionen. Det är dock
ett förenklat och naivt synsätt, enligt honom.
– En lag i sig gör ingenting förutom att
demonstrera ett lands vilja eller en internationell vilja att vilja åstadkomma en
högre etisk nivå. Bakom denna behövs
en politisk vilja att omsätta och genomföra lagstiftningen. Ansvariga måste åtalas och företag straffas, poängterade
Monty Raphael.
Den nya lagen planeras att implementeras våren 2011. n
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Monty Raphael
berättade om
den nya och
mycket långtgående lagstiftning
mot korruption
som är på gång
att implementeras
i England.

ska, berättade att företaget har en sträng
syn på korruption och har utarbetade
handlingsprogram för att stävja korruption. Skanska har valt att dra sig ur Ryssland eftersom man bedömer att korruptionen är allt för svår. I stället satsar
företaget på marknader där man anser
att företaget kan agera på ett etiskt försvarbart sätt.
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, menade att det inte räcker med enstaka insatser, eller lagar för att vända utvecklingen i djupt korrupta länder. För
att lyckas krävs massiva och samtidiga
insatser på en rad områden i samhället.
Detta var fallet i Sverige på 1800-talet, då

medborgaren vara övertygad om att tillräckligt många av de andra aktörerna tänker
likadant. För att detta ska ske krävs tydliga och starka signaler. Syftet med reformerna i Sverige var
att skapa ett effektivare
och modernare samhälle, inte att bekämpa korruption.
– Det går inte att bekämpa korruption genom att bara ge sig på
korruption. Det krävs en
Inga-Britt
mängd reformer som Ahlenius
alla pekar i den här riktningen, poängterade Bo
Rothstein.
En fråga som diskuterades handlade om värdet av så kallade visselblåsare och vad som kan
göras för att skydda dessa. Anne Ramberg, Advokatsamfundets gene- Einar Lundgren
ralsekretare, betonade i
detta sammanhang värdet av att värna rättssäkerheten även för
dem som pekas ut för korruptionsbrott.
Hon påpekade att det finns en fara i att
alltför okritiskt tala om visselblåsare. Fenomenet ligger oroväckande nära anonyma vittnen och den problematik som
är förknippad med detta, menade Ramberg.
Seminariets moderator, justitierå-

”Det går inte att bekämpa
korruption genom att
bara ge sig på korruption.
Det krävs en mängd
reformer som alla
pekar i den här
riktningen.”

det Stefan Lindskog, konstaterade att
det förefaller som om människan i grunden är korrupt och det korrupta samhället är själva ursprunget.
– Det är möjligt att det är så. Men det är
ett slag som måste utkämpas. Kan vi inte
komma ur det korrupta samhället kan vi
inte ha ett samhälle som vilar på the rule
of law (rättsstatens principer) och det är
essentiellt för samhällsbyggnad, sammanfattade Stefan Lindskog. n
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Gästkrönika

gästkrönikör
clarence crafoord

Dynamisk utveckling av
svensk skadeståndsrätt
Genom ett antal domar från Högsta domstolen i början

av 2000-talet förbättrades möjligheterna för alla som drabbas av kränkningar av rättigheterna i Europakonventionen
att få rättmätig upprättelse. Det är nu ett etablerat faktum att
den som drabbas har en principiell rätt till skadestånd för
ideell skada i fall där stat och kommun har kränkt någon rättighet enligt Europakonventionen (se till exempel NJA 2005
s. 462 – Lundgren och NJA 2007 s. 584 – Alverdal).
Därigenom finns alltså numera ett verkningsfullt rättsmedel för enskilda som drabbas av fri- och rättighetskränkningar. Därför hör denna utvidgning av det allmännas skadeståndsansvar till de mest betydelsefulla förändringarna av
svensk skadeståndsrätt på decennier. Och den kom till som
en följd av att enskilda människor protesterade mot att deras
rättigheter hade kränkts – inte genom direktiv ovanifrån.
En annan avgörande faktor för denna utveckling är det
faktum att bland annat advokater och akademiker aktivt bidragit till att i en ovanligt dynamisk rättslig debatt belysa vilka krav Europakonventionen egentligen ställer på det svenska rättsväsendet.
I själva verket rör det sig om en naturlig anpassning till
att Sverige åtagit sig att fullt ut respektera rättigheterna i Europakonventionen på nationell nivå. Det faktum att Europadomstolens arbetsbörda har ökat dramatiskt har dessutom
lett till att Europadomstolens huvudbudskap till medlemsstaterna i Europarådet de senaste tio till femton åren har varit att medlemsstaterna måste åtgärda problemen på nationell nivå. För svenskt vidkommande innebär det att den som
drabbats inte ska behöva vända sig till Europadomstolen i
Strasbourg för att få skadestånd för kränkningar – detta ska
vara möjligt även i Solna, Karlstad eller Göteborg. Eller varhelst kränkningarna nu äger rum i vårt land.
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Högsta domstolen var lyhörd inför detta budskap och anpassade svensk skadeståndsrätt efter det.
Efter att den här dynamiska utvecklingen ägt rum beslutade regeringen i maj 2009 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att föreslå en lagreglering av de fall där det enligt Europakonventionen krävs att skadestånd ska kunna
lämnas till den som drabbats av en överträdelse av konventionen. Före detta hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt
förordnades som särskild utredare. I december förra året
blev utredningen klar (SOU 2010:87 – Skadestånd och Europakonventionen).
Det kan konstateras att utredningen är mycket gedigen.
Och visst finns det argument för en lagstiftning som tydliggör de rättigheter som enskilda redan har idag, trots att det
inte framgår av lagtexten.
Samtidigt finns det skäl att peka på riskerna för att den
föreslagna lagen blir en hämsko på den utveckling som hittills välkomnats av de allra flesta och som alltså har medfört
att enskilda som drabbats av kränkningar av sina grundläggande fri- och rättigheter numera har rätt till gottgörelse. Vid
ett seminarium arrangerat av advokatbyrån Gernandt & Danielsson i slutet av januari 2011 gav Johan Hirschfeldt själv ett
viktigt och välkommet besked: så är det inte tänkt att man
ska se på förslaget.
Men i vissa hänseenden har utredningen kommit till omotiverat restriktiva slutsatser. Dessutom har utredningens direktiv gjort att vissa aktuella och principiellt betydelsefulla
frågor på detta område helt utelämnats.
Exempelvis föreslår utredningen en ny rättegångskostnadsregel när det gäller domstolsprövningar av konventionskränkningar. Men för att jämkning eller kvittning ska ske enligt den regel som föreslagits, förutsätts att domstolen
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konstaterat att det har förekommit en överträdelse av Europakonventionen och att det finns ”särskilda skäl” att frångå
rättegångsbalkens regler. Alltså en betydligt snålare hållning
än vad som redan gäller på exempelvis arbetsrätts- eller diskrimineringsområdet, där det är tillräckligt att konstatera att
den part som förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. Här finns alltså utrymme för förbättring innan
förslaget eventuellt blir till lag.
Ett annat exempel är att utredningen har kommit fram till
att det skulle kunna uppfattas som ”stötande” att ideell ersättning för en överträdelse av rätten till rättegång inom skälig tid eller liknande överträdelser bestäms till samma belopp som utgår i samband med brott mot liv och hälsa. Men
var det, exempelvis, verkligen så många som uppfattade det
som ”stötande” när Högsta domstolen med Johan Munck i
spetsen tillerkände Pehr Lundgren 100 000 kronor i ideellt
skadestånd 2005? Detta efter att Lundgren, som först misstänktes för ekonomisk brottslighet, men som var oskyldig,
hade fått vänta i åratal på att få en rättslig prövning (vilket i
sin tur ledde till att möjligheterna för honom att rentvå sitt
rykte avsevärt försämrades).
Generellt torde det vara svårt att uppfatta det som

stötande om enskilda människor tillerkänns ersättning på
samma nivå vid prövningar i svenska domstolar som tillerkänns människor av Europadomstolen i motsvarande fall.
Ändå kan utredningen på vissa sätt ses som ett steg framåt. Det är så klart bra att det tydligt bekräftas att både staten
och kommuner måste bära ett ansvar här i Sverige när de gör
sig skyldiga till överträdelser av rättigheterna i Europakonventionen.
Däremot ger utredningen inga svar på vissa viktiga och
mer aktuella frågor – som exempelvis vad som ska gälla i frågan om skadeståndsansvar vid kränkningar mellan enskilda
eller vid kränkningar av bestämmelserna i regeringsformen.
Dessa relevanta frågor har utredningen nämligen inte fått i
uppdrag att utreda.
Den första frågan är betydelsefull inte minst när det gäller
spelreglerna bland annat på svensk arbetsmarknad.
Europadomstolen har slagit fast att om man som i Sverige
väljer att delegera makten över arbetsmarknaden från staten
till privata parter, det vill säga fack och arbetsgivare, måste
även dessa parter kunna hållas ansvariga (se Evaldsson m.fl.
mot Sverige, 2007). Centrum för rättvisa har initierat ett anAdvokaten Nr 2 • 2011

”De flesta torde vara överens om att det skulle vara rätt
märkligt om rättigheterna i regeringsformen – de enda
i sammanhanget som har status av grundlag –
i praktiken skulle vara mindre värda och mindre
användbara för dem som drabbas.”

tal mål i domstolar runtom i landet där frågan ställs på sin
spets.
Sedan tidigare har det klarlagts att det kan utgå skadestånd på nationell nivå vid kränkningar av rättigheter som
följer av EU-rätten och av EES-rätten. Och genom Högsta
domstolens praxis alltså även när det gäller rättigheterna i
Europakonventionen. De flesta torde vara överens om att
det skulle vara rätt märkligt om rättigheterna i regeringsformen – de enda i sammanhanget som har status av grundlag –
i praktiken skulle vara mindre värda och mindre användbara
för dem som drabbas. Denna fråga blir ännu mer relevant
med tanke på att man i den stora Grundlagsutredningen,
som föregick den nya grundlag som gäller från årsskiftet, betonade att fri- och rättigheterna skulle få fullt genomslag i
rättstillämpningen. Centrum för rättvisa har initierat ett pilotfall som handlar om rätten till skadestånd för en person
som blev berövad sitt svenska medborgarskap i strid med
grundlagen, där även denna fråga ställs på sin spets.
För att inte den dynamiska utveckling som har ägt rum i

fråga om människors fri- och rättigheter – och möjligheterna
att göra något konkret åt existerande missförhållanden – ska
stelna finns det all anledning för advokater och andra som
granskar eller stöter på missförhållanden att informera enskilda om deras rättigheter. Och att mobilisera de resurser
som krävs för att få fram konkreta fall till debatt och prövning i domstol.
PS. Maila mig gärna tips och idéer där Centrum för rättvisa
skulle kunna göra en insats på clarence.crafoord@centrumforrattvisa.se
Clarence Crafoord är jurist och
tillträdande chef för Centrum för rättvisa
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Svårt att fälla

ekobrottslingar
Ekobrottsbekämpning är en prioriterad uppgift för flera olika
myndigheter. Men jakten på de stora ekobrottslingarna framstår
just nu inte som en framgångssaga. De senaste årens verksamhet
har kantats av stora mål, där myndigheterna misslyckats med att
få de tilltalade fällda.
I skottgluggen för kritiken finns specialistmyndigheten EBM.
Myndighetens arbete beskrivs av vissa som planlöst och dåligt
underbyggt.
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto SCANPIX
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Kritiken växer mot hur ekobrottsbekämpningen egentligen går till.
Särskilt Ekobrottsmyndigheten sägs vara dåligt rustad för att möta
finansmarknadsbrotten. Samtidigt talar advokater om dåligt
underbyggda utredningar och bristande rättssäkerhet i ekobrottmålen.
ntalet anmälda brottsmisstankar hos Ekobrottsmyndigheten (EBM) ökade under 2009 med sju procent. En övervägande del av de nya ärendena rörde, enligt myndighetens
årsredovisning, allvarliga eller grova brott, som kräver stora utredningar.
Samtidigt har myndigheten förlorat flera stora och
prestigefyllda mål i domstolarna, vilket lett till kritik
från olika håll. I en artikel i Svenska Dagbladet i december förra året beskriver Catarina af Sandeberg, docent i civilrätt och värdepappersrätt, EBM:s åklagare som ”otränade på ekonomi och ofta lätta
byten för de anklagades advokater”. Även Annika von Haartman, chef för marknadsövervakningen på börsföretaget Nasdaq OMX, ifrågasätter i samma artikel EBM:s
arbetssätt, som enligt henne lett till att personer som uppenbarligen manipulerat marknadspriser på börsen friats av
domstolarna.
Advokatsamfundets ordförande, advokat Tomas Nilsson,
arbetar ofta som försvarare i ekobrottmål, både i stora mål
som Cevianmålet och i mindre tidskrävande mål. Han tycker
att det är dags att EBM drar slutsatser av förlusterna.
– EBM har haft en del anmärkningsvärda motgångar. Man
får väl hoppas att de analyserar själva sina egna brister, säger
Tomas Nilsson, som upplever att myndigheten hittills inte
verkar ha gjort det.
– Jag tycker mig ha sett en attityd att skylla detta på att domstolen inte har förstått materian, förklarar Tomas Nilsson,
som till och med sett sådana argument i ett överklagande.
Försvaret behöver tid

Tomas Nilsson tror att svårigheten att få fällande domar i de
stora ekobrottmålen delvis är EBM:s och Åklagarmyndighetens eget fel.
– Ledningen av förundersökningarna måste bli bättre. Jag
har sett åtskilliga exempel på att man håller långa och många

Det finns och har funnits flera olika definitioner av ekobrott. En vedertagen svensk definition är att brotten sker inom ramen för en näringsverksamhet. Själva verksamheten
är laglig, men brotten är integrerade i näringsverksamhet ibland. Man missbrukar alltså en i sig legal näringsverksamheten, ofta genom att bryta mot regler för den.
Med denna definition faller också brott som miljöbrott och arbetsmiljöbrott inom
ramen för den ekonomiska brottsligheten. I Sverige brukar dock begreppet ekobrott
främst användas för brott i 11 kap. brottsbalken, skattebrottslagen, aktiebolagslagen
eller lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, alltså EBM:s ansvarsområde.
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förhör som inte är träffsäkra. Jag har en känsla av att man inte
har tänkt igenom vad man vill ha besked om, säger han, men
betonar att det naturligtvis också finns mycket skickliga förundersökningsledare.
Dåliga förundersökningar och ibland också dåliga presentationer av bevisen inför domstolen kan alltså vara en förklaring till EBM:s svårigheter.
– Sedan går det inte att komma ifrån att det helt enkelt inte
har funnits tillräcklig bevisning. Då borde man ha slagit stopp
tidigare och inte väckt åtal, påpekar Tomas Nilsson.
Ekobrottmålen har en tendens att bli mycket stora och
innehålla mängder med bevisning och underlag. Det innebär
mycket arbete för försvararna. Tomas Nilsson tycker att det
ibland saknas förståelse för detta från EBM.
– Jag har varit med om att åklagarsidan försökt förringa försvararinsatserna, och någon gång har de yttrat sig över försvararräkningar med häpnadsväckande arrogans, berättar
Nilsson, och konstaterar att EBM har en stor utredningsapparat till sitt förfogande.
– Om det ska bli någon balans i rätten måste också försvaret
få lägga ner tid och omsorg på arbetet i de här komplicerade
ärendena.
EBM:s generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin tillträdde
sitt uppdrag i juni förra året. Hon vill inte kommentera försvararnas insats och deras ersättning, utan hänvisar till de
åklagare som driver enskilda ärenden.
Håkansson Fröjelin tror att det kan finnas flera skäl till att
domstolarna inte gått på myndighetens linje i några av de
stora målen om marknadsmissbruk.
– Brottslighet på de finansiella marknaderna är utan tvekan komplex och dessa ärenden hör till de svåraste att leda i
bevis. Trots att det är en liten del av de inkomna brottsmisstankarna är finansmarknadsbrotten ett prioriterat område
för myndigheten, säger Eva Håkansson Fröjelin.
För att få en bättre bild av myndighetens hantering av brott
på finansmarknaderna har den nya generaldirektören tagit
initiativ till en utvärdering av EBM:s arbete på finansmarknadsområdet, som både omfattar en organisations-, verksamhets- och kompetensanalys och en utvärdering av myndighetens hantering av Carnegiemålet.
Konkursförvaltarna outnyttjad resurs

Också från de advokater som anmäler brottsmisstankar till
EBM, kommer kritik mot myndighetens sätt att arbeta.
Enligt konkurslagens 7 kap. är konkursförvaltare skyldig
att anmäla misstankar om brott från gäldenärens sida till allAdvokaten Nr 2 • 2011
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Det har diskuterats om konkursförvaltare också skulle
kunna bistå åklagare vid processer i domstol, något som förekommer i vissa andra länder. Tanken känns förmodligen
underlig för många advokater.
– Då skulle advokaten plötsligt hamna på åklagarsidan. Jag
är inte säker på att det är ett problem, men det är något man
behöver analysera, säger Odd Swarting.
Satsar på fel saker?

män åklagare. Advokater står också, näst efter Skatteverket,
för den största mängden anmälningar till Ekobrottsmyndigheten.
Advokat Odd Swarting är ordförande i Rekonstruktörsoch konkursförvaltarkollegiet i Sverige, Rekon.
– Det är vi som ser brotten och gör utredningarna, så det är
vi som har materialet och kan bolaget. Plus att konkursförvaltarna är affärsadvokater, som har ett allmänt kunnande som
många gånger är större än EBM:s, säger Swarting.
Han upplever att advokaterna generellt har en god kontakt
med de brottsbekämpande myndigheterna, men att konkursförvaltarna ännu är en till stora delar outnyttjad resurs
inom ekobrottsbekämpningen.
Det vanliga idag är att konkursförvaltaren gör sin genomgång av konkursen och sedan anmäler eventuella brottsmisstankar till någon av de båda åklagarmyndigheterna. Odd
Swarting tänker sig att konkursförvaltaren sedan skulle kunna verka som konsult till den utredande myndigheten.
– Men det är ju också en ekonomisk fråga. Har EBM råd,
frågar sig Swarting.
I dagsläget hamnar EBM och Åklagarmyndigheten många
gånger i underläge i rätten, anser Odd Swarting.
– De har inte erfarenheterna och kunnande från affärsjuridiken, och de har inte resurserna att ta in experter. På försvararsidan är advokaterna, tror jag, många gånger mer kunniga
inom det affärsjuridiska området. Det innebär att åklagarna
har väldigt svårt i domstolarna, säger Swarting, och fortsätter:
– Sedan kan man ju många gånger ifrågasätta om det verkligen borde ha väckts åtal.
Advokaten Nr 2 • 2011

EBM:s generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin anser att
konkursförvaltarnas arbete är mycket betydelsefullt för
ekobrottsbekämpningen. Hennes myndighet samarbetar
sedan 1990-talet med Rekon inom ramen för Rubicon, ett
projekt för att ta fram rutiner vid brottsutredningar i konkurs. Samarbetet inom Rubicon har nu tagit ny fart, och
man planerar en ny version av den rapport om rutiner som
ursprungligen togs fram.
– Här, som i många andra sammanhang, tror jag på samverkan mellan olika aktörer. Förhoppningsvis kan en uppdaterad rapport bli underlag för diskussioner kring ytterligare
utveckling av samarbetet kring konkursrelaterad brottslighet, säger Eva Håkansson Fröjelin.
Rubicon-samarbetet kommer också att ta upp frågan om
konkursförvaltarna kan bidra mer än de gör idag till ekobrottsbekämpningen.
En mycket stor del av de misstankar som konkursförvaltare anmäler rubriceras som skattebrott eller bokföringsbrott. Många gånger handlar det om ganska små summor.
Odd Swarting pekar på att advokaternas anmälningsskyldighet kan leda till skeva prioriteringar inom myndigheterna.
– De där mindre brotten beror ofta på själva krisen i företaget, inte på något skurkaktigt beteende. Anmälan leder till att
EBM får sitta och lägga ner en massa tid på ärendet. Ofta avskrivs det sedan ändå. Men då har de redan lagt resurser på
sådant som är oviktigt, säger han, och tillägger att det krävs
en lagändring för att komma till rätta med problemet.
– Man borde ta bort anmälningsskyldigheten eller höja ribban för vad som räknas som bokföringsbrott.
Varken Odd Swarting eller Tomas Nilsson tror att den pågående utredningen om EBM:s ansvarsområde kommer att
få någon större betydelse för deras arbete. Däremot önskar
de som sagt en hel del förändringar i myndighetens arbetssätt.
– Nu har man en ny ledning. Då finns förutsättningar att
göra en ordentlig genomgång av organisationen, säger Tomas Nilsson. n

Tomas Nilsson

Odd Swarting

Eva Håkansson
Fröjelin
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Samarbete är en nyckel
i ekobrottsbekämpningen
De myndigheter som bekämpar ekobrott har utvecklat olika metoder för att
lyckas. Utvecklingen sker hela tiden i en kapplöpning med ekobrottslingarna.

U
Martin Solvinger

Katarina Ringertz

nder 2009 anmäldes totalt drygt 36 000 misstänkta
ekobrott i landet till EBM eller Åklagarmyndigheten.
Det var en ökning, jämfört med året innan, enligt
Brå:s statistik.* Skattebrott och bokföringsbrott är de två
helt dominerande kategorierna bland de anmälda misstankarna, totalt närmare 90 procent.
En mycket stor del av anmälningarna kommer från Skatteverket, som upptäcker fel och misstänkta brott i sin kontrollverksamhet. Martin Solvinger är områdesansvarig för
insatser mot ekonomisk brottslighet vid Skatteverket. Han
berättar att Skatteverket under de senaste åren ändrat inriktning på sitt arbete, mot mer förebyggande arbete och satsning på de mest allvarliga brotten.
– I den vanliga deklarationshanteringen satsar vi nu på förebyggande insatser så att vi mer använder våra kontrollverktyg mot allvarligt fusk, säger han.
Det förebyggande arbetet handlar mycket om att sprida information och ge stöd till företag, så att de gör mer rätt från
början. Skatteverket har också kontakt med branschorganisationer och stora statliga upphandlare för att också de ska ta
sitt ansvar. Nya regler för företag om kassaregister och personalliggare har gjort det lättare att i ett tidigt skede upptäcka
fel som svart betalning för varor och tjänster eller svart arbetskraft. Enligt Martin Solvinger genomförde Skatteverkets
personal under 2010 ungefär 50 000 inspektioner av kassaregister.

ten. Till sin hjälp har verket en egen underrättelse- och analysverksamhet, som ofta spelar en avgörande roll i arbetet.
– Det handlar om riskanalyser på flera plan. Men det är
mycket omvärldsbevakning, till exempel av den tekniska utvecklingen, vilka nya upplägg som genomförs och vilka aktörerna är. Vi lägger pussel, följer betalningsströmmar och
pengaflöden som kan tyda på oegentligheter, förklarar Martin Solvinger.
Med hjälp av analyserna kan Skatteverket inrikta sina kontroller på bland annat ”riskbranscher” och olika upplägg
som svartarbetshärvor. Under de senaste åren har fokus legat på arbetskraftsintensiva branscher som bygg-, restaurang-, taxi- och städbranschen.
Och Skatteverkets analys- och utredningsarbete får beröm
från åklagarhåll. Överåklagare Björn Blomqvist vid Riksåklagarens kansli:
– Skatteverket har ett väldigt planmässigt arbete i branscher som anses som riskbranscher. Min uppfattning är att de
gör en verkligt bra strategisk analys som grund, och sedan
tröskar de systematiskt igenom.
Huvuddelen av anmälningarna om ekobrott kommer från
Skatteverket, och enligt överåklagare Björn Blomqvist innebär det att ekobrottsbekämpningen i stor utsträckning styrs
av Skatteverkets prioriteringar. Också konkursförvaltarna
upptäcker och anmäler många brottsmisstankar till myndigheterna.

Lägger pussel

Nya arbetssätt på EBM

Omprioriteringen syftar också till att Skatteverket ska kunna satsa mer resurser på de allvarliga och stora skattebrot-

Ekobrott som begås i storstadslänen anmäls till och hanteras av den ganska nya myndigheten EBM. Till skillnad från
liknande myndigheter i våra grannländer tar EBM hand om
alla brott inom sitt ansvarsområde. I exempelvis Danmark
och Storbritannien arbetar specialistmyndigheterna bara
med de grova ekobrotten.
Sedan några år tillbaka delas alla EBMs inkommande ärenden in i någon av tre kategorier: mängdärenden, som kan
handläggas enligt fastslagna rutiner, projektärenden, som
kräver mer arbete, och särskilt krävande ärenden. Under
2009 klassades knappt 2  000 av myndighetens ärenden som
mängdärenden.
Men Ekobrottsmyndigheten har ändå under de senaste
åren inriktat sig hårdare mot den grövre ekonomiska brottsligheten. Under 2009 avsattes hela 93 procent av myndighe-

brotten
Omkring 620 personer lagfördes under 2008 för brott mot skattebrottslagen (som
huvudbrott). Dessutom lagfördes cirka 1 700 personer för olika borgenärsbrott, nästan uteslutande bokföringsbrott. Närmare 800 personer lagfördes med förskingring
och annan trolöshet som huvudbrott.
Vid borgenärsbrott är det vanligast att personen meddelas strafföreläggande eller
döms till villkorlig dom, medan det vid grovt skattebrott är vanligast att man döms till
fängelse. Den genomsnittligt utdömda strafftiden för grovt skattebrott är ett år och
sju månader.
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tens resurser till arbete mot den allvarligaste ekonomiska
brottsligheten och mot grov organiserad brottslighet.
Enligt Katarina Ringertz, vice chefsåklagare vid EBMs
andra åklagarkammare, är det viktigt att de så kallade mängdärendena hanteras på ett effektivt sätt. Bland annat använder
EBMs åklagare sig i ganska stor utsträckning av möjligheten
att göra förundersökningsbegränsning för att undvika allt för
stora mål. Samtidigt betonar hon att myndighetens arbetssätt, med team av olika personalgrupper, i sig ger effektivitet.
– Vi är slagkraftiga och väldigt specialiserade. Det beror ju
delvis på att alla åklagare är specialiståklagare, men också på
att vi arbetar i arbetsgrupper med olika kompetenser. Det är
formaliserat, alla har sin roll, men det blir inga tidsförluster,
säger hon.
Till skillnad från åklagarna inom Åklagarmyndigheterna
har EBM tillgång till egna poliser, i samma hus. Det underlättar samarbetet. Men även åklagarna ute i landet har täta kontakter med polisen. Det finns dessutom formaliserade samarbeten inom ekobrottsbekämpningen på både nationell
och regional nivå. I det nationella Ekorådet ingår bland annat
riksåklagaren, EBMs generaldirektör, rikspolischefen, generaldirektören för Brottsförebyggande rådet och flera andra
myndighetschefer. Både Åklagarmyndigheten och EBM kan
dessutom använda sig av Skatteverkets skattebrottsenheter.
Advokaten Nr 2 • 2011

Enligt Martin Solvinger kan Skatteverkets brottsutredare
framför allt bidra med ett stort ekonomiskt kunnande.
– Vi kan skatteregler och bolagskonstruktioner. Det är därför lagstiftaren sett värde i att inrätta de här enheterna inom
Skatteverket, säger han.
Följ pengarna!

Den stora drivkraften bakom ekobrott är enkel att sätta fingret på: att tjäna pengar. Brotten har sett lite olika ut under

»

EKOBROTTSMYNDIGHETEN (EBM)
EBM bildades 1998 och utreder ekobrott i de tre storstadslänen, plus Hallands, Blekinge och Gotlands län, samt finansmarknadsbrott från hela landet. Myndigheten har
dessutom ett samordningsansvar för ekobrottsbekämpningen i hela landet.
EBM är en åklagarmyndighet, där åklagare, poliser och ekorevisorer arbetar tillsammans i team för att utreda brott. Totalt arbetar ungefär 400 personer vid myndigheten. De handlägger varje år runt 5 000 ärenden.
EBM:s ansvarsområde täcker brotten bokföringsbrott, skattebrott, konkursrelaterade brott, brott mot aktiebolagslagen, marknadsmissbruksbrott, brott mot EU:s finansiella intressen samt mål som kräver kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande. De vanligaste anmälda misstankarna
rubriceras som skattebrott (62 procent) och bokföringsbrott (27 procent). Anne Ramberg ingår i EBMs insynsråd.
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EBM:s brottsutbytesenhet har tillsammans med Finanspolisen ansvaret för arbetet med att spåra och få tillbaka brottsvinster till Sverige.
Utveckling pågår

Björn Blomqvist

olika perioder, och de fortsätter att förändras med samhällsutvecklingen. Exempelvis har risken för upptäckt när pengar placeras i så kallade skatteparadis ökat i och med att fler
informationsutbytesavtal tecknats med dessa länder. I stället har den nya stora tjänstesektorn möjliggjort nytt fusk. En
annan ny företeelse som Skatteverket uppmärksammat växer fram när det offentliga lägger ut vissa uppgifter på entreprenad, som behandlingshem. Verksamheterna omsätter
ofta stora pengar, och blir därför intressanta för en del oseriösa aktörer.
För att bekämpa ekobrotten har de båda åklagarmyndigheterna på senare år visat allt större intresse för pengarna
som brotten genererar.
– Jag tror att den som går in i en brottsplan kalkylerar med
risken för fängelse. Men om man dessutom förlorar pengarna som är hela drivkraften blir det inte lika intressant, säger
Katarina Ringertz vid EBM.

Arbetet med att förverka brottsvinster, och därmed minska incitamenten att begå brott, är en viktig utveckling i
ekobrottsbekämpningen på senare år. Men arbetet med att
vässa metoder och ge nya redskap fortsätter. Professor Petter Asp ser över reglerna för penningtvätt i en utredning.
En annan utredare ska i slutet av året föreslå nya regler för
utbyte av sekretesskyddad information mellan myndigheterna.
Björn Blomqvist pekar på flera andra områden där arbetet
kan utvecklas.
– Vi kan bli duktigare på att tekniskt ta hand om informationen som kommer från Skatteverket och på att samverka
internationellt, men också på att se till att ha fredade resurser
överallt och ett mer strategiskt anslag när det gäller vilken typ
av brott vi ska angripa, säger han.
Katarina Ringertz, som just kommit från ett stort ekobrottmål i Karlstad, har också önskemål:
– Något som vi borde utveckla, och som jag sysslat med på
sistone, är att digitalisera förundersökningarna, så att man
slipper kånka. Det är stort, tungt och besvärligt. Tekniken
kan helt klart hjälpa oss, säger hon.
Den pågående utredningen om att ge EBM ansvaret för all
ekobrottsbekämpning i landet (se artikel sid 32) kan komma
att påverka Åklagarmyndighetens och EBM:s framtida arbete. Och Katarina Ringertz tycker att det finns starka skäl att
låta hennes myndighet ta över.
– Inte minst rent mänskligt för de åklagare som ska arbeta
mot väldigt grov kriminalitet. Är det på en liten ort kan det
vara bra att komma någon annanstans ifrån, säger hon, och
betonar dessutom fördelen med att polis och åklagare arbetar tillsammans i samma hus som hos EBM. n

»

* Fotnot: Siffrorna för år 2007 och längre tillbaka i Brå:s
databas är inte jämförbara eftersom man förändrat sina mätmetoder. Tidigare fanns ett betydande bortfall i siffrorna.

Åklagarmyndigheten, Skatteverket och ekobrotten
Åklagarmyndigheten har
ansvaret för lagföringen av
ekobrott utanför EBM:s geografiska område.
Ekobrottsbekämpningen
inom Åklagarmyndigheten är
sedan 2009 koncentrerad
till sex orter i landet, där man
samlat specialistkompetens.
Totalt finns ungefär 20 tjänster
för åklagare som arbetar där
med att utreda mellan 30 och
40 procent av ekobrotten i
Sverige.
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En utvärdering, som presenterades i en rapport den 1 juli
2010, visar att syftena med organisationen har uppnåtts:
handläggningstiderna har
minskat, liksom andelen äldre
ärenden.
Skatteverkets roll i ekobrottsbekämpningen står på två olika ben: skattekontroll samt
brottsutredningar vid verkets
speciella skattebrottsenheter.
Misstankar om brott som upp-

täcks vid skattekontrollen anmäls till åklagare inom EBM eller Åklagarmyndigheten.
Dessa kan sedan ta hjälp av utredare vid skattebrottsenheterna för att utreda brottsmisstankarna.
Skatteverket lämnar varje år
knappt 4000 brottsanmälningar (varje anmälan kan omfatta flera misstankar) till Åklagarmyndigheten och EBM.
Inom ramen för kontrollverksamheten genomfördes runt

3000 revisioner under 2009.
Man genomförde också totalt ungefär 17 000 personalliggarbesök hos restauranger
och frisörer.
Totalt arbetade cirka 250
skattebrottsutredare vid skattebrottsenheterna, som finns i
hela landet, och som medverkar vid ungefär 2000 utredningar per år.
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Obegripligt med
parallella organisationer
Ekonomisk brottslighet är skadlig för samhället, inte minst för att den riskerar att rubba förtroendet mellan människor. Men ekobrottsbekämpningen
skulle vinna på ett helhetsgrepp, anser forskaren Lars Korsell.

E

kobrott har ofta inga direkta
enskilda brottsoffer. Många
gånger har tvärt om alla parter ett intresse av att hålla tyst om
brottet, som när en hantverkare eller städare betalas svart. Men brotten är skadliga för samhället som
helhet, inte bara för att skattebetalarna får en tyngre börda.
Den ekonomiska brottsligheten

Lars Korsell

kostar samhället stora pengar. Enligt Skatteverkets beräkningar uppgår bara det så kallade skattefelet,
alltså de pengar som borde komma
in i skatt men – på grund av misstag
eller uppsåtligt undanhållande –
inte gör det till, till cirka 133 miljarder kronor per år. Det motsvarar ungefär fem procent av BNP eller tio
procent av den fastställda skatten

(2005 års nivå). Till det kommer andra typer av
ekonomisk brottslighet som marknadsmissbruksbrott och insiderbrott.
Men konsekvenserna är inte bara ekonomiska.
– Det viktigaste är att det rubbar förtroende i
samhället, säger Lars Korsell, jur. dr och chef för
enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet vid Brå.
– Om man tror att andra inte betalar skatt är
man mindre benägen att göra det själv. Men
ännu mer påverkar det om man tänker på bedrägerier, trolöshet mot huvudman, förskingring, korruption och liknande. Förtroende är
nog ett underskattat kapital.
Lars Korsell tillägger att livet blir mycket
krångligt om allt ska kontrolleras och alla överenskommelser ska vara skriftliga hela tiden, så
som det kan bli om många människor fruktar att
de ska bli lurade och samhället måste lägga ner
mycket resurser på kontroller.
organisk utveckling

Enligt Lars Korsell har myndighetsutvecklingen på ekobrottsområdet tillkommit organiskt
och utan helhetssyn, och ofta styrts av olika

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten
Med mer än 10 000 avvecklade aktiebolag är Slutstenen den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992.
Sälj det vilande bolaget till oss så avvecklar 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 www.standardbolag.se.
Kontakta oss för prisuppgift!
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
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regeringen öppnade där för att också en nedläggning av EBM kunde tänkas.
Det blev just vad utredningen föreslog. 2007
kom betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen. Barbro Thorblad föreslog där att man skulle lägga ned EBM, och överföra resurser och arbetsmetoder till den vanliga
polisen och åklagarmyndigheten. Huvudskälet
var enligt Thorblad att ekobrottsbekämpningen
skulle bli mer effektiv, mer flexibel och mer
rättssäker om den överläts till de vanliga brottsbekämpande myndigheterna.
Meningarna om betänkandet var delade. Advokatsamfundet avvisade förslaget, och ansåg
att övervägande skäl talade för att behålla EBM.
Domstolsverket tillstyrkte förslaget, medan
bland andra Skatteverket inte ansåg sig kunna ta
ställning till frågan.
Större frågor skyms

händelser och opinioner. Ett exempel är EBM
och Skatteverkets skattebrottsenheter.
– Det är egentligen helt obegripligt att man skapar två parallella skattebrottsutredarorganisationer samtidigt. Men det var ju för att polis och åklagare hade misskött det här, säger Korsell.
Han har alltså svårt att förstå logiken i att flera
olika myndigheter arbetar parallellt med likartade eller samma uppgifter. Lars Korsell understryker att EBM på många sätt gör ett utmärkt
arbete, men att det alltid är olyckligt med en sådan organisation, eftersom brott hänger ihop.
– Till skillnad från många andra länder har
Sverige enhetliga organisationer för polis och
åklagare. Uppdelningen på ekobrottsområdet
innebär en splittring, fastslår han.
– EBM:s huvudsyfte är att utreda brott som
andra anmäler. Det gör dem väldigt beroende av
vad de får från andra, och det blir mycket enkla
bokföringsbrott via konkursförvaltare och liknande, säger Lars Korsell.
Frågan om EBM:s vara kom att diskuteras flitigt knappt tio år efter myndighetens tillkomst.
År 2005, sju år efter att EBM inlett sitt arbete,
tillsatte regeringen en utredning för att se över
myndighetens organisation och verksamhet.
Den socialdemokratiska regeringens direktiv
till utredaren Barbro Thorblad var klara: EBM
som myndighet skulle vara kvar. Men efter regeringsskiftet 2006 fick Thorblad friare tyglar, i
form av ett tilläggsdirektiv. Den nya borgerliga
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Brå var en av de remissinstanser som tillstyrkte
Thorblads förslag om nedläggning. I stället för
en speciell myndighet för ekobrottsbekämpning förordade Brå ett operativt samarbete
mellan olika myndigheter av samma typ som
inrättats mot den grova organiserade brottsligheten.
Men Barbro Thorblads utredning hamnade i
skrivbordslådan på Justitiedepartementet, kanske för att regeringspartierna var splittrade i frågan och för att EBM samtidigt fick en hel del medial uppmärksamhet för ett antal stora mål.
Tanken på att lägga ned EBM är inte aktuell i
dag. I stället utreder lagmannen Stefan Strömberg just nu om EBM ska få ett utökat mandat,
med ansvar för ekobrottsbekämpningen i hela
landet (se artikel på sid 32).
Lars Korsell tycker att diskussionerna om organisationen för ekobrottsbekämpningen riskerar att skymma en större fråga: hur man bäst
bekämpar ekonomisk brottslighet och all annan
brottslighet.
– Det vore mycket intressantare att fråga och
tänka över hur man ska organisera polis- och
åklagarverksamhet i framtiden, mot all brottslighet, säger han.
I den diskussionen finns en hel del att lära av
samarbetet mot grov organiserad brottslighet,
där många myndigheter med olika uppdrag
samarbetar. Men också på ekobrottsområdet
finns lärdomar för framtidens brottsbekämpning att hämta, påpekar Korsell.
– Skattebrottsutredarna är ett exempel. Det förebådar ju nästan en ny sorts polis, akademiker
som inte liknar den traditionella polisen, säger
han.
Ficklampa i mörkret

Den ekonomiska brottsligheten började uppmärksammas under 1970-talet, då en utred-

ning på allvar lyfte fram ekobrotten. Brottsförebyggande rådet, Brå, genomförde därefter en
stor lagstiftningsöversyn på området. Sitt politiska uppsving fick frågan på 1980-talet, då Ekokommissionen lämnade en rad förslag på nya
metoder för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Ett som faktiskt genomfördes var särskilda
ekodomstolar, som fanns under några år på
80-talet. Domstolarna, placerade vid 13 av landets tingsrätter, avskaffades utan större ståhej
år 1990.
På 1990-talet blev ekobrotten på nytt politiskt
heta, sedan bland andra Riksdagens revisorer
uppmärksammat stora brister i ekobrottsbekämpningen. Svaret blev att skapa Ekobrottsmyndigheten. Danmark och Norge hade då redan tidigare inrättat specialistmyndigheter för
att utreda och lagföra svårare ekonomisk brottslighet. Samtidigt fick också Skatteverket genom
en ny lag rätt att medverka i brottsutredningar,
och de särskilda skattebrottsenheterna kunde
inrättas.
Lars Korsell har studerat utvecklingen av ekobrottsbekämpningen i Sverige, och konstaterar
att fokus huvudsakligen har legat på statens intresse av att få skatter. Skattebrott och brott som
ligger nära dessa har alltid varit högt prioriterade.
– Framför allt många sorter som drabbar företag har man inte riktigt tagit på allvar. Sedan har
vi ju en väldigt strikt bokföringskontroll i Sverige
på det viset att vi kontrollerar alla dåliga företag
väldigt noga genom konkursförvaltarna, säger
Lars Korsell.
Inriktningen på skatte- och bokföringskontroll har också satt sin prägel på organisationen
för bekämpning av ekobrott. Många brott som,
enligt den vanligaste definitionen (se faktaruta
på sid 24) räknas som ekobrott omfattas inte alls
av Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde,
som korruption, förskingring, trolöshet mot huvudman, vissa bedrägerier och miljöbrott.
Inriktningen på skatter och statens intressen
har också i stor utsträckning påverkat vilka brott
man upptäckt – och upptäcker.
– Många ekobrott är helt beroende av kontroll. Som skatter, där Skatteverkets agerande är
helt avgörande för vad man hittar, konstaterar
Korsell.
Ett exempel är att det på 1980-talet genomfördes många smårevisioner av de lokala taxeringsnämnder som då fanns. Resultatet blev
många bötesbrott. Nu ligger fokus snarare på
stora, planlagda skatterevisioner med ekobrottsinriktning, vilket lett till att större brott i
företagen upptäcks.
– Det är som en ficklampa i mörkret. Man hittar saker där man lyser, sammanfattar Lars Korsell. n

»
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Utredare vill ha offensivare
ekobrottsbekämpning
Organisationen för bekämpning av ekobrott kan bli både effektivare och
mer offensiv. Det anser EBM-utredaren Stefan Strömberg. Men själv får han
bara ta ställning till vissa av frågorna kring ekobrottsbekämpningen.

Barbro Thorblads utredning om ekobrottsbekämpningen kom 2007. Varför
en ny utredning om ekobrottsbekämpningen kort tid efter den förra?
– Det blev ju ett ganska abrupt slut på den utredningen. Med det la man liksom locket på en
massa frågor som fanns kvar, bland annat den
fråga som nu är aktuell, säger lagmannen Stefan
Strömberg.
Hans uppdrag är att utreda om EBM bör ta
över ansvaret för ekobrottshanteringen i hela
landet. Utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning ska lämna sina förslag om några
månader. Stefan Strömberg vill ännu inte avslöja vad han kommer att föreslå. Men en knäckfråga är om man kan hitta en lösning med, å ena
sidan, geografisk närhet till brotten och, å andra
sidan, det nära samarbetet mellan åklagare, poliser och annan utredande personal som är
EBM:s framgångskoncept, förklarar Stefan
Strömberg.
Tillgången till kriminalunderrättelseverksamhet knuten till ekobrottsbekämpningen är
en annan avgörande faktor.
– Det ska inte bara komma in anmälningar
som ska behandlas, utan myndigheterna måste
också arbeta aktivt med att förebygga ekobrott.
Det förutsätter någon form av underrättelseverksamhet och analys, säger Strömberg, och
fortsätter:
– Vill vi verkligen komma åt den ekonomiska
brottsligheten måste vi snarare bekämpa själva

företeelsen än att bara utreda brott efter anmälningar.
Stefan Strömberg understryker noga att han
inte ska ta ställning till EBM:s vara eller icke
vara, inte heller till vilken som är den bästa lösningen för att bekämpa och förebygga ekonomisk brottslighet.
Samtidigt hymlar inte Strömberg
med att det egentligen finns fler frågor som borde utredas, där hans utredning inte kan lämna förslag. Att
poliserna arbetar på EBM, men formellt är anställda av Rikspolisstyrelsen är en sådan.
Finns det i dag en klar
ansvarsfördelning mellan de
brottsbekämpande myndig-

heterna på ekobrottsområdet?
– Nej, det tycker jag inte. Det är ju problem exempelvis i relationen mellan polis, EBM, tullen
och Skatteverket. Om samarbetet fungerar beror det ju mer på person än på regelverket, konstaterar Strömberg.
Att det blivit flera olika organisationer som arbetar parallellt med just ekobrotten
beror inte på att det egentligen är
den mest effektiva lösningen. I stället har man byggt på historiska organisationer som förhåller sig på olika
sätt till varandra, poängterar Stefan
Strömberg.
Utredningen om en samlad ekobrottshantering ska vara avslutad
den 30 april i år. n

Stefan Strömberg

ekonomisk brottslighet – källor
Almgren, Jan: Tandlösa EBM
får skarp kritik, Svenska Dagbladet, 21 december 2010
Brottsutvecklingen i Sverige
fram till år 2007, kapitel: Ekonomisk brottslighet, Brå 2008
Croall, Hazel: Lurad och förgiftad – att avslöja utsatthet för
ekobrott, Brå, Rapport 2004:1
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Dir. 2010:33: En samlad ekobrottshantering
Ekobrottsmyndigheten, årsredovisning 2009
Korsell, Lars: Ekobrott, liksom, Svensk Juristtidning
2000, s. 932–965
Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen (SOU

2007:8)
Skatteverkets årsredovisning
2009
Åklagarmyndighetens årsredovisning 2009

Polisens webbplats,
www.polisen.se
Skatteverkets webbplats,
www.skatteverket.se
Åklagarmyndighetens webbplats, www.aklagare.se

Ekobrottmyndighetens
webbplats, www.ekobrottsmyndigheten.se
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Nya BMW 6-serie
Cabriolet

www.bmw.se

När du älskar
att köra

ÖPPEN, VACKER OCH RASTLÖS.
Den är våra designers våta dröm förverkligad. Inspirerade av vattnets rörelser har de hittat ett unikt formspråk
som gett nya BMW 6-serie Cabriolet sin sofistikerade charm. Men upplevelsen slutar inte där. Tvärtom. Under
den skimrande ytan ruvar den senaste versionen av BMWs legendariska raka sexa, som knappt kan bärga sig
innan den får ta dig från 0-100 på några få sekunder. För den som vill ha mer väntar en V8 med dubbelturbo och
407 hästkrafter på sin förare. Sverigepremiär 26 mars.

NYA BMW 6-SERIE CABRIOLET.
TILL FÖR ATT KÖRAS.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW 6-serie Cabriolet. Pris från 853.000 kr. Köper ni en BMW
via avtalet mellan Advokatsamfundet och BMW reduceras priset (gäller ej BMW Business-modeller). Effekt 320-407 hk.
Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 7,9 l/100 km. Koldioxidvärde från 185 g/km. Miljöklass: EU5.
Företagsleasing från 6.065 kr/mån. Leasingavgiften är exklusive moms och beräknad på gällande avtalsrabatt, 25%
särskild leasingavgift och 50% restvärde efter 36 månader. Finansiering via BMW Financial Services.

Advokaten Nr 2 • 2011

33

Your data room is here

Your suitors are here

Big deal?
It is vital to ensure that potential buyers have access to relevant data when a business
is up for sale. This access must be fast. It must be easy. And it must be secure.
All three requirements are met by Admincontrol’s Virtual Data Room (VDR). This is
an efficient, secure, flexible online portal solution that streamlines the due diligence
process and increases the chance of a big deal.
One decisive advantage of a VDR is that several potential buyers can gain access to
the material at the same time. Time differences and geographical distance are also
irrelevant because buyers can log into the virtual data room from any computer – 24/7.

Functional and user-friendly
No need for training (the interface is based on MS Office)
Language selection option for optimum servicing of international buyers
Maximum security with SSL-certified servers
Option to assign different access levels to different users
Electronic Q&A function minimises bottlenecks in in correspondence
Efficient search function
Extensive reporting options, including both tables and graphics
Index, folder structure and layout can be customised
Simple, transparent price structure

Support at your fingertips. At all times
Admincontrol is a Scandinavian company with local support in several countries. This
means committed personal support, maximum flexibility and minimum waiting time
whenever you need us.

Local support team

Read more about optimising the due diligence process at www.admincontrol.se

Admincontrol
Sverige AB
34

Kungsgatan 6

211 49 Malmö

+46 70 6951001
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Debatt

Omhändertagna barns rättssäkerhet
Socialminister Maria Larsson uppmanas att se över skyddet för
placerade barn. Ansvaret för vården av dessa har övertagits av samhället
och då är det också samhällets skyldighet att garantera placerade barns
trygghet, skriver debattörerna.

V

id en LVU-rättegång möts tre
parter: barnet, föräldrarna och
socialtjänsten. Barnet har sitt
eget ombud som ska föra dess talan
och man kan även förhöra barnet så att
dess egen röst finns med i rättssalen.
Men det finns en lucka i lagstiftningen.
Vid omplacering från ett familjehem
hörs inte barnet och barnet har inget
eget ombud. Familjehemmet företräds
överhuvudtaget inte och eftersom socialtjänsten i sådana här fall ensamt för
barnets talan finns brister i upprätthållandet av rättssäkerheten.
Avsaknad av ett rättssäkert för-

farande har tyvärr blivit uppenbara i
en kommun i Västsverige där socialtjänsten agerat på ett förödande sätt
utan att någon undersökte ett par
barns faktiska situation i ett välfungerande och engagerat familjehem, vilket resulterade i katastrofala beslut om
ökat umgänge med den biologiska modern och ett flertal nya och traumatiska placeringar i jour- och familjehem.
Det aktuella ärendet visar också på
ett behov av en instans dit familjehem
kan vända sig om det uppstår konflikter mellan ett familjehem och ett barns
socialsekreterare. I fallet i den aktuella
kommunen gick det prestige i ärendet

och två barn rycktes upp från sin trygga miljö eftersom socialsekreteraren
och familjehemmet inte drog jämnt.
Därutöver saknade socialnämnden
kompetens, integritet och lyhördhet i
sin bevakning av ärendet, vilket lämnade fritt spelrum för socialsekreterarnas godtycke. Hanteringen av ärendet
visar också på vådan av att bortse från
familjehemmets kunskap om barnen,
grundat på erfarenheter från en lång
tids dagliga vård av och kontakt med
barnen.
I sådana här tillfällen behöver ett
familjehem kunna vända sig till en
tredje part som för familjehemmets
talan och man bör också upparbeta
rutiner så att socialsekreterare kan avlösa varandra utan prestigeförlust om
samarbetssvårigheter med ett familjehem uppstår. Lösningen på ett samarbetsproblem kan inte i första hand
vara att flytta barn från ett fungerande
och engagerat familjehem.
Trots intentionerna i Vanvårdsutredningen och i Barnavårdsutredningen,
och en allmänt ökad medvetenhet om
barns sociala behov, saknas garantier
för att tillgodose barns behov av trygghet och kontinuitet när de är placerade
i familjehem.

Vi vill därför att socialminister Maria
Larsson ser över skyddet för placerade
barn. Ansvaret för vården av dessa har
övertagits av samhället och då är det
också samhällets skyldighet att garantera placerade barns trygghet. De politiker och tjänstemän som äventyrar
barns säkerhet ska kunna ställas till
svars och möjligheter till snabba åtgärder mot tjänstemän och politiker som
ansvarar för barn bör införas snarast.
Det är inte rimligt att barn som vuxna
får höra ”Vi hade ingen aning” från
nämnder och socialtjänst som därmed
kommer undan sitt ansvar för placerade barn och deras välbefinnande.
Brister samhället i sitt ansvar är
det dessutom rimligt att barn ska ha
rätt att utkräva skadestånd om politiker i nämnder och tjänstemän inom
socialtjänsten missköter sina uppgifter
och utsätter barn för risker och vanvård.

Lisbeth Pipping författare, sakkunnig,
Maria Kornevik Jakobsson, kurator,
terapeut (tidigare riksdagsledamot),
Lars Nydell, advokat, Peter Stierna,
advokat
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ÖVersÄTTningar
Till sVensKa aV
JUridisK oCH
eKonoMisK
TeXT

engelsKa, FransKa, iTaliensKa,
sPansKa, TYsKa till sVensKa
Bo Widegren
Fil. mag., auktoriserad translator
Telefon & telefax: (08) 583 558 69
E-post: tbw@bredband.net
www.translatorbowidegren.com

TranslaTor BoWidegren aB
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Debatt

Stephens har fel
Mark Stephens har genomgående fel i sak. Han tycks okunnig om det
svenska rättssystemet. Det skriver advokat Claes Borgström. Stephens, som är en
av Julian Assanges advokater, var månadens advokat i förra numret av Advokaten.

Förtydligande:
”Månadens advokat” innebär inte
en upphöjelse
utan är en intervju
med en aktuell
advokat.
		
Redaktionen
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M

ark Stephens upphöjs till Månadens advokat i årets första
nummer av Advokaten. Undrar vem som kom på den idén.
Stephens ”har slagits av hur varje
rättvisegaranti” som man är van vid i
Storbritannien har överträtts i målet
där Julian Assange är häktad såsom på
sannolika skäl misstänkt för våldtäkt,
olaga tvång och sexuellt ofredande vid
två tillfällen. Stephens påstår att Assange inte fått del av ”arten av de
anklagelser och bevis” som finns emot
honom på ett språk som han förstår. I
själva verket har åklagaren lämnat ut
en osedvanligt omfattande häktningspromemora på närmare 100 sidor
innehållande bland annat förhör med
målsägandena. Det framgår av rapporteringen från England att Assange’s advokater känner till brottsmisstankarna
och då gör också Assange det. Stephens hävdar återkommande att ”det
svenska rättssystemet är kaotiskt”,
bland annat i en intervju i Dagens Eko.
Stephens har genomgående fel i sak.
Han tycks okunnig om det svenska

rättssystemet. Stephens ondgör sig
över att Assange begärs överlämnad till
Sverige trots att åtal inte väckts. Han
känner uppenbarligen inte till att vi i
Sverige, liksom i många andra EU-länder men i motsats till det brittiska systemet, genomför en fullständig förundersökning innan beslut fattas i
åtalsfrågan. Stephens kritiserar åklagaren och låtsas inte om att både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt har
funnit att Assange är på sannolika skäl
misstänkt för bland annat våldtäkt.
Stephens kan inte skilja på begreppen
utlämning och överlämnande. Assange
är av den svenska åklagarmyndigheten
begärd överlämnad i enlighet med
EU:s gällande regelverk.
Stephens basunerar ut att den

svenska sexualbrottslagstiftningen är
extrem och att det Assange är misstänkt för inte skulle vara brottsligt i
England. I själva verket går den brittiska lagstiftningen längre än den
svenska i och med att den innehåller
ett krav på samtycke. Antingen talar

Stephens mot bättre vetande eller också har han inte brytt sig om att titta i
den engelska lagtexten. Jag vet inte vilket som är mest klandervärt.
Stephens har vid flera tillfällen

bidragit till att sprida rykten om att de
två målsägandena är en del av en konspiration, att polisanmälningarna är
riktade mot Wikileaks, att CIA är inblandat, att det finns politiska motiv i
bakgrunden etc. Allt detta är nonsens
och det vet Stephens.
I flera intervjuer med utländska medier har jag karaktäriserat Månadens
advokat på följande sätt: Jag har svårt
att tro att Stephens skulle kunna vinna
inträde i Sveriges advokatsamfund.
Han är för okunnig både i brittisk,
svensk och internationell rätt. Dessutom saknar han enligt min uppfattning
känsla för advokatetik. n

Claes Borgström, advokat, är ombud
för de kvinnor som Julian Assange
misstänks ha förgripit sig på.
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Vårens specialistutbildningar
inom försäkringsjuridik
Praktisk Compliance
Seminariedagar: 17-18 mars
Gruppförsäkring – Skade- och personförsäkring
Seminariedagar: 28-29 mars
LOU/LUF för försäkringsbranschen
Seminariedag: 8 april
Ansvarsförsäkringsprogrammet
Programstart: 11 april (5 dagar)
Försäkringsgivarens och den försäkrades
förpliktelser vid skadereglering
Seminariedagar: 23-24 maj
Avancerat Juridiskt Forum – Tolkning
Seminariedagar: 7-8 juni
Välkommen att kontakta Marcus Feldt, tel. 08-586 175 13,
e-post marcus.feldt@ifu.se. Du kan också läsa mer på www.ifu.se

Marcus Radetzki, programansvarig
Professor Stockholms Universitet och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm

IFU har under ett flertal år erbjudit fördjupningsutbildning i försäkringsjuridik för
advokater och andra praktiserande jurister. Genom en kombination av forskningsbaserad teori och praktisk förankring håller utbildningarna yppersta klass.

Landets
kunnigaste advokater
har en sak gemensamt.
Vi står bakom er med förstklassig litteratur,
programvara, utbildning och internettjänster.

Främst
för de
främsta.
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Norstedts Juridik
– främst för de främsta.
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När det är viktigt med en
snabb start...
Bolagspartner erbjuder startklara lagerbolag för
endast 1995 kr. I detta pris ingår följande:
Blixtsnabb hantering, alla handlingar inom 2 timmar
Digital signering världen över
Förenklat beställningsförfarande
Ärendeuppföljning online
Moms och Bolagsverkets avgifter tillkommer

Besök oss på

www.bolagspartner.se

Tel: 046-2884560

Jo, vi snabbavvecklar faktiskt
riktigt stora företag också
Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att vända sig
till en samarbetspartner med ﬁnansiell styrka och gedigen kunskap.
Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals bolag och i samband med
det framgångsrikt hanterat många större affärer.
Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att kontakta oss när
det gäller snabbavveckling av bolag.
» Lagerbolag (Startplattan)
» Snabbavveckling (Slutplattan)
» Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

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

Månadens advokat Magdalena Persson

”Att leda byrån ger bättre
förståelse för klienterna”
Magdalena Persson är ordförande
i styrelsen för MAQS Law Firms
Stockholms- och Göteborgskontor.
Vad är det bästa med att leda en
advokatbyrå?
– Det är stimulerande att se hur vi med
gemensamma krafter kan ta ett steg
framåt — när vi kan bidra till integrationen mellan kontoren och utnyttja kompetensen och mängden av personer. När
man vill saker tillsammans blir det väldigt kul.
Vad tillför ledningsarbetet till advokatyrket för dig?
– Det tillför en förståelse för hur våra
klienter i företagsledande ställning har
Advokaten Nr 2 • 2011

det. Som affärsjurister måste vi förstå
våra klienters affärer, men också den roll
de personer vi möter har.
Hur länge kan man sitta i företagsledande ställning på en advokatbyrå? När måste man tillbaka
till verksamheten?
– För att kunna komma tillbaka till aktiv rådgivande verksamhet måste man
på något sätt fortsätta ha klientkontakt
även då man sitter i företagsledningen.
Det brukar vara bra att inte sitta kvar för
länge — förnyelse behövs. Hur länge går
inte att säga, för personer fungerar på
olika sätt. Vissa passar att sitta en längre
tid.
Kommer företagsledningsrollen i Sverige att utvecklas till en

”Jag hade
aldrig väntat
mig en
erfarenhet
av det här slaget.”

professionell karriärväg — som i
England, där managing partners
kan gå från den ena byrån till den
andra?
– Med tillräckligt många tillräckligt
stora advokatbyråer kunde det vara möjligt att ha en rent företagsledande ställning. Men i Sverige är advokaten starkt
knuten till sin egen organisation. Och vi
har en stark tradition att ledningen är
delaktig i klientverksamheten. Då går
det inte att flytta på sig lika lätt — man flyttar ju till en konkurrent och tar med sig
en massa klientkunskap. Det blir mindre
dramatik med en rent administrativ eller företagsledande funktion.
Hur bevarar du yrkeskompetensen som advokat?
– Genom att se till att vara verksam i
klientärenden. Sitter du i företagsledningen blir det alltmer renodlad projektledning, men det är viktigt att fortsätta
ha kontakt med klienterna. Det är svårt
att förstå verksamheten för den som tappar kontakten helt och hållet.
Vad hade du för förväntningar när
du gick in i ledningsrollen?
– De var högst realistiska — jag har levt
med den här byrån sedan den bildades,
och vet vad den går för.
Har det blivit som du förväntade
dig?
– Faktum är att det är roligare än jag
kunde tänka mig, särskilt när man finner
på bra sätt att organisera.
Hur har du lyckats bryta mansdominansen i branschen?
– Jag hamnade av en ren slump på Lagerlöf & Lemans dåvarande Göteborgskontor varifrån en stor del av MAQS delägare kommer. Där fanns en kvinnlig
delägare och flera andra kvinnor, och
det var inget märkligt för övriga delägare. Lite speciellt var det: jag tror att jag
var den första juristen på byrån som födde barn. Det visste de inte hur de skulle
förhålla sig till. Men det fanns ett naturligt förhållningssätt till att ha kvinnor
med i juridiska ärenden och i klientsituationer.
Hur får du livet att gå ihop?
— Jag har en familjesituation där vi tar
hälften var därhemma. Du måste själv
tycka att du gör rätt saker och inte ha dåligt samvete mot familjen eller jobbet.
Man måste begränsa sig, vara uppriktig
med sin planering och tala om vad man
faktiskt klarar av. Det blir mycket lättare
MA
med åren.
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Aktuellt

Hilda besökte nya
Sollentunahäktet
Nätverket Hilda fick den 18 januari
göra ett exklusivt studiebesök på
Sveriges nyaste häkte, Sollentunahäktet, som tas i bruk den 4 april.
Byggnaden ligger intill Attunda tingsrätt
och innehåller förutom häktesutrymmen också lokaler för frivården och
transporttjänsten.
Kriminalvårdschefen Hanna Jarl Källberg berättade om det nya säkerhetshäktet som har plats för 240 häktade.
När det tas i drift kommer 175 anställda
att arbeta i byggnaden.
Att häktet tillhör högsta säkerhetsklassen innebär att det kan ta emot alla intagna i landet, oavsett deras problematik.
— Vi ska inte kunna säga nej till några
klienter, sade Hanna Jarl Källberg.
Under ledning av tre kriminalvårdsinspektörer fick Hilda följa med på rundvandring i den ultramoderna häktesbyggnaden och se celler, rastgårdar,
personalutrymmen och tingsrättens
sessionssal för jourhäktningsförhandlingar. Hela byggnaden präglas av ett
långt drivet säkerhetstänkande. Allt som
passerar in i häktet röntgas, och intagna,

anställda och besökare passerar säkerhetsbågar som på en flygplats. Säkerhetstänkandet innebär också att det
finns många dörrpassager och slusskopplingar i byggnaden.
Det har varit en utmaning att bygga

ett säkert häkte, där stora mängder
människor ändå ska passera in och ut
varje dag: frivårdsanställda, polis, advokater, åklagare, besökare till intagna
och åhörare till jourhäktningsförhandlingarna. Man har försökt bygga en så
öppen miljö som möjligt.
Över huvud taget är interiörerna i häktet rymliga och luftiga — så att man kan
undvika känslan av instängdhet utanför
cellerna.
Med hissarna — som saknar manöverknappar — kommer man upp till rastgårdarna längst uppe i häktet.
Vid studiebesöket medverkade också
Gunilla Ternert, regionchef för kriminalvården i Stockholmsregionen, som berättade om myndighetens arbete.
— Kriminalvården i Stockholm just nu
utmärks av att det finns många häktesplatser, sade Gunilla Ternert.

Hanna Jarl Källberg informerade
om det nya säkerhetshäktet
i Sollentuna.

Gunilla Ternert

Det har varit brist på häktesplatser i
Stockholmsområdet. Det nya Sollentunahäktet avhjälper bristen, men snart
ska Kronobergshäktet stänga till hälften
för renovering.
Gunilla Ternert berättade om de särskilda utmaningar som kriminalvården
ställs inför när den ska ta hand om frihetsberövade kvinnor, och om de program
som används för att hjälpa kvinnorna.
Hon visade upp bilder av en klädkollektion för de kvinnliga klienterna, som hade
utformats som elevarbeten vid Beckmans designhögskola. Hon redovisade
också siffror om könsfördelningen inom
MA
kriminalvårdens personal.

Planera för Nordiska Juristmötet i Stockholm
Det 39:e Nordiska Juristmötet
hålls i Stockholm den 18–19
augusti 2011.
Mötena, som hålls vart tredje år
och alternerar mellan de nordiska huvudstäderna, har lång historia. Traditionellt har de kanske
främst attraherat domare och
forskare, men i allt större utsträckning, och så särskilt i år, är
programmet designat för att intressera även advokater.
En konferens om medling, en

föreläsning rörande aktiebolags
möjlighet att sätta miljön framför
vinstkravet, ett seminarium om
faderns ställning vid prövningar
baserade på ”barnets bästa”, diskussioner om skadestånd som
40

remedium vid kränkningar av mänskliga rättigheter, en debatt om advokatyrkets kommersialisering, en diskussion om
rättsfiguren Culpa in
Contrahendo, ett resonemang kring styrelsers an-

Rolf Johansson

svar för bolags agerande i
finanskriser, en analys av
utvecklingen av bevisupptagning i skiljeförfaranden och effekten av den
för de allmänna domstolarna; alla dessa, och fler
därtill i det digra pro-

grammet, ser jag som programpunkter med olika inriktning av
särskilt intresse för advokater.
Det är givande att lyssna på inspirerande diskussioner mellan
initierade debattörer, och juristmötena förmår sannerligen att
engagera många sådana, men att
själv delta i debatterna ger naturligtvis alltid större utbyte.
Att sedan det sociala programmet är högklassigt och möjligheten att nätverka med nordiska kolleger relativt unik ser jag som en
välkommen bonus. Be there or be
square!
Rolf Johansson, advokat
Läs mer
Mer info och inbjudan finns på
www.nordisktjuristmote.se
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Aktuellt
Hilda

Nu har mentorprojektet Ruben startat
Hildas mentorprojekt Ruben –
mentorskap i grupp har kommit i
gång med tre startmöten i rikets
största städer för adepter och mentorer.
Ett första startmöte hölls i Göteborg den
2 februari. Den 3 februari var det startmöte i Stockholm, och slutligen hölls
startmöte i Malmö den 8 februari.
Rubens startmöte i Stockholm ägde
rum i Advokatsamfundets hus. Efter en
inledning av Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Heléne Lövung
fördelades de omkring 60 adepterna på
sex mentorgrupper, som spred sig till
rum runt om i hela byggnaden, några i
valnötsboaserade rum med tända brasor och levande ljus, andra i modernt nyinredda lokaler.
Där samtalade adepterna med de tio
mentorer som var på plats: lagmannen i
Stockholms tingsrätt Anders Eka, före
detta justitierådet Sten Heckscher, justitierådet Stefan Lindskog, överåklagare
Nils Rekke, rikspolischef Bengt Svenson
samt advokaterna Peter Danowsky, Lars
Edlund, Claes Langenius, Claes Lundblad och Claes Zettermarck. Ytterligare
två mentorer var förhindrade att delta:
Migrationsverkets generaldirektör Dan
Eliasson och advokat Torgny Wetterberg.
I Göteborg träffade tolv adepter mentorerna kammarrättspresidenten Carl
Gustav Fernlund, lagmannen i Göteborgs tingsrätt Stefan Strömberg samt

advokaterna Stefan Brocker och Anders
Nilsson. På mötet i Malmö talade knappt
20 adepter med mentorerna hovrättspresidenten Lennart Svensäter, lagmannen i Lunds tingsrätt Ralf G. Larsson
samt advokaterna Anders Forkman och
Lars Kongstad.
innehåller två
mentorer: en advokat och en representant för rättsväsendet eller förvaltningen. Också bland adepterna finns yrkesinriktningar från skilda delar av
rättslivet representerade. Och det är
inte bara personer som just har börjat

Varje mentorgrupp

sin karriär på advokatbyråer, i domstolarna eller i förvaltningarna som ingår.
Jurister med titlar som chefsåklagare,
universitetslektor och docent finns
bland adepterna i mentorgrupperna.
Mentorprojektet fortsätter nu i de olika grupperna med minst sex träffar. Projektet avslutas i december 2011.
Projektet Ruben samlar män som vill
stödja unga kvinnliga jurister i karriären. Det omfattar män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren
som vill stödja unga kvinnliga jurister att
våga ta steget och bli chefer eller delägaMA
re.

Varje mentorgrupp innehåller
två mentorer.

08-527 640 00 - info@delgivningsservice.se - www.delgivningsservice.se
sds.annons.indd 1
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hildary Månadsmöte februari

Karriärtips

Nätverket
– en väg
till karriär

Familj
Gör tidigt en planering för familjelivet.
Skaffa en ”hemmafru”, någon som
kan avlasta där
hemma.
Bjud på dina barn.
Jag tror att många
nära omkring barnen skapar trygghet. Och släpp det
dåliga samvetet,
att vara på dagis
till fem är okej.
Involvera större
barn i familjelivet,
det växer de av.
Rättvisa, respekt
och glädje: ledord
i familjelivet.
Viktigast av allt är
att ha en familj.

Vårda dina nätverk och planera
familjelivet. Det var två av Jessica
Bjurströms tips vid februari
månads Hildarylunch i Stockholm.
– För mig har nätverk varit allt. Det är
fantastiskt att ha ett starkt nätverk. Och
det antar jag att ni också har, sa Jessica
Bjurström till deltagarna vid Hildarylunchen på Cederquist advokatbyrå
den 3 februari.
Sedan ett år tillbaka är Jessica Bjurström vd och talesperson för cirka 4 000
kommunikatörer i organisationen Sveriges Kommunikationsbyråer. Vägen dit
har gått via assistentarbete, framgångsrikt säljande, kvällskurser i kommunikation och journalistik och affärs- och
marknadschefsuppdrag.
gratulerade de
kvinnliga juristerna till att ha Hilda, ett
formaliserat nätverk som arbetar för att
ge kvinnor lika möjligheter i juristyrkena. I hennes bransch, reklamvärlden,
finns ännu inget motsvarande. Däremot
har det informella nätverket av studiekamrater och kolleger betytt allt för karriären, påpekade Bjurström.
Vid lunchen delade Jessica Bjurström
frikostigt med sig av hur hon tänkt under
sina olika kliv i karriären. Hon gav även

Ett av Jessica Bjurströms
karriärtips är att hålla sig
nära människor som kan
vara vägen mot målet.

Jessica Bjurström

konkreta råd till deltagarna om hur man
kan förena karriär och familjeliv. Planering och stöd, till exempel i form av en
barnflicka, är nyckelord, menade hon.
– Strunta i den superhäftiga barnvagnen! Välj en enklare modell och skaffa
support där hemma i stället. Och prata
med din man om hur ni ska få det att
fungera, sa Jessica Bjurström bland annat.

Förutom att att skapa och underhålla
kontakter med människor man möter är
det också viktigt att våga justera inriktningen på sin karriär, till exempel genom studier, påpekade Bjurström. Hon
uppmanade också de kvinnliga juristerna på Hildaryträffen att våga visa upp sig
och tacka ja när de får frågan om att
framträda och tala om sitt område i olika
UB
sammanhang.

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

Karriär
Det finns aldrig ett
enda sätt att göra
karriär.
Det går alltid att
hitta ett mål för
framtiden – om du
inte vet vad du vill
vet du kanske vad
du inte vill och kan
arbeta för det.
Passion är viktigt
– du presterar tre
gånger så mycket
när känslan är
med.
Stressa inte fram
en karriär, men vad
du än gör, se till att
märkas och göra
avtryck i verksamheten.
Vill du bli chef –
säg det högt!
Samla och vårda
dina kontakter.

Telefon
Uppsala: 018-38 00 56
Stockholm: 08-661 37 75
Västerås: 021-13 11 06
Göteborg: 031-707 09 59
Örebro: 019-33 30 66
Hemsida: www.elt.se
E-post: info@elt.se
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Aktuellt

Aktuellt

”Mentor är något av det
finaste man kan vara”
– Mentorskap handlar i stor
utsträckning om att använda
sina erfarenheter för att ställa
frågor till sin adept. Målet är
att adepten ska kunna göra
egna val.
Det sa Mona Odhnoff Sundström,
när hon talade för medlemmar i
juristnätverket Hilda, de så kallade
Storhildorna, vid ett möte på Advokatsamfundet den 26 januari.

– Mentor är något av det finaste
man kan vara. Man får möta en
människa man inte hade mött annars, och följa henne en bit på
vägen, sa Odhnoff Sundström
också.
Mona Odhnoff Sundström talade också om de skillnader som
fortfarande finns i villkoren för
flickor och pojkar och hur de
mönstren formar och följer oss
genom livet.

Docent Göran Lind besöker
Familjerättskollegiet
Välkomna till Familjerättskollegiet onsdagen den 23 mars
2011, klockan 18:00 på Piperska Muren. Föredragshållare
är docent Göran Lind.
Göran Lind kommer att tala om
allmän civilrättslig metod inom
familjerätten – ett medel mot
bland annat ”Sol och vår”. Ämnet
knyter an till kapitlet ”allmän civilrättslig metod i internationell
familjerätt” i Festskrift till Torgny
Håstad 2011, som utkommit i januari 2011.
Anmälan sker till advokaten
David Massi genom insättning av

500 kronor på plusgirokonto
med nummer 30 3 224-0. Anmälan senast den 17 mars 2011.
Jag vill också påminna om att
nästa möte kommer att äga rum
den 27 april 2011 på samma plats
och tid. Då talar föredragshållaren Hovrättsrådet Per Sundberg
om kriterierna för prövningstillstånd av familjemål till hovrätten.

– Nätverk som Hilda är viktiga
för kvinnor på väg i karriären. Sedan vore förstås det ultimata om
vi inte behövde särskilda nätverk
för kvinnor, utan att det var självklart att både kvinnor och män
hade sin plats i alla sammanhang,
sa Odhnoff Sundström.
Mona Odhnoff Sundström är
auktoriserad mentor och delägare i företaget Odhnoff Sundström
UB
& Partners.

der hösten 2010, på grund av att
för få anmält sig.
Jag vill därför uppmana er alla
intresserade familjerättsadvokater och biträdande jurister att
komma till sammankomsterna.
Vi brukar ha mycket intressanta
föredragshållare. Det är också
trevligt att träffa kolleger i en annan miljö än vad vi normalt gör.
Detta brukar också gynna verksamheten. Utbildningstid en timme ingår också.
Eventuella frågor kan ställas

Jag vill samtidigt påpeka, att

det är viktigt att ni som är intresserade av att Familjerättskollegiet
skall fortgå, anmäler er till träffarna. Vi har tyvärr fått ställa in
två mycket intressanta träffar un-

till advokaten Cecilia Runesson
på telefon 08-21 48 84 eller till undertecknad på telefon
08-31 00 08.

Advokater får
människorättsverktyg
Mannheimer Swartling ordnade
för femte gången tillsammans
med Raoul-Wallenberg-institutet i Lund en konferens för advokater från utvecklingsländer:
”Developing a Human Rights
Toolbox”.
Årets konferens hade två teman: Rättvisa rättsprocesser
och Företagens samhällsansvar
(CSR).
Deltagarna i konferensen är
särskilt inriktade på mänskliga
rättigheter och engagerade i
utvecklingen av hemlandets
rättssystem.
Vid ett besök hos Advokatsamfundet lyssnade de till Elisabet Fura, domare i Europadomstolen.

Årsmöte med
Advokater utan gränser
Advokater utan gränser håller
årsmöte den 6 april 2011 klockan 18.30 på advokatfirman Setterwalls kontor på Arsenalsgatan 6 i Stockholm.
Nya och gamla medlemmar
hälsas hjärtligt välkomna.
Medlemsavgift advokater
300 kr/år
Biträdande jurister 200 kr/år
Plusgirokonto 67 67 78-4
Frivilliga bidrag till Advokater
utan gränsers verksamhet mottages tacksamt.
Mer information på Advokater
utan gränsers webbplats,
www.advokaterutangranser.se
Förfrågningar till advokat
Kerstin Wennersten, e-post
adv.k.wennersten@telia.com

Programrådet genom
advokat Birgitta Hållenius

Prenumerera på
Tidskriften Advokaten
Pris- och kontaktuppgifer finns på sidan 51.
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Festskrift till Torgny
Håstad
Redaktör: Göran Lambertz,
Stefan Lindskog, Mikael
Möller
Förlag: Iustus
Många namnkunniga
jurister hyllar med denna
festskrift Torgny Håstad med anledning av
att han med ålderns rätt avgått från tjänsten som justitieråd vid Högsta domstolen.
Torgny Håstad har under många år varit
verksam som forskare, lärare, lagstiftare,
domare och författare till böcker och
artiklar, speciellt inom sakrätt och köprätt.
Han disputerade vid Uppsala universitet
1973, blev professor vid samma lärosäte
några år senare och justitieråd 1998. Den
omfångsrika festskriften på närmare 800
sidor innehåller artiklar inom många olika
ämnesområden. Några av bidragen berör
Håstads egen verksamhet som domare i
HD och även, ur ett juridiskt perspektiv,
hans stora idrottsintresse. Festskriftsartiklarna är skrivna av vänner och kolleger i
och utanför Sverige.
Titel: Liber amicarum et
amicorum Karin Cornils:
glimt af nordisk straffrätt og
straffeprosessrett
Redaktör: Thomas Elholm
et al.
Förlag: Jurist-og Økonomforbundet
För sina framstående och mångåriga insatser vid Max-Planck-institutet i Freiburg har
Karin Cornils nu tillägnats en festskrift med
anledning av att hon lämnar sin tjänst vid

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2011 om inte annat
anges.
Barnahusutredningen 2010/
A. Kaldal et al. (Jure, 2010.
174 s.)
Björkman, Ulla: Kommunen och
lagen/Ulla Björkman och Olle
Lundin (3. uppl. Iustus. 111 s.)
Bull, Thomas: Regeringsformen: en kommentar/Thomas
Bull, Fredrik Sterzel. (Stockholm: SNS förlag, 2010. 341 s.
Pocketuniversitetet; 9)
Cameron, Iain: An Introduction
to the European Convention
on Human Rights (6. uppl.
Iustus. 233 s.)
Ekelöf, Per Olof: Rättegång. H.
5 (8. uppl./Per Olof Ekelöf,
Henrik Edelstam, Mikael
Pauli (Norstedts juridik. 310
s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 46)
EU-skatterätt/Kristina Ståhl et
44

institutet där hon har varit verksam sedan
1974. De drygt trettio festskriftsbidragen
rör sig främst inom Karin Cornils egna
forskningsområden, nordisk straff- och
straffprocessrätt, och är skrivna av framstående nordiska jurister med någon slags
anknytning till Max-Planck-institutet.

HUR TILLFÖRLITLIGA ÄR
ÖGONVITTNESSKILDRINGAR?
Avhandling i vittnespsykologi, Lunds
universitet
De mest korrekta vittnesmålen kommer från människor som sett ett brott
och direkt antecknar händelsen innan de
berättar den för någon. Ju oftare ett vittne
återberättar och diskuterar det som har
hänt, desto mer ökar risken för fel, enligt
Farhan Sarwar som disputerade vid Lunds
universitet i januari med sin avhandling
Eyewitness testimonies.
Ögonvittnen är dåliga på att komma ihåg
detaljer men bra på att återge det centrala
i händelseförloppet. Ögonvittnen spelar en
viktig roll i polisens brottsutredningar men
enligt Farhan Sarwar fäster polisen idag
alltför stor vikt vid ögonvittnesskildringar.

NY JURIDISK TIDSKRIFT
Nordisk socialrättslig tidskrift är en ny
tidskrift vars målsättning är att ”främja
nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området”.
Tidskriften som kommer att ges ut
med ett dubbelnummer per år, avser att
behandla frågor inom de socialrättsliga
rättsområdena som socialförsäkring, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det första

al. (3. uppl. Iustus. 378 s.)
Europe: the new legal realism:
essays in honour of Hjalte
Rasmussen/Henning Koch
et al. (Copenhagen: DJØF
Publishing, 2010. 860 s.)
Hager, Richard: Allmänna
fastighetsrätten (3. uppl.
Norstedts juridik. 139 s. En
introduktion)
Hemström, Carl: Organisationernas rättsliga ställning: om
ekonomiska och ideella föreningar (8. uppl. Norstedts
juridik. 149 s.)
Ihre, Rolf: Handbok i sjörätt
och närliggande ämnen (2.
uppl. Stockholm: Instant
book, 2010. 482 s.)
Indén, Tobias: EU:s statsstödsrätt: en introduktion (Iustus.
136 s.)
Juel, Thérèse: Fällda för
sexövergrepp: om rättsfall i
Sverige (Västerås: Ica, 2010.
128 s.)

nyligen publicerade numret innehåller
artiklar som har sitt ursprung i anföranden
som hölls vid det Nordiska Socialrättsliga
Seminariet 2009 vid Handelshögskolan i
Göteborg.

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS
PRAXIS
Nu finns Migrationsöverdomstolens praxis
samlade i bokform. Domstolsverket har
gett ut en första volym med domstolens
avgöranden för åren 2006–2009. De
avgöranden som inte refererats men som
bedömts ha visst intresse har tagits upp i
en särskild notisavdelning. Referaten finns
sedan tidigare publicerade elektroniskt på
www.lagrummet.se.

STANDARDVERK I NYA UPPLAGOR
Äktenskapsbalken och Avtalslagen, båda
från Norstedts juridik, har kommit i nya
efterfrågade upplagor. Första upplagan
av Äktenskapsbalken av Lars Tottie gavs
ut för 20 år sedan och har nu kommit i en
andra upplaga ombesörjd av Örjan Teleman. Sambolagen har lyfts ur från denna
upplaga. Den föregående tredje upplagan
av Avtalslagen av Kurt Grönfors kom ut
1995 och den nya fjärde upplagan har
ombesörjts av Rolf Dotevall. Båda böckerna har uppdaterats med ny rättspraxis,
nyheter i lagstiftning och ny litteratur på
respektive område.
Kontakta Juridiska biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Karlsson-Tuula, Marie: Ekonomisk brottslighet vid
företagsrekonstruktion och
konkurs (Jure. 335 s.)
Larsson, Nils: Bostadshyresavtal i praktiken/Nils Larsson,
Stieg Synnergren, Christina
Wahlström (3. uppl. Norstedts juridik, 2010. 309 s.)
Parelius, Line A.: Husleieavtaler/Line A. Parelius og
Sverre Bragdø-Ellenes (2.
utg. Bergen: Fagbokforlaget,
2010. 328 s.)
Pedersen, Kristian: Upphandlingens grunder: en introduktion till offentlig upphandling
och upphandling i försörjningssektorerna (2. uppl.
Jure. 190 s.)
Ramberg, Christina: Avtalsrätten/Christina Ramberg, Jan
Ramberg (4. uppl. Norstedts
juridik, 2010. 133 s. En introduktion)
Rodhe, Knut: Rodhes aktiebo-

lagsrätt/Rolf Skog (23. uppl.
Norstedts juridik. 295 s.)
Takeover-reglerna: en kommentar/Göran Nyström et
al. (Norstedts juridik, 2010.
358 s.)
Wallgren, Jan: Gode mannens
ABC: handbok för gode män
och förvaltare (Norstedts
juridik. 175 s.)
Vem reglerar informationssamhället?/Stanley Greenstein,
red. (Jure, 2010. 325 s. Nordisk årsbok i rättsinformatik;
2006/2008)
Quigley, Conor: European state
aid law and policy (2. ed.
Oxford: Hart, 2009. 574 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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TA HJÄLP AV VÅRA EXPERTER.
VI LOVAR ATT INTE BERÄTTA FÖR NÅGON.
PACTA innehåller en mängd förbättringar för att göra ditt arbete mer
effektivt. Numera finns till exempel FÄRDIGA AVTALSFÖRSLAG där du
själv kan lägga till eller ta bort klausuler. Med en enkel knapptryckning
kan du sedan ÖVERSÄTTA ALLTSAMMANS TILL ENGELSKA.*
Våra experter levererar, granskar och uppdaterar som vanligt allt innehåll i PACTA. De ger dig även tips och råd i form av skriftliga rekommendationer i samband med att du skapar avtal och handlingar.
En del skulle säkert kalla det fusk. Vi skulle säga att det är smart.
LÄS MER OM ALLA VÅRA FÖRBÄTTRINGAR

thomsonreuters.se/pacta

* DE NYA FUNKTIONERNA LANSERAS I MARS 2011

Advokaten Nr 2 • 2011

45

Samfundet

disciplinärende Beslut 2010

1

Advokat har förmedlat lån mellan två koncerner för vilka
han sedan tidigare haft styrelseuppdrag och andra uppdrag i egenskap av juridisk rådgivare. Erinran.

Bakgrund

B är grundare och ägare av X AB
(X), som innehar Skandinaviens
ledande […]märke. X har ett helägt dotterbolag, XX AB (XX), vars
verksamhet i huvudsak består av
investeringar i andra företag. Advokat A har varit styrelseordförande i XX sedan bolagets bildande i början av år 2007 fram till
årsstämman den 14 april 2009.
Y AB (Y) ägs av makarna C. Y
var fram till november 2009 huvudägare i YY AB (YY). Advokat A
har sedan 2005 varit styrelseordförande i YY men avregistrerades
den 15 december 2008.
I december 2007 lämnade XX
ett lån på 10 milj. kr till Y. Som
säkerhet för lånet pantsattes Y:s
aktier i YY och lämnade makarna
C en borgensförbindelse såsom
för egen skuld. Y:s aktier i YY var
redan pantsatta hos V-banken för
ett lån i storleksordningen 5 milj.
kr. Uppdraget att upprätta låneoch pantsättningshandlingar lämnades av parterna gemensamt till
Z Advokatbyrå, i vilken advokat A
är delägare. Y lämnade det lånade beloppet som lån till YY. Sistnämnda lån omvandlades sedermera till aktieägartillskott.
Y betalade inte lånet i avtalad
tid och begärde inte heller förlängning som det fanns viss avtalad möjlighet till, vilket dock
förutsatte räntebetalning vid den
primära förfallodagen. Någon
ränta erlades emellertid inte heller vid denna tidpunkt.
Anmälan

Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 28 december
2009, avser att advokat A
• företrätt både långivaren XX
och låntagaren Y trots att dessa
haft motstående intressen redan
46

vid den tidpunkt då låneavtalet
ingicks
• genom sitt engagemang i styrelserna för både långivaren XX
och den verklige mottagaren av
lånet, dvs. YY, haft en lojalitetsplikt mot båda företagen, som
inneburit att han inte kunnat biträda vare sig långivaren eller låntagaren, än mindre dem båda i
den aktuella lånetransaktionen
• brutit mot aktiebolagslagens
regler om jäv i styrelsearbetet (jfr
ABL 8 kap. 23 § 1 st. 3 p.).
Advokats inställning

Advokat A har tillbakavisat anmärkningarna.
Anmälarens utveckling
av sin anmälan

B hade sedan ett flertal år en vänskapsrelation med advokat A. Under de år som vänskapsrelationen varat hade advokat A
löpande biträtt både X, XX och B
personligen som juridisk rådgivare. Hösten 2007 tog advokat A
kontakt med B och föreslog att
XX skulle låna ut 10 milj. kr till Y.
B tackade nej inte mindre än tre
gånger men gick till slut med på
att låna ut pengarna efter intensiv
övertalning av advokat A. Att han
lät sig övertalas att acceptera utlåningen var till stor del beroende
på hans vänskap med advokat A
och det faktum att han litade på
honom som rådgivare. Advokat A
uppgav att det var en säker och
riskfri placering. Han underströk
att YY var värt minst 160 milj. kr.
B:s bedömning var att den information som han fått måste vara
korrekt, eftersom advokat A som
styrelseordförande hade en
mycket god insyn i YY:s ekonomi
och övriga omständigheter kring
bolagskoncernen.

Redan i början av februari
2008 återkom advokat A till honom med en ny propå om att
låna ut pengar till Y, närmare bestämt ytterligare 10 milj. kr. B avböjde detta bestämt och framhöll
att han inte ville ha en så stor exponering mot samma bolag. Efter
förslag från advokat A ägde ett
möte rum med C hos Z advokatbyrå. B medverkade vid detta
möte närmast av artighetsskäl
och på grund av sin vänskap med
advokat A. C framhöll vid mötet
hur bra framtiden såg ut för YY.
Advokat A underströk vidare att
det endast var fråga om en tillfällig likviditetskris. Advokat A pekade också på att lånetransaktionerna skulle ge en väldigt bra
avkastning för XX. Han avböjde
återigen ytterligare lån. Efter mötet försökte advokat A vid flera
tillfällen att få honom att ändra
sin ståndpunkt. Advokat A föreslog slutligen ett reducerat tillläggslån på 5 milj. kr. Han sade
nej även till detta.
Det lämnade lånet hade ursprungligen en löptid som gick ut
den 30 juni 2008 då hela kapitaloch ränteskulden skulle erläggas.
Låntagaren hade dock rätt att begära förlängning av lånet till den
31 december 2008, varvid upplupen ränta skulle betalas den
30 juni. B kunde i augusti 2008
konstatera att betalning inte skett
och att låntagaren inte hört av sig
med begäran om förlängning.
När han påpekade för advokat A
att lånet förfallit till betalning den
30 juni svarade denne via e-post
att han trodde att Y ville utnyttja
möjligheten till förlängning. Advokat A skulle ta hand om bevakningen av lånet för XX:s räkning.
När ingen betalning kommit i slutet av september och företrädare
för låntagaren inte hört av sig, tog
han vid flera tillfällen på nytt kontakt med advokat A, som vidarebefordrade meddelanden och
besked mellan XX och Y. Efter
upprepade betalningsanmaningar hade Y kunnat förmås att i omgångar och med början den 27

november 2008 betala delar av
den ränta som löpte på lånet.
Det hade senare framkommit
att YY med början i februari 2008
fått ett flertal betalningsanmärkningar på grund av att skulder
inte betalats, viket lett till ansökningar om betalningsförelägganden. Betalningsproblemen accelererade under 2009 till en akut
likviditetskris. På grund av betalningsproblemen förhandlade YY
och dess huvudägare med minoritetsägaren – riskkapitalbolaget
Q – och V-banken om hur ett kapitaltillskott skulle kunna göras.
Dessa förhandlingar resulterade i
november 2009 i att en riktad nyemission genomfördes till minoritetsägaren med V-bankens godkännande, trots att XX som
andrahandspanthavare motsatte
sig detta. Genom nyemissionen
utökade Q sitt ägande i YY till att
omfatta 91 % av aktierna. De pantsatta aktiernas andel av aktierna i
YY sjönk genom nyemissionen
från 60 procent till 6 procent. Det
kunde antas att de pantsatta aktiernas värde kraftigt understeg
lånebeloppet, inte minst mot
bakgrund av att aktiernas andel
av aktiekapitalet då var så låg att
aktierna kunde bli föremål för
tvångsinlösen. XX hade ansökt
om att Y skulle försättas i konkurs
och avsåg att begära betalt enligt
borgensförbindelserna, närmast
genom att ansöka om betalningsförelägganden. – B ville framhålla
att han varit i kontakt med advokat A vid flera tillfällen efter det
att lånet förfallit till betalning för
att fråga om de inte skulle driva in
fordringen. Han fick vid varje tillfälle lugnande besked, vilka gjorde att han avvaktade med att sätta press på långivaren, något som
mot den angivna bakgrunden visade sig vara ett felaktigt beslut.
Yttrande av advokat

Advokat A har i yttrande den 27
januari 2010 anfört bl.a. följande.
Det var korrekt att han hade
varit juridisk rådgivare åt X under
ett flertal år och att affärsrelatioAdvokaten Nr 2 • 2011
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nen även utvecklades till en personlig vänskap med B. Uppdragen genom åren hade dock varit
sporadiska och inte särskilt omfattande. Bildandet av dotterbolaget XX år 2007 föranleddes av B:s
planer att börsnotera de rörelsedrivande bolagen i koncernen.
Avsikten var att renodla och särskilja kapitalförvaltningen från
kärnverksamheten. XX:s uppdrag var att maximera avkastningen på de betydande vinstmedel och den överlikviditet som
genererats i koncernen genom
åren. Detta skulle ske genom
verksamhet som garant vid nyemissioner hos aktiemarknadsbolag, långivare till brygg- och
mezzaninlån, riskkapitalverksamhet samt korta aktietransaktioner. Advokat A erbjöds att ta
plats i XX:s styrelse mot bakgrund av sin erfarenhet av finansiella transaktioner och nätverk
inom kapitalmarknaden. Det var
uttalat att uppslag och propåer
till kommande affärstransaktioner för XX bl.a. skulle komma
från advokat A:s kontakter i näringslivet och inom kapitalmarknaden. – Något faktiskt styrelsearbete hade dock aldrig kommit att
bedrivas i XX, annat än undertecknande av per capsulam-protokoll inför årsstämma, under
den tid han var styrelseledamot.
Alla beslut i verksamheten hade
fattats och verkställts av B, såsom
VD och styrelseledamot. Det
hade inte heller beslutats om eller utbetalts något styrelsearvode
till advokat A.
Styrelsearbetet i YY hade fram
till senhösten 2008 varit av mer
sedvanlig karaktär med cirka 4–6
sammanträden om året. Sedan
bolaget hamnat i ett ansträngt finansiellt läge till följd av den
plötsliga lågkonjunkturen, krävde
styrelsearbetet ett allt större engagemang. För att undvika att styrelserollen skulle hamna i konflikt med advokat A:s och
advokatbyråns roll som juridisk
rådgivare, utträdde han ur styrelsen på egen begäran.
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Advokat A blev någon gång under november/december 2007
kontaktad av C, som ville uppta
ett kortfristigt lån om 10 milj. kr
till Y och undrade om advokat A
kände till någon lämplig långivare. Anledningen till lånet var, såvitt advokat A kände till, att YY
stod inför ett ägarskifte och eventuell refinansiering av sina bankkrediter, varför Y inte ville använda sig av sina vanliga bankkontakter för sådan bryggfinansiering. Advokat A kontaktade ett
flertal tänkbara långivare, främst
finansbolag, och däribland B. Anledningen till att förfrågan även
ställdes till B var att advokat A
kände till att X var intresserad av
liknande lånetransaktioner. Bolaget hade nämligen under våren
2007 genomfört en liknande lånetransaktion till motsvarande villkor (löptid, räntesats m.m.). Hans
bestämda minnesbild var att diskussionerna mellan C och B om
lånet gick väldigt snabbt och
smärtfritt samt utan att parterna
behövde träffas personligen. Underlag i form av räkenskaper och
värderingsutlåtanden för Y och
YY granskades av auktoriserade
revisorn E, X-koncernens revisor
och rådgivare, som sedan många
år var verksam i revisionsbyrån U.
Advokat A har, tvärtemot vad
som påstods av B, aldrig medverkat i förhandlingarna mellan parterna om lånevillkoren, lämnat
någon rådgivning om den ställda
säkerhetens värde eller försökt
påverka B om lånets beviljande.
Advokat A ombads att skriftligen
sammanfatta XX:s krav och villkor för lånet enligt ett e-postmeddelande som bilagts anmälarens
inlaga av den 19 december 2009.
Bland villkoren XX uppställde var
att samtliga låne- och säkerhetshandlingar skulle upprättas av
advokat A/Z advokatbyrå, som
även skulle tillse att nödvändiga
formalia fullföljdes (underskrifter, denuntiation till panthavare
m.m.) och att arvodet för sådant
uppdrag skulle betalas av Y såsom låntagare. I sammanhanget

ville han påpeka att motsvarande
villkor uppställdes av X för den
lånetransaktion som ägde rum
våren 2007. Samtliga XX:s villkor
accepterades av Y utan reservation och uppdraget fullföljdes.
Vid tiden för lånetransaktionen
(december 2007) var YY ett lönsamt och framgångsrikt bolag, vilket framgick av årsredovisningarna för räkenskapsåren
2006/2007 och 2007/2008. C:s
uppfattning var att bolaget betingade ett marknadsvärde om
cirka 160 milj. kr, vilket värde understöddes av en oberoende värdering av revisionsföretaget W
och sedermera bekräftades genom det pris Y erhöll vid aktieförsäljningar till tredje man under
våren 2008. Y:s ägarandel om
60  %, som pantsattes till förmån
för XX (andrahandspantsättning)
som säkerhet för lånet, var tidigare pantsatt hos V-banken för ett
begränsat banklån om 5,3 milj. kr.
Det var riktigt att advokat A i
februari 2008 kontaktade B och
översände ytterligare underlag
till denne med anledning av en ny
lånepropå från C. Advokat A deltog också vid ett kortare möte
mellan parterna som ägde rum
hos advokatbyrån den 18 februari
2008. Vid mötet diskuterade parterna självständigt den nya lånepropån med advokat A som passiv åhörare. Advokat A mindes
tydligt att B bad om att få ajournera mötet för att diskutera saken
med honom. Vid pausen sade B
(ordalag i linje med) ”det känns
inte bra att lägga alla äggen i samma korg”, varvid advokat A replikerade (ordalag i linje med) att
”om det inte känns bra bör du
hellre avstå”. Efter pausen meddelade B att han inte ville låna ut
mer pengar och saken var därmed, såvitt advokat A kände till,
utagerad. Advokat A hade inte
varken före, under eller efter detta möte försökt förmå eller påverka B om det nya lånets beviljande.
Efter fullgörandet av det gemensamma uppdraget avseende
lånetransaktionen den 12 decem-

ber 2007 hade advokat A varken
företrätt Y eller XX i deras mellanhavanden kring lånet, dess
betalning eller indrivning. Båda
parter kände till och respekterade att advokat A/Z advokatbyrå
var förhindrade att ingripa i sådan relation på grund av intressekonflikt, såsom tydligt redovisats
för parterna i e-postmeddelande
den 10 december 2007. – Advokat
A hade aldrig haft något uppdrag
att bevaka lånets återbetalning
eller försökt påverka B i någon
riktning vad gällde återbetalning
av lånet eller indrivningsåtgärder
mot Y. Något uppdrag för YY eller
Y om denna sak hade självklart
inte heller förekommit. Parterna
hade själva fört diskussioner om
denna sak utan hans inblandning. B hade dock vid några tillfällen skickat e-post till advokat A
när han misslyckats med att få tag
på C och för att informera advokat A. E-post-meddelanden från B
till advokat A hade skickats den 19
november och den 3 december
2009. Dessa utvisade bl.a. att parterna fört diskussioner om återbetalning av lån och räntor utan
inblandning från advokat A. Såvitt han kände till hade involverade parter i dessa frågor företrätts av separata juridiska
rådgivare, XX av advokat H, Y av
advokat I, och YY av advokatbyrån J.
Det var förvisso ytterst beklagligt att XX riskerade att inte få full
återbetalning av sin lånefordran.
Detta förhållande berodde dock
inte på bristfälligt eller oetiskt
agerande från advokat A:s sida
utan på låntagarens betalningsoförmåga. Utgivandet av lånet var
en medveten rättshandling och
ett självständigt beslut fattat av B.
Denne var en kompetent och
skicklig affärsman med drygt 20
års erfarenhet av affärsverksamhet. Det var inte sannolikt att han
inte varit medveten om riskerna
förknippade med en lånetransaktion eller skulle ha låtit sig ”duperas” av en vän/rådgivare. Ett epostmeddelande från den 22 maj
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2008 från B utvisade att denne
även en längre tid efter lånetransaktionen var intresserad av nya
liknande lånetransaktioner.
Vad angick påståendet om styrelsejäv hade ifrågavarande lånetransaktion inte varit föremål för
behandling eller beslut inom ramen för styrelsearbetet i XX. Med
hänsyn till bolagets verksamhetsföremål måste transaktionen anses ingå i VD:s behörighet såsom
en löpande förvaltningsåtgärd.
Genmäle från anmälaren

B har i genmäle som inkom den 11
februari 2010 vidhållit de uppgifter som lämnats i anmälan. Vidare har han anfört bl.a. följande.
Påståendet om att han ensam
skulle ha fattat alla beslut i XX var
felaktigt. Advokat A var styrelseordförande och deltog aktivt i bolagets affärsbeslut. Advokat A
skrev i sitt yttrande att han avträdde från sin post som styrelseordförande på grund av jävssituationen. Han kunde som lekman
konstatera att advokat A därigenom erkänt att han inte följt Advokatsamfundets regler om att
inte företräda parter med motstående intressen. Naturligtvis hade
YY och XX haft motstående intressen redan när lånet lämnades
till Y i december 2007 och under
alla omständigheter när Y:s lån
till YY kort tid därefter omvandlades till ett aktieägartillskott till YY.
Redan här fanns jävssituationen
för advokat A. – Advokat A hade
vid upprepade tillfällen påstått
att panten var tillräcklig för lånet
och att lånet därför var ”säkert”.
Revisorn E hade inte granskat säkerhetens värde. Inte heller hade
advokat A vid något tillfälle föreslagit att E eller annan revisor
skulle granska säkerhetens värde.
– Det torde framgå med all önskvärd tydlighet att B ansåg att advokat A fått personlig vinning genom sitt agerande. Detta genom
sitt engagemang i Z advokatbyrå
och som styrelseordförande i YY.
Det gjordes även gällande att advokat A genom sin rådgivning
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lämnat felaktiga uppgifter om lånet och de lämnade säkerheternas styrka. Även om B hade lång
erfarenhet som affärsman och
var van att fatta egna beslut, var
han beroende av sina rådgivare
inte minst i juridiska spörsmål,
ett område där hans kunskaper
var begränsade.
Ytterligare yttrande
av advokat

Advokat A har i yttrande den 2
mars 2010 anfört bl.a. följande.
Han var inte initiativtagare till
bildandet av XX eller den som
kom på att bilda dotterbolag som
skulle medverka till särskilda finansieringsupplägg. Det var revisionsbyrån U som höll i bolagsbildningen. – Hans utträde ur
styrelsen i XX var en åtgärd som
inte föregicks av några diskussioner med B. Han fick meddelandet
om detta genom ett brev från
XX:s revisor. – Det var korrekt att
han varit B:s juridiske rådgivare
privat i ett begränsat ärende som
pågick under juni 2005 och avsåg
dennes privatbostad. Såvitt han
kunde påminna sig hade han inte
i övrigt företrätt B privat. – Främsta skälet till att han lämnade styrelseuppdraget i YY var att bolagets prekära finansiella ställning
krävde ett engagemang från honom såsom rådgivare i en utsträckning som framgent inte

skulle kunna gå att förena med
styrelseuppdraget. Ytterligare
omständigheter var att YY:s styrelse den 10 oktober 2008 beslutat om att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning. Förutom C:s
reservation mot beslutet, fick advokat A uppfattningen att denne
saknade respekt för styrelsens
beslut i denna fråga, vilket tog sig
uttryck i bristande samarbete
med revisorerna om saken. Vidare medförde likviditetssituationen eftersläpningar med skatteinbetalningar, vilket exponerade
styrelseledamöterna för personligt ansvar. – Advokat A hade inte
medverkat i Y:s beslut att tillskjuta lånebeloppet från XX som lån
till YY eller lånets senare omvandling till aktieägartillskott.
Frågan hade aldrig varit föremål
för beslut i YY:s styrelse. Han kände inte närmare till när lånet sedermera omvandlades till aktieägartillskott.
B:s kritik mot advokat A var uppenbarligen en efterhandskonstruktion som inte förtjänade att
tillmätas någon tilltro. Även C
hade anmält advokat A till Advokatsamfundet. Det var advokat
A:s uppfattning att B/X hade gjort
gemensam sak med C/Y i kritiken
mot honom. C och dennes hustru
hade personliga borgensåtaganden för skulder som Y häftade till
XX. Y var numera försatt i kon-

kurs och saknade förmåga att infria skulden. Sambandet mellan
de två disciplinanmälningarna
framstod som än mer uppenbart
när B i sitt genmäle hänvisade till
YY:s interna e-postmeddelanden
och uppgifter, vilka B inte skulle
ha haft tillgång till med mindre än
att C försett honom med dessa.
Disciplinnämndens
bedömning och beslut

Av utredningen framgår att advokat A då han förmedlade det aktuella lånet, sedan tidigare hade
uppdrag inom de berörda koncernerna, såväl styrelseuppdrag
som andra uppdrag i egenskap av
juridisk rådgivare.
Med tanke på att parterna i en
transaktion av förevarande slag
typiskt sett har motstridiga intressen och att det därmed föreligger
en beaktansvärd risk för konflikter skulle advokat A inte ha åtagit
sig uppdragen. Genom att ändå
göra detta har han åsidosatt sina
plikter som advokat.
Nämnden tilldelar därför advokat A erinran enligt 8 kap. 7 §
andra stycket rättegångsbalken.
Vad i övrigt förekommit föranleder inte någon åtgärd. n
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Nedskräpning – förslag till
ändring i miljöbalken
R-2010/1656 Departementspromemorian Medling i vissa
privaträttsliga tvister (Ds
2010:39)
R-2010/1728 Delbetänkandet
Ny yttrandefrihetsgrundlag?
Yttrandefrihetskommittén
presenterar tre modeller
(SOU 2010:68)
R-2010/1778 Promemorian
om Kompletterande förslag
till ändrade regler för investeringsfonder och deras
delägare
R-2010/1851 Förslag till ändringar i Revisorsnämndens
föreskrifter om villkor för
revisorers och registrerade
revisionsbolags verksamhet
(RNFS 2001:2)
R-2010/1868 Promemorian
Förslag till nya och ändrade
föreskrifter och allmänna
råd med anledning av bl.a.
införandet av en ny försäkringsrörelselag
R-2011/0128 Samrådsdokument från Europeiska kommissionen avseende direktiv
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer
R-2011/0160 Utdrag ur utkast
till lagrådsremiss Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella
säkerheter (kompletterande
remissförfarande)

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.
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Sveriges kunnigaste advokater har en sak gemensamt. Vi står bakom dem
med förstklassig litteratur, programvara, utbildning och internettjänster.
Norstedts Juridik – främst för de främsta.

