”Folk som började som nyliberaler har slutat som ’nätkommunister’.”

Tomas Ramberg, mottagare av Advokatsamfundets journalistpris
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

Den goda rättskulturen måste försvaras
Så står vi återigen inför ett riksdagsval där medbor-

garna förväntas ge uttryck för de politiska värderingar som
senast vunnit deras gillande och vilka politiker de anser
ska styra landet under den kommande mandatperioden.
När det gäller de rättspolitiska frågorna inför riksdagsvalet
skulle man kanske kunna tro att det finns tydliga skiljelinjer
mellan de rödgröna och Alliansen. Tidskriften Advokaten
försöker i detta nummer identifiera var de politiska partierna står i de stora rättspolitiska frågorna.
Riksdagsvalet är den kanske viktigaste manifestationen
för den parlamentariska demokratin. Emellertid äger
många viktiga politiska processer rum utan någon närmare
inblandning av medborgarna. Medborgarna blir åskådare
och konsumenter av politik av ibland högst blandad kvalitet. Till följd av likgiltighet förvandlas medborgarna lätt till
en passiv publik till politikens superstjärnor och clowner.
Detta skeende känns påtagligt när det nu är mindre än två
månader kvar till valet. En vital demokrati förutsätter engagemang och kunskap hos medborgaren. Jag skulle önska
att intresset för rättstaten skulle vara större inte bara hos
medborgarna utan också hos de folkvalda politikerna.
När statsministern presenterade regeringsförklaringen
vid Riksdagens högtidliga öppnande 2009 nämnde han
endast en enda gång ordet rättssäkerhet, trots regeringens
inte obetydliga satsningar på rättsväsendet och polisen.
Även om begreppet rättssäkerhet i andra sammanhang
kommit att bli föremål för mycket uppmärksamhet på
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senare år, är utelämnandet i regeringsförklaringen på sitt
sätt betecknande för dagens politiker. De är alla uppvuxna
i en välfärdsstat. Flertalet tror obetingat att fler poliser,
rymningssäkra fängelser och ökad kontroll är uttryck för
det goda demokratiska rättssamhället.
En stark och god demokratisk rättstat behöver konstitutionella ramar som innefattar någorlunda effektiva
kontrollmöjligheter. Men den kräver också politiker som i
ord och handling visar respekt för de grundvalar som bär
upp rättsordningen. Vad hjälper ett gott och rättssäkert
juridiskt regelverk om inte politikerna också lojalt och
med hjärtat verkar för dess upprätthållande. Detta är en
förutsättning för det goda rättssamhället och det är en del
av den goda rättskulturen.
Den goda rättskulturen måste varje dag försvaras. Detta sker bland annat genom, Lagrådets, konstitutionsutskottets, Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns kontroll, liksom genom domstolarnas lag- och rättsprövning.
Denna kontroll är tillsammans med mediernas granskning
angelägen, även om den mediala dramaturgin inför ett val
inte alltid bidrar till ökad kunskap och förståelse.
På senare tid har det uppenbarats exempel på mindre
god eller till och med dålig rättskultur såväl hos politiker
som hos myndigheter och domstolar. Det är inte bra.
Ett sådant exempel är när lagmannen i Gotlands tingsrätt
på allvar hävdar att det inte är nödvändigt med muntlig
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inställelse till huvudförhandling och att advokater som
insisterar på detta inte ska få ersättning. Man blir inte bara
konfunderad, utan främst djupt bekymrad. Detsamma
gäller när åklagare i samband med beslut om tvångsmedel överskrider sina befogenheter. Sådant förekommer
dessvärre.
Jag har haft det blandade nöjet att ta del av åklagaryttranden över synnerligen väl ansedda advokaters arvodesyrkanden i det så kallade insidermålet. Dessa åklagarnas
epos lämnar mycket övrigt att önska vad gäller omdöme
och kunskap. Åklagarna tillät sig ovederhäftiga, kränkande
och opåkallade anklagelser bland annat av innebörd att
advokaterna lämnat vilseledande och oriktiga uppgifter.
Till detta kommer uttalanden av en av åklagarna efter
den betydande förlust som Ekobrottsmyndigheten fick
vidkännas i insidermålet. Samtliga åtalade friades som
bekant från åtalet om insiderbrott. Åklagaren ifrågasatte
enligt uppgifter i en nättidning om advokater ska ersättas
för arbete som lagts ned i målet före det att åtal väckts.
Detta uttalande vittnar om en obegriplig oförmåga att
förstå försvararens roll. Detta är ett ifrågasättande som för
tankarna till länder som Vietnam och Kina. Att domstolen
inte delade åklagarens mening är givetvis glädjande.
Åklagarens bristande kunskap om grundläggande rättsstatliga principer, liksom advokatens roll i brottmålsprocessen, är ännu ett tydligt uttryck för bristande rättskultur.
Var denne åklagare ledig från universitetet under de mest
centrala delarna av juristutbildningen? Det finns enligt min
mening anledning att allvarligt ifrågasätta vederbörandes
lämplighet som åklagare.
När Högsta domstolen nyligen slog fast att det trots
misstanke om brottslig verksamhet inte kan göras husrannsakan och beslag hos advokater gjorde vederbörande
åklagare i målet, även denne från Ekobrottsmyndigheten,
också några överraskande uttalanden i media. I bästa fall
var han felciterad.
Ett annat exempel på bristande rättskultur är när en
förvarsadvokat nyligen inför ett besök av en frihetsberövad
klient blev stoppad av åklagare och polis med begäran att
utfå en mobiltelefon tillhörande advokatens klient. Därtill
inleddes förundersökning om skyddande av brottsling och
advokaten entledigades också på mycket oklara grunder
från sitt försvararuppdrag.
Upprörd blir man också när det framkommit att flera
chefer på olika nivåer inom Säpo underlåtit att efter
nedlagd förundersökning förstöra utskrifter från telefonavlyssning eller sms. Än mer uppbragt blir man när det
dessutom visat sig att polisen senare gått in och sökt i dessa
uppgifter för användning i andra ärenden. Det besannar de
farhågor Advokatsamfundet vid upprepade tillfällen varnat
för; missbruk och ändamålsförskjutning när det gäller användande av straffprocessuella tvångsmedel av olika slag.
Också detta är ett uttryck för bristande rättskultur.
När Göran Persson för några år sedan med hånfullt
tonfall refererade till JK, JO och RÅ som förkortningar med
hänvisning till rättsväsendet var det likaså ett uttryck för
total arrogans och bristande rättskultur. På samma sätt
förhåller det sig med situationen när Thomas Bodström i
sällskap med folkpartiets Johan Pehrson lanserade datalag-

Advokaten Nr 5 • 2010

ringsdirektivet som en lag som innebar ett ökat skydd för
vår integritet. Enligt min mening var även detta ett uttryck
för bristande rättskultur. När justitieministern ville skicka
hem lila kuvert till brottsmisstänkta sexköpare uppenbarades avgrunder i just rättskultur. Jag måste medge att jag i
det senare fallet blev ovanligt förvånad och chockerad.
När den nuvarande liksom den förra regeringen utan
större betänkligheter underlåter att följa Lagrådets yttranden och dess allt oftare svidande kritik mot olika lagförslag,
finns det också anledning att fundera över tillståndet för
rättskulturen. Regeringens ovilja att beakta Lagrådets

”På senare tid har det uppenbarats exempel på mindre
god eller till och med dålig rättskultur såväl hos
politiker som hos myndigheter och domstolar.
Det är inte bra.”
kritik är konstitutionellt bekymmersam. Ett argument mot
införande av en författningsdomstol är just Lagrådets väl
ansedda prövning. I avsaknad av en författningsdomstol
är därför Lagrådets granskning en grundbult i kontrollen
av att lagstiftningen inte strider mot grundlag eller andra
övergripande normer och i övrigt uppfyller grundläggande
krav.
När det gäller vissa enskilda domares och åklagares syn

på och bristande förståelse för försvararrollen, synes det
som att grundläggande utbildning är på sin plats. Jag tror
att några av de övertramp som förekommit på senare tid är
uttryck för bristande kunskap och respekt för de olika roller som advokater och åklagare innehar. Sådant kan övervinnas genom utbildning. Utbildning i rättsstatliga principer borde vara en förutsättning för att svenska folkvalda
politiker ska få utöva sitt uppdrag.
Bristande rättskultur är givetvis också när advokater inte
respekterar den goda rättsordningen. Skillnaden är dock
att advokater inte ägnar sig åt offentlig maktutövning. De är
inte heller statens förlängda arm.
Advokatsamfundet är angeläget om att preventivt verka
för att advokaterna aktivt främjar god rättskultur samt att
beivra åtgärder som står i strid med grundvalarna för vår
rättsordning. Därför har vi inom ramen för advokatexamen infört obligatorisk utbildning i konstitutionell rätt
särskilt med utgångspunkt i advokatens roll i rättsstaten.
Även andra aktörer inom rättsväsendet borde ta liknande
initiativ.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

En advokat som lämnat in sin
kostnadsräkning för sent får
trots det ersättning för sitt arbete, eftersom han fick kort tid på
sig att lämna den och då var på
annan ort. Det beslutade Högsta
domstolen i slutet av maj.
Hovrätten godkände inte
advokatens yrkande, eftersom
det lämnades för sent. Advokaten överklagade beslutet, och
förklarade det sena yrkandet
med att han bara fått en och
en halv timme på sig för att
lämna kostnadsräkningen, och
att han då var på annan ort.
Enligt HD utgör detta en giltig
ursäkt, och advokatens överklagande bifalls därför.

HD Ö 394-09

Det var rätt att besöka
LVM-klient
En advokat yrkade ersättning i ett LVM-mål för resa till
klienten i Örebro. Länsrätten
ansåg inte att besöket var
nödvändigt, eftersom klienten
hade godtagit omhändertagandet och ansökan om vård.
Advokaten fick inte ersättning
för besöket.Advokaten överklagade domen och hänvisade
till att hon enligt god advokatsed var skyldig att ta tillvara
klientens intressen efter bästa
förmåga. Detta förutsatte ett
personligt möte. Klienten var
labil och hade tidigare tagit
tillbaka vårdansökningar.Kammarrätten fann att besöket var
nödvändigt och gav advokaten
ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg vid resan.

Fler lagföringar
under 2009
Antalet lagföringsbeslut under
2009 var det högsta sedan
början på 2000-talet och majoriteten av ökningen år 2009
består av åklagarbeslut. Det
visar lagföringsstatistiken som
Brottsförebyggande rådet, Brå,
har publicerat. År 2009 fattades 142 000 lagföringsbeslut,
en ökning med drygt fem procent jämfört med året innan.
Lagföringsstatistiken redovisar
antalet beslut om lagföring
som har fattats utifrån fällande
dom i domstol, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse.
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EU enigt om
misstänktas
rätt till tolk
Trots kritik för alltför svaga
rättssäkerhetsgarantier
godkände EU:s ministerråd
i juni det svenska ordförandeskapets förslag om rätt
till tolk och översättning för
misstänkta.
Rådet för rättsliga och inrikes
frågor, bestående av EU:s justitieministrar, bekräftade i början
av juni det förslag till direktiv om
tolkning och översättning i brottmål som rådet, Europaparlamentet och kommissionen kom
överens om.

Direktivet utgör det första
steget i den färdplan för arbetet
med att stärka processuella rättigheter i brottmål som togs fram
under det svenska ordförandeskapet i höstas.
Direktivet innebär att misstänkta eller tilltalade som inte
förstår det språk som används
vid det straffrättsliga förfarandet
ska förses med tolkning inför
till exempel polis och domstol.
Medlemsstaterna ska också se till
att en misstänkt eller tilltalad som
inte förstår språket förses med
översättning av handlingar som

är väsentliga för att få en rättvis
rättegång. Under förutsättning att
rätten till en rättvis rättegång inte
åsidosätts får en muntlig översättning eller en muntlig sammanfattning av handlingarna ske.
Det direktiv som ministerrådet
nu beslutat om har fått kritik från
bland andra Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, och EU:s
kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, Vivian Reding, för att
vara alltför svagt. Reding har därför presenterat en alternativ text,
som bland annat garanterade
misstänkta skriftlig översättning
av alla grundläggande dokument,
inte bara en muntlig genomgång.
Dessutom ansåg Reding att tolk
ska finnas till hands inte bara i
rätten, utan också för samtal med
advokat och under polisförhör,
och att alla EU-medborgare ska ha
rätt till juridisk rådgivning innan
de avsäger sig rätten till tolkning
UB
och översättning.

Anne Ramberg nominerad
till Europadomstolen
Advokatsamfundets
generalsekreterare kan bli
ersättare för Sveriges
ordinarie domare.
Regeringen har beslutat att nominera Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne
Ramberg för val som ersättare
för den ordinarie domaren från
Sverige i Europadomstolen för
de mänskliga rättigheterna i
Strasbourg.
Den ordinarie domaren från
Sverige i Europadomstolen är
Elisabet Fura. Hon utsågs till
ledamot av domstolen 2003.
De övriga som regeringen har
nominerat till posten som ersättare är professor Iain Cameron,
före detta presidenten i Svea
hovrätt Johan Hirschfeldt och
hovrättslagmannen Krister
Thelin.

Fyra kandidater är nominerade till ersättare i Europadomstolen.

De stater som är anslutna
till Europakonventionen ska
numera utse kandidater som kan
ersätta den ordinarie domaren
från konventionsstaten, om
den ordinarie domaren skulle
få förhinder. Varje ansluten stat
ska förse Europadomstolen med

en lista som tar upp tre till fem
kandidater som ersättare. Den
bestämmelsen ska tillämpas
enligt den nya lydelsen av artikel
26.4 i Europakonventionen, som
började gälla när tilläggsprotokoll
nr 14 till Europakonventionen
trädde i kraft den 1 juni i år.
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Ersättning trots sen
kostnadsräkning

Nyheter
Utredare vill ha klarare
regler om mutor
I början av juni överlämnade
utredaren, före detta justitierådet Bo Svensson, sitt
slutbetänkande Mutbrott till
justitieminister Beatrice Ask.
Svensson föreslår bland annat
nya bestämmelser om mutbrott och en kod om förmåner
i näringslivet. Bestämmelserna
om mutbrott samlas i ett
enda kapitel i brottsbalken (10
kap.).
Genom förslagen ges klarare
besked om mutor som ges i
syfte att otillbörligt påverka
myndighetsutövning och
offentlig upphandling. I den
föreslagna koden får företag
riktlinjer om hur förmåner får
användas för att främja företagets verksamhet.
Claes Peyron har skrivit en strukturerad och lättfattlig bok om Disciplinnämndens praxis.

Ny bok om advokatetik
praxisgenomgång

Advokatetik är den första större
översikten av disciplinnämndens praxis i disciplinärenden
sedan Holger Wiklunds klassiska
bok God advokatsed från 1973
och Lars Bentelius praxissamling från 1998.
Författaren Claes Peyron
har följt Advokatsamfundets
disciplinverksamhet i 25 år. Han
var ordförande i samfundets

disciplinnämnd
1992–2008. Dessförinnan var han i tio år
ledamot av samfundets styrelse, som på
den tiden granskade
alla anmälningar
mot advokater och
beslöt om de skulle
tas upp i disciplinnämnden.

AdvokAtetik – en

En ny bok, ”Advokatetik
— en praxisgenomgång”,
kommer ut i början av
sommaren.

AdvokAtetik
en praxisgenomgång

sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4, Box
27321, 102 54 stockholm
telefon: 08-459 03 00
telefax: 08-660 07 79
e-post: info@advokatsamfundet.s
e
www.advokatsamfundet.s
e
isBn 978-91-633-6889-9

CLaes PeYron

sveriges advokatsa

Under arbetet med boken Ad-

vokatetik har Claes Peyron läst
alla disciplinnämndens beslut
från de 16 åren han var ordfö-

mfund

2010

rande. Bland dem
har han valt ut 1 500
beslut som belyser
advokatetiska principer och som refereras och analyseras
i boken. Det rör sig
alltså inte bara om
disciplinavgöranden
som har varit publicerade i tidskriften
Advokaten, utan om

långt fler.
Boken Advokatetik skickas till
alla advokater och biträdande
MA
jurister.

Claes Peyron om boken

foto: tom knutson

”Låt mig först slå fast

att min praxisgenomgång inte på något
sätt är avsedd att vara
en ny ’Holger Wiklund’.
Mitt urval av avgöranden värda att referera
är helt egensinnigt och
mycket förbigås med
tystnad. Å andra sidan
har jag till skillnad från
min rese till föregångare lagt större vikt vid
’frikännanden’. Sådana
förbigick Holger Wiklund nästan helt. Men
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hans överblick och
hans internationella
utblick var enastående
och hans betydelse
när det gällde att
lägga grunden för
samfundets etiska
verksamhet kan inte
överskattas.
Vid min genomgång
har jag tyckt mig finna
att nämndens avgöranden blivit mera begripliga över tiden. Jag
vill gärna passa på att
här framhålla den förre

hovrättspresidenten
Ove Lindhs betydelse
i den delen. Ove gick
under många år med
liv och lust in för verksamheten i nämnden
och drev ivrigt tanken
att man skulle kunna
förstå vad nämnden
menade – en tanke
som tidigare inte varit
särskilt framträdande.
Jag hoppas att min
genomgång skall bli
till någon nytta. Den
visade sig mot slutet

– till skillnad mot verksamheten i nämnden
som aldrig kändes
tråkig eller betungande – bli rätt seg och
jag är glad när den nu
är över och jag har sett
det första exemplaret av boken. Glad är
också min tålmodiga
hustru, som inte längre
behöver acceptera att
jag hänvisar till etikens
primat när hushållsnära tjänster bringas
på tal.”

Förvaltningslagen
ska EU-anpassas
Förvaltningslagsutredningen
föreslår i sitt slutbetänkande
en utvidgad, mera pedagogiskt
uppbyggd förvaltningslag med
förstärkta rättssäkerhetsgarantier och en möjlighet att få
oskäliga dröjsmål prövade i
högre instans. Lagförslaget utgår från Sveriges förpliktelser
enligt Europakonventionen och
EU-rätten, och har beaktat de
grundläggande kraven på vad
som på europeisk nivå brukar
kallas ”god förvaltning”. Bland
annat föreslås att proportionalitetsprincipen lagfästs, och
en möjlighet att påskynda
handläggningen genom ett
enkelt domstolsförfarande
öppnas. Advokatsamfundets
generalsekreterare, Anne Ramberg, har ingått som expert i
utredningen.

En ny förvaltningslag

(SOU 2010:29)

Europadomstolen
ska bli mer effektiv
Den 1 juni trädde protokoll nr
14 till Europakonventionen i
kraft. Därmed kan det länge
emotsedda arbetet med att
effektivisera Europadomstolen
inledas. Protokoll 14 innehåller nya regler om domförhet i
domstolen, och gör att ett mindre antal domare kan avgöra
olika mål än i dag. Dessutom
öppnar protokollet för EU att
ansluta sig till Europakonventionen.
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Nyheter

Försäkring snabb
hjälp vid mordbrand
Delphi-kontoret i Göteborg
drabbades av mordbrand.
Tack vare avbrottsförsäkringen fick byrån snabbt
igång verksamheten igen.
Mitt i natten den 12 mars 2008
kastade någon in brandfacklor
i den lilla lampaffären i centrala
Göteborg. Efter en stund var
hela lokalen övertänd. Det rörde
sig om en missriktad uppgörelse
i undre världen — gärningsmännen hade förväxlat butikens
ägare med en företrädare för ett
skumraskföretag.
På de tre våningarna ovanför
butikerna har Advokatfirman
Delphi i Göteborg sitt kontor.
Brandkåren var på plats bara
några minuter efter larmet, men
innan eldsvådan var under kontroll hade lågorna letat sig vidare
upp till advokatbyrån.

ett fantastiskt bra akutarbete
för att se till att advokatbyrån
kunde komma i gång så fort som
möjligt, säger Per Håkansson. De
gjorde sitt bästa för att minimera
katastrofläget.
Branden medförde en rad
praktiska problem. Röklukten
satte sig i allt. Månader efter
branden kunde mottagarna
känna på lukten att ett brev kom
från Delphi.

Per Håkansson

Räddningstjänstens insats

gjorde att skadorna i advokatbyråns lokaler blev begränsade. De
egentliga brandskadorna drabbade bara det första våningsplanet. Advokatkontorets övriga
våningar drabbades av röklukten och av ett mikroskopiskt finkornigt sotdamm.
Advokatkontoret var stängt
fyra veckor. Men Delphi kunde
fortsätta sin verksamhet utanför
kontoret. Medarbetarna använder bärbara datorer. Det mesta
aktmaterialet finns inskannat
och lagrat på servrar och var
alltså tillgängligt för medarbetarna, som hjälpligt kunde
arbeta vidare med de pågående
ärendena.
Följderna av branden innebar
ändå ett väsentligt avbräck — det
såg man med en gång i räkenskaperna, berättar Per Håkansson,
managing partner på Delphi i
Göteborg.
— Försäkringsbolagen gjorde
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— Försäkringsbolagen ställde
upp med att ta fram konferensutrymmen och gjorde verkligen
vad de kunde, understryker Per
Håkansson.
Efter akuttiden kunde Delphi
ta merparten av lokalerna i besittning. Men byrån var tvungen
att helt avstå från att använda
första planet med reception,
väntrum och konferensrum.
Det tog mer än ett halvår
innan det blev möjligt att återuppta en mera normal verksamhet på kontoret.
Senare diskuterade advokatbyrån med försäkringsbolaget
om avbrottsförsäkringen. Delphi
kunde påvisa att byrån hade
haft ett väsentligt tapp i omsättningen, och även kostnader, som
skulle ersättas enligt avbrottsförsäkringen. Det finns inte någon
beloppsgräns för ersättningen,
men däremot en tidsgräns — er-

sättning för avbrott lämnas för
högst 12 månader.
— Det omedelbara driftstoppet
blev väl ersatt genom försäkringen, säger Per Håkansson. Men
avbrottet fick också långsiktiga
följder. Byrån hade inte tillgång
till sin reception under åtta
månaders tid. Att inbearbeta befintliga och potentiella klienter
på nytt har tagit tid. Allt sådant
ger effekter i räkenskaperna som
sträcker sig längre än ett år.
Redan före branden hade
Delphi arbetat med skadeförebyggande åtgärder. Sedan några
år skannar byrån in det mesta
av inkommande post och sparar
den på servrar, inte bara lokalt
i Göteborg utan också i Stockholm. Även det egenproducerade materialet sparas.
Inga värdehandlingar förvarades på kontoret. Originaldokument finns mestadels hos
huvudmännen eller förvaras
i kassaskåp på advokatbyrån
medan ärendena pågår.
Vid branden blev inget ”levande material” i advokatbyråns
ärenden förstört.
Efter branden har Delphi
installerat brand- och rökdetektorer i lokalerna, och satt in
ytterligare automatiska branddörrar som stängs vid brandfara.
Per Håkansson vill rikta en
uppmaning till advokatkollektivet:
— Se till att förvara så lite som
möjligt av originaldokument och
arbetsmaterial öppet i kontorslokalerna! På så sätt minimerar
man riskerna för allvarliga
driftsavbrott om man drabbas
av brand eller andra skador
på lokalerna. Därutöver bör
man kontinuerligt se över både
brandskyddet och försäkringsskyddet.

MA
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Nyheter

Glöm inte bort
avbrottsförsäkringen
Advokater är ofta väl insatta
tar inte täckningsbidragsbortfall, ett
i behovet av ansvarsförsäkringsskydd som alltid ingår i en avbrottsskydd för fel eller försummelse
försäkring.
som man kan förorsaka klienter
En vanlig föreställning är att endast
i verksamheten.
tillverkande företag har behov av av— Det är lätt att förbise att konbrottsförsäkring och att en extrakosttorsförsäkringen kan vara
nadsförsäkring normalt
minst lika viktig för att inte
erbjuder tillräckligt skydd
äventyra advokatbyråns
för företag som bedriver
verksamhet, säger Anders
kontorsverksamhet. Det
Bergsten på Willis, som
som visade sig i Delphiansvarar för Advokatsamfallet är att avbrottsförfundets försäkringar.
säkringen kan vara minst
Kontorsförsäkring
lika viktig för företag som
förknippas i första hand
bedriver kontorsverksamAnders Bergsten
med skydd för inventarier
het.
i samband med brand eller
Advokatsamfundet har
stöld, men den innehåller mycket
under många år erbjudit sina medmer. Ett viktigt skydd som en del av
lemsföretag en kontorsförsäkring som
kontorsförsäkringen är extrakostär anpassad till advokatverksamhet.
nadsförsäkringen, som ersätter kostDenna försäkring täcker de behov
nader för att återuppta verksamheten
som de allra flesta medlemsföretagen
så snabbt som möjligt efter ett avbrott
har och omfattar både extrakosti verksamheten, exempelvis en brand.
nads- och avbrottsförsäkring. Andra
Försäkringen omfattar extrakostnaförsäkringsskydd som omfattas av
der för att hyra en annan lokal, hyra
kontorsförsäkringen är till exempel
av nya datorer et cetera.
allmän ansvarsförsäkring, rättsskydd
En extrakostnadsförsäkring omfatoch tjänsteresa.

Så skyddar du din byrå
Det första steget i skadeförebyggande arbete är att minska verksamhetens sårbarhet, till exempel
genom att flytta ut viktiga dokument från byggnaden och arbeta
med flera olika backupsystem, enligt
Jerker Albin, riskingenjör på Willis.
Den delen av arbetet ska minimera
behovet av det fysiska kontoret. Det
andra steget är att se över hur man
kan skydda lokalen. Det handlar om
allt från brand- och inbrottslarm
och sprinkler till enkla rutiner för
låsning och förvaring. Det är viktigt
att inte glömma bort lokalernas läge
och de små möjligheter man har att
påverka övriga hyresgästers säkerhetsarbete. Vid skadeförebyggande
brandskyddsarbete finns det enligt
lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor ett delat ansvar för brandskyddet mellan fastighetsägare och
hyresgäst. Gemensamt ansvarar
man för att bedriva ett systematiskt
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brandskyddsarbete. Detta kommer in i det tredje steget, att sköta
och kontrollera det skydd man har
byggt in i verksamheten.
— Det är viktigt att komma ihåg
att lagarna i första hand lägger vikt
vid personsäkerhet. För en verksamhet måste man sedan komplettera
med en lämplig nivå på egendomsskyddet, säger Jerker Albin.
Advokatsamfundets försäkringsförmedlare Willis har riskingenjörer
som arbetar för att tillsammans med
kunderna utveckla en lagom nivå
på skydd och säkerhet. Målet är att
arbeta med kundernas hela riskbild.
Brand är ofta det skadescenario
som ger de största konsekvenserna
för avbrott i en verksamhet. Men
brand är bara en risk att ta hänsyn
till. Det gäller att få med allt från
vanliga vattenskador till hur verksamheten är skyddad mot sabotage,
hot och skadegörelse.

”Polisen behöver bättre
kunskap om forskning”
Expertgruppen för studier i offentlig
ekonomi (ESO) har lämnat rapporten ”Polisens prestationer – en ESOrapport om resultatstyrning och effektivitet” till Finansdepartementet.
I rapporten konstaterar författaren,
professor Jerzy Sarnecki bland annat att den svenska polisen behöver
bättre kunskaper om internationell
polisforskning, särskilt på området
forskning om effektiva polismetoder. Sarnecki anser också att polisens verksamhetsutveckling i större
utsträckning än i dag bör inriktas
på att uppnå långsiktig effektivitet.
Metoderna för att mäta polisens effektivitet måste utvecklas, och olika
organisatoriska lösningar bör övervägas för att överbrygga problemen
i utvärderingen och granskningen
av polisens verksamhet.
Polisens prestationer – en
ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet.

Sex myndigheter
i specialistfunktion
Sex olika brottsbekämpande myndigheter, Ekobrottsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket
och Kronofogden, har skapat en
gemensam specialistfunktion för
brottsutbytesfrågor. Syftet med
funktionen, som placerats vid Ekobrottsmyndigheten, är att förbättra
myndigheternas möjligheter att
komma åt vinster av brott. Funktionen ska också underlätta internationellt samarbete på området.

Ökade insatser
mot miljöbrott
Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen har tagit fram en gemensam strategi för att bekämpa miljöbrott bättre. Polis och åklagare ska
stärka insatserna framför allt när det
gäller de grövre miljöbrotten. De
planerade åtgärderna syftar bland
annat till att öka upptäcktsrisken
för dem som begår miljöbrott, effektivisera samverkan med tillsynsmyndigheterna, höja kunskapen om
miljöbrott inom rättsväsendet och
stärka arbetet mot gränsöverskridande miljöbrottslighet.
Bland annat ska polisens underrättelseverksamhet om miljöbrott
förbättras. Åklagarmyndigheten ska
inrätta en särskild miljöåklagarberedskap och en handlingsplan för
gränsöverskridande miljöbrottslighet ska tas fram.
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Nyheter
Myndigheter samverkar
mot mängdbrott
Polisen och åklagarna ska i
framtiden tillsammans arbeta
för en rättssäker, effektiv och
enhetlig hantering av mängdbrott. Rikspolisstyrelsen och
Åklagarmyndigheten ska
dessutom följa upp resultatet
av mängdbrottshanteringen
bättre. Det meddelade de båda
myndigheterna när de tillsammans med Domstolsverket i
maj presenterade sin modell
för hur mängdbrott kan hanteras snabbare från polisanmälan
till dom.

Sociala kontaktytor viktiga
för en yrkesmässig plattform
Det bästa sättet att bygga
en social plattform för sitt
yrkesliv är att ordna något
som andra kan dra nytta av,
sa advokat Johannes Lundblad som talade på Advokat
i framtidens lunch i maj.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

Den 1 juli ändras lagen, så att
personer med familjeanknytning till Sverige lättare ska
kunna få uppehållstillstånd
utan att behöva lämna landet.
Lagändringen är gjord för att
barn ska slippa skiljas från sina
föräldrar, så som skett i ett
antal uppmärksammade fall.

Lambertz utreder skydd
mot tvångsäktenskap
Justitierådet Göran Lambertz
ska på regeringens uppdrag
samla kunskap om tvångsäktenskap och barnäktenskap
och utifrån kunskapsunderlaget föreslå åtgärder för att
åstadkomma ett stärkt skydd
mot sådana äktenskap.
Stärkt skydd mot
tvångsäktenskap och
barnäktenskap, dir. 2010:54

Johannes Lundblad arbetar med
kommersiella tvister, i första
hand skiljeförfaranden. Vid seminariet den 27 maj talade han
om hur man bygger en social yrkesmässig plattform.
– Betydelsen av drinkar,
luncher och att dela ut visitkort
är överdriven, ansåg Johannes
Lundblad.
I stället handlar det i stor
utsträckning om att bygga upp
något vid sidan av klientarbetet, menade Lundblad. Han
berättade för ett trettiotal unga
advokater och biträdande jurister hur han 2006 drog igång en
grundkurs i skiljeförfarande för
unga advokater och biträdande
jurister. Orsaken var helt enkelt
att han saknade utbildning i
dessa frågor som vände sig till
yngre jurister som han själv, och
inte de oftast äldre herrarna som

Johannes Lundblad ingår i generalsekreterarens råd
för Advokat i framtiden.

dominerar skiljemannavärlden.
– Mitt huvudsakliga syfte var
från början inte att nätverka, utan
att vi skulle lära oss något. Det
andra kom på köpet, sa Lundblad.
Ur hans initiativ sprang sedan

ett antal kvällsseminarier som
kursdeltagarna ordnade. Ett annat projekt som Johannes Lundblad arrangerar är den årligen
återkommande ”skiljeförfarandedagen” – en heldagskonferens
för ett hundratal skiljedomsjurister. Han blev också tillfrågad om
han ville ingå i styrelsen för föreningen YAS, Young Arbitrators
Stockholm, och har dessutom

varit med om att starta skiljerättsliga lunchsamtal, där en
grupp advokater träffas en gång
i månaden och diskuterar olika
frågor inom skiljedomsrätten.
Men spelar det sociala kontaktnätet då så stor roll? Räcker det
inte att göra ett bra jobb, frågade
Johannes Lundblad retoriskt.
– Naturligtvis är det avgörande
att man gör ett bra jobb för klienten. Men man kan komma ännu
längre med sociala kontaktytor,
sa Lundblad, som betonade att
uppdragen kan komma både
genom kontakter med andra
advokater och genom klienter
UB
och potentiella klienter.

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992
Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till
tio månader på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.
FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20
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STOCKHOLM 08 - 23 41 15
GÖTEBORG 031 - 17 12 25

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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Lagändring till
skydd för barnen

Nyheter

PACTA – 25 ÅR AV LYCKADE
FÖRHANDLINGAR
Kvalitet, ständig uppdatering och de främsta experterna inom avtal
och affärsjuridik har aldrig varit förhandlingsbart. PACTA är normgivande för svenska avtal och används i dag av över 3000 svenska
affärsjurister. LÄS MER PÅ thomsonreuters.se/pacta
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Världen
Mänskliga rättigheter i Vietnam

Lång väg kvar till
verklig demokrati

Utvecklingen i Vietnam är kluven i dag,
enligt Giang Nguyen, som nyligen besökte Stockholm för att medverka i ett
seminarium arrangerat av organisationen Civil Rights Defenders (tidigare
Svenska Helsingforskommittén). Å ena
sidan har landets ekonomi utvecklats
starkt under en rad år till följd av att landets kommunistparti tillåtit marknadsekonomi att utvecklas. Landet öppnar
sig stadigt allt mer mot omvärlden, såväl investerare som turister och ideella
organisationer strömmar till Vietnam.
Dessutom återbesöker ett stort antal
vietnameser, som lever utanför Vietnam, sitt forna hemland årligen. Internet används flitigt av stora delar av befolkningen.
Men denna ljusa utveckling återspeglas inte alls på området för de mänskliga rättigheterna, enligt Giang Nguyen.
Landets politiska och administrativa

rar sig själv, förtydligade Giang Nguyelit håller Vietnams befolkning i ett fast
en som menade att det är svårt att veta
grepp, inte minst inom medie- och utvilken reell effekt de internationella påbildningsområdet, och tillåter inte att
tryckningarna har.
någon försöker utmana partiUtvecklingen för ökad deets maktmonopol.
mokrati går för närvaranTrots det politiska förtryckde inte åt rätt håll, tvärtom,
et är ett stort antal vietnamekonstaterade Giang Nguyen
ser engagerade i kampen för
bekymrat. Under de senaste
ökade mänskliga rättigheåren har en rad personer åtater. Tidigare var det främst
lats och dömts för sin kamp
äldre intellektuella män som
drev denna kamp. I dag finns Giang Nguyen är för medborgerliga fri- och rättigheter. Bland annat den vietmånga unga, kvinnor och född i Vietnam
bönder som driver på och vill och chef för den namesiske advokaten Le Cong
vietnamesiska
Dinh som fälldes till ett femårse en förändring.
avdelningen för
igt fängelsestraff i januari 2010
– Men det är svårt att veta BBC i London.
för statsfientlig verksamhet.
hur många det verkligen rör
(Le Cong Dinh intervjuades i Advokasig om, sa Giang Nguyen och berättade
ten nr 2 2009.)
att kampen för ökade rättigheter ofta
Enligt Giang Nguyen kan den negatar sig uttryck i konkreta frågor, som att
tiva utvecklingen kopplas till kommuavslöja lokal korruption eller driva junistpartiets kommande partikongress
ridiska frågor om bönders rätt till land
våren 2011.
och mark.
– Inför partikongresser blir alla på
Representanter för Vietman diskulägre nivåer (till exempel partirepreterar gärna frågor om mänskliga rätsentanter och lokala myndighetsföretigheter med utländska ideella orgaträdare) nervösa och vill visa lojalitet
nisationer, diplomater, politiker och
och aktivitet. Därför blir de mer aktiva
journalister.
och försöker stoppa utvecklingen mot
– De vill förmedla bilden att Vietnam
ökad frihet, sa Giang Nguyen som meär ett kommunistland som reformenade att när kongressen väl är över in-

Trots det politiska förtrycket
är ett stort antal
vietnameser
engagerade i
kampen för
ökade mänskliga
rättigheter.

Vietnams kommunistparti
besökte Advokatsamfundet
Måndagen den 7 juni besöktes Advokatsamfundet av
en vietnamesisk delegation
med höga företrädare för det
styrande kommunistpartiets
centrala styrkommitté för
rättsliga reformer i Vietnam.
Förutom utbyte av information
om advokatyrket och respektive advokatorganisationer
diskuterades även rättsliga
frågeställningar, framför allt
advokatens oberoende och
advokatens roll i rättsstaten.
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Med anledning av diskussionen
kring vikten av självständiga
och oberoende advokatorganisationer och deras ledamöter,
framförde Advokatsamfundets
representant, ställföreträdande
chefsjurist och ansvarige för
internationella frågor Johan
Sangborn allvarlig kritik mot
behandlingen av den vietnamesiska advokaten Le Cong Dinh,
som dömdes till ett femårigt
fängelsestraff i januari 2010 för
statsfientlig verksamhet.

Johan Sangborn tog emot den vietnamesiska delegationen.
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foto: istockphoto (vietnam) tom knutson (delegation)

BBC-journalisten Giang Nguyen
tecknar en komplex bild av
utvecklingen för de mänskliga
rättigheterna i Vietnam. Inför
kommunistpartiets kommande
partikongress lär inte några förbättringar ske spår han. Snarare
tvärtom.

Världen
Svenska hatbrott oroar FN-råd
Sverige har kommit långt på området mänskliga rättigheter, men fortfarande återstår en del att göra, inte
minst för att minska rasism och hatbrott. Det ansåg FN:s
råd för mänskliga rättigheter, som den 7 maj granskade
situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige,
och den 11 maj resulterade granskningen i en Universal
Periodic Review.
I rapporten får Sverige en hel del beröm, bland annat
för att det finns en barnombudsman, och för att skolorna undervisar om mänskliga rättigheter.
Ett antal av staterna i rådet riktade också kritik och rekommendationer till Sverige om punkter som de ansåg
kunde förbättras. Bland annat tog medlemmar i rådet
upp den höga nivån av hatbrott med rasistiska motiv,
bristande jämställdhet och övervakning som hotar enskildas integritet.

Rättsfrågorna får egen myndighet
EU-kommissionens generaldirektorat för rättvisa,
frihet och säkerhet delas i två delar. Det deklararerade
EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i
början av juni.
Med förändringen får kommissionären för rättvisa,
grundläggande rättigheter och medborgarskap, Viviane
Reding, en egen administrativ avdelning inom kommissionen. Rättvisefrågorna skiljs därmed från säkerhetsfrågorna, som ingår i kommissionären Cecilia Malmströms
portfölj.
Den europeiska advokatorganisationen CCBE välkomnar förändringen. Redan 2003 pekade CCBE på behovet
av att skilja rättvisefrågorna från säkerhetsfrågorna i
kommissionens arbete.

finner sig en känsla av lättnad. Människor känner sig säkrare igen och då
lättar myndigheternas press.
för ökad frihet trakasseras ofta av polisen. Fortsätter de
trots detta åtalas de och döms. Medierna rapporterar om rättegångarna och
man får veta varför personerna fällts.
Giang Nguyen underströk att vietnameserna inte är naiva utan det finns en
väl utbredd insikt om att den som käm-

De som kämpar

par för ökad demokrati riskerar att dömas för att ha försökt skada staten.
På vietnamesiskspråkiga internetchattar har han kunnat läsa kommentarer om Le Cong Dinh som sympatiserar
med Dinhs sak, medan andra menat att
tiden inte var mogen för att vara så frispråkig som Dinh varit. Men knappast
att han skulle vara en statsfiende.
Enligt Giang Nguyens bedömning lär
det ta mycket lång tid innan Vietnam
TK
blir en verklig demokrati.

IBAHRI stöder sexuella minoriteter
International Bar Association’s Human Rights Institute
(IBAHRI) har antagit en resolution som fördömer våld,
diskriminering och andra brott mot mänskliga rättigheter på grundval av sexuell läggning. IBAHRI uppmanade
också världens stater att avskaffa alla straff för frivilliga
och ömsesidigt önskade sexuella handlingar mellan
vuxna människor.

Auktoriserade översättningar
av juridiska och finansiella texter

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

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

Hemsida
www.elt.se

e-post:
info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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Nyheter
”Advokatsamfundet –
kostnadsställe eller kraft
centrum – en fråga om
möjlighet och engagemang”
var rubriken för årets
seminarium.

I början av juni hölls Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Stockholm.
Advokatsamfundets journalistpris delades ut till Tomas Ramberg, programledare
för Ekots lördagsintervju. Mötet avrundades med ett välbesökt seminarium.
text ulrika brandberg/tom Knutson foto Tom knutson

Viktigt värna varumärket
ler kraftcentrum – en fråga om möjlighet och engagemang.

Varumärket advokat är starkt
och Advokatsamfundet är
viktigt. Det enades deltagarna
om vid det seminarium som
avrundade årets fullmäktige.
– Vad innebär det att vara ledamot av
Advokatsamfundet? Är det i första
hand kostnader eller ger det också fördelar för ledamoten, hans byrå och för
yrket?
Med de frågorna inledde Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg seminariet som fått rubriken
Advokatsamfundet – kostnadsställe el14

Stefan Brocker

Anne Ramberg berättade att det under hennes tio år som generalsekreterare blivit allt svårare att få advokater
och biträdande jurister att engagera sig
i samfundets arbete. Under samma tid
har också advokaternas verksamhet
förändrats mycket, och det är därför
viktigt att hitta former för det engagemang som ändå finns, sa Anne Ramberg, som efter sin inledning gav ordet
till en panel av erfarna advokater.
Disciplinnämndens ordförande Lena

Frånstedt Lofalk konstaterade i sitt anförande att Advokatsamfundet under
sina närmare 125 år utvecklats avsevärt,
och att synen på advokater under denna tid gått från förakt till förtroende.
– Grundbulten i det är en hög etisk
standard. Samfundet har en viktig roll,
att värna den höga standarden, sa
hon, och fortsatte:
– I dag förknippas varumärket advokat med rätt saker. Men det kan gå
snabbt att rasera ett förtroende som tagit lång tid att bygga upp.
Även Stefan Brocker, managing partner på Mannheimer Swartling, tryckte
Advokaten Nr 5 • 2010
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på samfundets roll för att stå som garant för advokattiteln och främja allmänhetens förtroende för advokaterna. Brocker ville också lyfta fram att
storbyråerna är viktiga för Advokatsamfundet.
– Vi behöver Advokatsamfundet och
samfundet behöver de stora affärsbyråerna. Vi anställer och utbildar många
och deltar mycket i den internationella
advokatgemenskapen, sa han.

na och panelen. De flesta deltagare
tycktes eniga om att Advokatsamfundet klarar sin uppgift att garantera god
kvalitet och hög etik hos advokaterna.
Däremot gick meningarna isär lite om
vad samfundet ska göra i övrigt, och
hur stora problemen egentligen är.
Claes Zettermarck, vice ordförande
i Advokatsamfundet, pekade på att det
gäller att intressera unga för advokatyrket redan under studietiden. Marknadsföring på universiteten är därför
Enligt Leif Ljungholm, före detta
en viktig insats för att i framtiden få nya
ordförande i Advokatsamfundet, är
engagerade advokater i kåren.
Advokatsamfundet idag inte samma
Ett starkt och självständigt advokatnaturliga träffpunkt, som i början av
samfund är nödvändigt för att advokahans karriär för de unga
ter ska lyckas som förejuristerna. Just därför är
tagare, påpekade Claes
det viktigt att äldre kolle- ”Vi måste ta med Zettermarck.
ger lockar med de unga, oss de unga.”
– Finns det någon rättssa han.
stat i denna värld som inte
– Det går inte att få ett
har ett starkt och självengagemang bland de unga utan att
ständigt advokatsamfund? Det är också
principalerna trycker på. Vi måste ta
en förutsättning för vår business. Utan
med oss de unga, sa han.
rättsstat, inga advokatföretag, samMickael Wigge, vd på Vinge, presenmanfattade han.
terade sitt framgångskoncept för att få
Tomas Nilsson, Advokatsamfundets
med advokaterna i samfundets aktiviordförande, betonade en annan viktig
teter: relevanta frågeställningar, intresfunktion som samfundet fyller.
santa talare och en utformning som
– När regeringen eller en central mynpassar för tidspressade advokater, kandighet vill veta vad advokaterna tyckske en lunch istället för flera timmars
er är det samfundet man kontaktar, sa
föredrag med middag.
han, och tillade att detta faktum gör det
Torgny Wetterberg bekände att han
viktigt att engagera sig i samfundet.
själv inte var engagerad alls i AdvokatTidsbrist och det stora informationssamfundet innan han valdes in i styrelflödet är viktiga förklaringar till att
sen år 2002, och att man inte kan förmånga advokater väljer att inte engavänta sig att alla är det.
gera sig i samfundet, ansåg några tala– Det viktiga är att det inte blir ett avre. Flera seminariedeltagare tog också
stånd mellan samfundet och de enskilupp vikten av att erbjuda olika fora för
da advokaterna, sa han.
engagemang, så att de som är intressePaneldeltagarnas synpunkter följrade kan hitta sin speciella nisch. Advodes av en diskussion med många inlägg
kat Peter Olsson från Göteborg trodde
från de ungefär 70 seminariedeltagar-

Lena Frånstedt
Lofalk

Fem konkreta
förslag från
seminariet:
1. Ta upp det
forum för storbyråer som initierades under
2009.
2. Starta verksamhetsgrupper
av samma typ
som IBA har,
med möjlighet
att engagera sig
i sitt eget specialistområde.
3. Ta in de unga
advokaterna
och biträdande
juristerna i remissarbetet.
4. Ordna lunchseminarier, gärna om konkreta
frågor med bra
föreläsare.
5. Flytta fullmäktige till
hösten.

exempelvis att många unga advokater
kan lockas av att delta i samfundets remissarbete.
Magnus Wallander tyckte att diskussionen blev lite för uppgiven, och
konstaterade att problemen med att
få medlemmar att engagera sig finns i
hela samhället. Hans erfarenhet som
lärare på advokatexamenskurserna är
att många unga biträdande jurister är
skeptiska när de kommer, men ändrar
inställning under kursens gång.
– De förstår att advokater inte är vilka
konsulter som helst, sa Wallander, och
fortsatte:
– Vi ska inte känna oss nedslagna. Det
är rätt gott ställt med samfundet.
Företrädare för

de största advokatbyråerna argumenterade för att samfundet åter borde se över intressekonfliktsreglerna, eftersom dessa enligt
debattörerna missgynnar svenska byråer i förhållande till exempelvis brittiska. Men Torgny Wetterberg varnade
för att lyfta fram de så kallade plånboksfrågorna, som direkt rör advokatbyråernas vinster, för mycket.
– Ju mer plånboksfrågor vi driver, desto mer inflytande tappar vi, sa han,
och varande för att splittring inom advokatsamfundet riskerar att leda till att
politiker beskär advokaternas viktiga
frihet.
– Hur arbetar storbyråerna för att
medvetandegöra de unga om advokatyrkets särart och kärnvärden, frågade
Mia Edwall Insulander.
Hon fick till svar från Michael Wigge
och Stefan Brocker att de största byråerna har särskilda kurser om advokatrollen och advokatetiken, men att det
kan hända att diskussionerna om detta
kommer bort lite i vardagen. n

Ja till stadgeändring av tidkravet
Advokatsamfundets fullmäk-

tigemöte sa ja till stadgeändring av tidkravet för inträde i
Advokatsamfundet.
Fredagen den 4 juni 2010
samlades representanter för
Advokatsamfundets avdelningar och en mängd andra
intresserade advokater till
fullmäktigemöte i Näringslivets
hus i Stockholm. Samfundets
ordförande Tomas Nilsson och
generalsekreterare Anne Ramberg gav en lägesbeskrivning
för advokatkåren och tog även
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upp aktuella rättsfrågor för
Advokatsamfundet.
På fullmäktigemötet behandlades det tidigare presenterade
förslaget till stadgeändring
av tidkravet för inträde i
Advokatsamfundet (läs mer i
Advokaten nr 8 2009 och efter
inloggning i Cirkulär 22 2009).
Efter att Anne Ramberg gett
en redogörelse för syftet och
bakgrunden till förslaget beslöt
ett enigt fullmäktige att anta
förslaget. Stadgeändringen
planeras träda i kraft den

1 januari 2011, efter att den
fastställts av regeringen.
Därefter behandlade fullmäktige Utlandsavdelningens
motion med förslag att ändra
stadgarnas 5 §, andra stycket
från nuvarande lydelse till
”…önskvärdheten av att
samtliga avdelningar bliva
företrädda” eller annan lydelse
som inte utesluter att Utlandsavdelningen representeras
i styrelsen. Tomas Nilsson
konstaterade att de nuvarande
stadgarnas formulering inte

är ett hinder för advokater
verksamma inom Utlandsavdelningen att väljas in i styrelsen.
Efter en diskussion beslutade
fullmäktige att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.
Fullmäktige uttalade också
att stadgarnas formulering om
att det krävs skriftlig kallelse
till fullmäktige, inte hindrar att
kallelsen sänds med e-post.
Från och med nästa år kommer
kallelsen alltså att skickas i
elektronisk form.
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Han fick årets
journalistpris
konstaterar han och tillägger att
inom vänstern har man gjort
bittra erfarenheter av övergrepp
från staten under en lång rad
år, som rymt både lägervistelser
och hemlig övervakning.
– Vänstersympatisörer talade
aldrig förr om ”integritet” eller
”individen mot staten”, konstaterar han och tillägger att nu har
detta blivit värdeord även för
människor med vänsteruppfattning.

I en kommentar till priset säger
Tomas Ramberg:
– Det är bra att det här priset
finns. Om journalister och närbesläktade yrken uppmuntras
att ägna sig åt frågor om rättssäkerhet och demokrati så är det
bra. Jag inser att jag inte är
Sveriges mest kvalificerade
journalist så jag känner att
Journalistpriskommitténs motivering: ”Tomas Ramberg
jag får bara gratulera mig
har genom sina lördagsintervjuer i Sveriges Radios P1-kanal
själv till något så fint!
på ett initierat, sakligt och skickligt sätt behandlat rättssäDet som upprör Tomas
kerhet, mänskliga rättigheter och andra juridiska frågor av
Ramberg mest i dagens
Rättssverige är de överallmänt intresse. Hans intervjuer är ett framstående exempel
grepp som drabbat enskilda
på hur mediernas granskning av makthavare bidrar till att
i spåren av den pågående
slå vakt om demokratiska grundvärden.”
globala jakten på terrorister, som inleddes efter den
11 september 2001.
Enligt Tomas Ramberg symbo– Det handlar om överdrifter
liserar Piratpartiet tydligast den
i försöken att skydda sig mot
här konvergensen.
terrorism. Ibland är det svårt att
Tomas Ramberg är inte släkting med samfundets generalsekreterare
inte engageras av enskilda öden,
Anne Ramberg, men har intervjuat henne i Ekots lördagsintervju.
– Folk som började som nylidär man förstår att oavsett om
beraler har slutat som ”nätkomsätts den personliga integriteten
inblandade individerna är skylfinns alltid ett egenintresse
munister”. De agerar nu mot den
först.
diga eller inte så har de minimala
och ett särintresse i sådana här
privata äganderätten inom inDen bild Tomas Ramberg
möjligheter att få sin sak prövad
organisationers agerande. Men
ternetsektorn, och vill upphäva
har av Advokatsamfundet har
på ett rättssäkert sätt, säger han.
Advokatsamfundet går ändå lite
den. Trots att de själva inte alls
förändrats under senare år. Hans
längre många gånger, och tar
En intressant tendens Tomas
i allmänhet har samhällssynen
bild var tidigare att ”det var ett
upp just svenska rättsfrågor. I ett
Ramberg har sett under senare
att den privata äganderätten bör
skrå för en ganska privilegierad
antal utredningar har man drivit
år är att vänstern och högern
ifrågasättas så har de kommit till
yrkesgrupp”.
en ganska konsekvent linje, är
delvis har konvergerat i rättsfråslutsatsen att i avvägningen mel– I dag är Advokatsamfundet
mitt intryck, för integritet och
gorna. Enligt Ramberg inleddes
lan den personliga integriteten
en tydlig samhällsdebattör,
mot lagar som gör det lättare att
denna utveckling efter terroristoch den privata äganderätten så
och det tycker jag är bra. Det
begå övergrepp. n
attackerna i USA den 11 september 2001.
Advokatsamfundets journalistpris
– Liberaler har haft en tradiAdvokatsamfundet
inom rättsväsendets
100-årsjubilerade.
randen i regeringsrättion att skydda individen från
delar varje år ut sitt
och rättssäkerhetens
Prissumman är 25 000
ten Sten Heckscher
övergrepp av staten. Men det har
journalistpris till en
område.
kronor. I Advokatsamt journalisten och
mer och mer kommit att handla
journalist som på ett
Priset delas ut sedan
samfundets journatidigare journalistom individen i ett ekonomiskt
sakligt, engagerande
1987 och instiftades
listpriskommitté ingår
pristagaren Maciej
perspektiv, som ägare eller
och skickligt sätt
i samband med att
advokat Lars Edlund
Zaremba.
behandlat förhållanden Advokatsamfundet
(ordförande), ordföskattebetalare eller företagare,
16
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foto: tom knutson

Programledaren för Ekots
lördagsintervju i Sveriges
Radio, Tomas Ramberg, får
Advokatsamfundets
journalistpris 2010.

Vinjett

Förmånlig företagsförsäkring
för advokatbyråer.

Som advokatbyrå är det viktigt att ha en försäkringslösning som är anpassad efter
verksamhetens behov och risker. Därför har Advokatsamfundet i samarbete med sin
försäkringsmäklare Willis tagit fram en förmånlig och komplett företagsförsäkring som
ger ett omfattande skydd för advokatbyrån. Försäkringen är placerad i If.

Välkommen att ringa Willis 08-546 359 60 så berättar vi mer om vår försäkringslösning.
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Kortare väntan
skapar problem
”Kortare väntan” är ett projekt som ökar rättssäkerheten i asylprocessen, sa
Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik på Advokatsamfundets
utbildningsdag för advokater och biträdande jurister. Men flera deltagare
tyckte att verkets nya arbetssätt snarare skapat en rad problem.
text Ulrika Brandberg foto frank may/scanpix

E

tt komplext rättsområde där
starka nationella intressen spelar stor roll och rättsläget ändras
från en dag till en annan. Så beskrevs
asylrätten vid den utbildningsdag för
advokater och biträdande jurister som
Advokatsamfundet arrangerade i maj.
Ett femtiotal advokater och biträdande
jurister deltog.
Syftet med dagen var dels att bidra till
ökad kompetens hos offentliga biträden, dels att få till stånd en diskussion
om hur rättssäkerheten kan förbättras
i asylprocessen.
Och diskussion blev det, inte minst
om Migrationsverkets nya arbetssätt för
att korta väntetiderna för asylsökande.
Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik presenterade projektet som fått
namnet ”Kortare väntan”. Med projektet implementerar verket stegvis ett nytt
arbetssätt. Modellen testades först i ett
pilotprojekt i Göteborg i februari 2009,
och omfattar nu också Solna, Boden,
Märsta och Malmö.
Det nya arbetssättet har ifrågasatts,

inte minst av advokater, men är enligt
Mikael Ribbenvik närmast en succé.
– Vi har länge haft ett sexmånadersmål för handläggningen i första instans, men aldrig lyckats. Nu har vi
halverat handläggningstiderna, sa Ribbenvik, som konstaterade att det naturligtvis återstår att se om utvecklingen
håller i sig.
Mikael Ribbenvik förklarade att den
genomsnittliga
handläggningstiden
med det nya arbetssättet är 68 dagar,
att jämföra med 211 dagar tidigare.
18

Mikael Ribbenvik

Lena Isaksson

– Men det handlar inte bara om tid,
det är också ett rättssäkerhetsprojekt,
sa han, och räknade upp en rad punkter där det nya arbetssättet ska ha förbättrat rättssäkerheten.
Det handlar bland annat om att asylutredningen nu genomförs snabbare
efter ansökan om asyl, vilket minskar
risken för att den asylsökande glömmer viktiga uppgifter, och att de mest
erfarna utredarna får ta hand om de
mest komplicerade ärendena. Dessutom arbetar verket med regelbundna
ärendegenomgångar, och beslutsfattare sitter ibland med vid andras beslut,
för att nå en enhetlig praxis.
Projektet Kortare väntan fick inledningsvis mycket kritik från bland annat Advokatsamfundet och Justitieombudsmannen för att offentliga biträden
till de asylsökande förordnades alltför
sent. I ett rättsligt ställningstagande
från Mikael Ribbenvik i februari klargjordes dock att offentligt biträde ska
förordnas så snart det föreligger omständigheter som medför att utlänningen kan komma att avvisas eller utvisas.
Seminariedeltagarna tyckte sig också
märka att de numera kommer in tidigare i asylprocessen. Men när det sker
varierar mellan olika platser och olika
beslutsfattare, påpekade en deltagande advokat.
– Det finns fortfarande skillnader. Vi
arbetar med det, och är på väg mot ett
enhetligt förfarande, svarade Mikael
Ribbenvik, som konstaterade att alla
nya arbetssätt har brister i början.
Enligt Mikael Ribbenvik tyder inget i
statistiken på att Kortare väntan resul-

Projektet ”Kortare väntan” har
inneburit att den genomsnittliga
handläggningstiden med det nya
arbetssättet är 68 dagar, att
jämföra med 211 dagar tidigare.

terar i fler avslag på asylansökningarna, snarare tvärtom. Migrationsdomstolarna har ändrat verkets beslut i en
mycket liten del av de mål som överklagats, sa Ribbenvik också. Men han
höll med om att det hittills är ganska få
ärenden som handlagts enligt det nya
arbetssättet som nått domstolarna.
Advokat Lena Isaksson delade inte
Mikael Ribbenviks ljusa bild av Kortare
väntan.
– Efter att ha arbetat på detta område
i 20 år kan jag konstatera att vi gått tillbaka i utvecklingen, sa hon, i sitt anförande som inledde seminariets diskussionspass.
Visst har mycket blivit bättre, ansåg
Lena Isaksson, inte minst genom den
nya instans- och processordningen med
domstolsförfaranden. Korta väntetider
är också bra, men får inte stressas fram
på bekostnad av den asylsökandes rätts-
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Nyheter
Fem tips från
chefsråd
mannen Marie
Jönsson:
1. Se till att
yrkanden och
grunder för
dem är tydligt
angivna.
2. Om ni begär
vittnesförhör,
ange tydligt
vilket vittne det
handlar om, hur
man når vittnet
och vilket som
är förhörets
bevistema.
3. Lämna ert
skriftliga material i god tid före
förhandlingen,
inklusive eventuella läkarintyg
och eventuell
landinformation.
4. Lämna all
landinformation,
men markera
gärna de delar
du åberopar.
5. Upprepa inte
det skriftliga
materialet vid
den muntliga
förhandlingen.

säkerhet, konstaterade Isaksson, och pekade på en rad skäl att det blivit så.
– Jag ser det som ett bekymmer att
det nu finns flera olika handläggningsmodeller samtidigt. Det förvirrar klienterna, poängterade Lena Isaksson.
Hon var också oroad över att Kortare
väntan kan sätta det fria advokatvalet
ur spel. Isaksson beskrev hur det kunde låta när en asylsökande önskat ett
visst biträde.
– Då ringer Migrationsverket upp honom och frågar ”kan du komma den 10
juni klockan tio?” Om han svarar att det
inte går just den dagen men två dagar senare då förordnar de ett annat biträde.
De korta tidsfristerna i processen
gör det också svårt för advokaten att
hinna träffa sin klient för att förbereda
honom eller henne och bygga upp det
förtroende som är nödvändigt, menade Lena Isaksson.
– Jag efterlyser större flexibilitet från
Advokaten Nr 5 • 2010

Migrationsverket, det tror jag alla tjänar på i längden. Med större flexibilitet och respekt för det fria advokatvalet kan vi leva med systemet. Men i dag
är det för fyrkantigt, sammanfattade
Lena Isaksson.
Också Marie Jönsson, chefsrådman
och avdelningschef, Migrationsdomstolen i Stockholm, och advokat Petter
Aasheim från Göteborg höll inledningsanföranden till diskussionsdelen, som
fått rubriken Asylprocessen i praktiken.
Marie Jönsson beskrev hur Migrationsdomstolen i Stockholm är organiserad,
och gav en rad goda råd till de advokater och biträdande jurister som har
uppdrag som offentliga biträden i utlänningsärenden. Även Petter Aasheim
gav tips på hur man kan bli bättre som
biträde (läs Marie Jönssons och Petter
Aasheims tips här intill).
Vid seminariet medverkade dessut-

om Alexandra Wilton Wahren, kansliråd vid Justitiedepartementets enhet
för migrationsrätt, som berättade om
genomförandet av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet. Hon
presenterade direktiven, som gäller
från den första januari 2010, och hur
regeringen arbetat med att implementera dem i svensk rätt. Enligt Alexandra
Wilton Wahren pågår redan förhandlingar om ett nytt skyddsgrundsdirektiv. Kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist, från Migrationsöverdomstolen,
presenterade praxis från Migrationsöverdomstolen, och Elisabet Fura, Sveriges domare vid Europadomstolen,
talade om Europadomstolen och utlänningslagen. n

Läs mer
På nästa sida finner du mer om
Elisabet Furas föreläsning.

… och fem tips
från advokaten
Petter Aasheim:
1. Ta kontakt
med klienten
så snart du fått
förordnandet
och definitivt
före den muntliga genomgången.
2. Var aktiv i
processen, se
klienten som en
individ. Hjälp
honom eller
henne att föra
fram just sina
argument.
3. Kom ihåg
att klienten har
bevisbördan
– att sitta tyst
fungerar inte.
4. Se till att du
har god land
information.
5. Håll klienten
informerad om
vad som händer
i processen.

19

Nyheter En mer rättssäker asylprocess

Hårdare klimat påverkar Europadomstolen
Europadomstolen spelar en viktig roll för att hävda Europakonventionen
i utlänningsärenden. Men domaren Elisabet Fura oroas av att flera länder
på senare tid öppet har trotsat domstolens beslut om att stoppa avvisningar.
Dessutom kämpar Europadomstolen med stora problem, inte minst i form
av jättelika målbalanser.

E

uropadomstolen för mänskliga
rättigheter står inför stora utmaningar. 127 000 mål ligger på
hög i domstolen, en hög som växer med
drygt tusen nya mål i månaden. Det berättade Elisabet Fura som talade om
Europadomstolen och utlänningslagen
vid seminariedagen.
– En konsekvens av anstormningen
av mål är att vi riskerar att få en spretande praxis, konstaterade Elisabet Fura.
Inte minst gäller detta i asylmålen,
där Europadomstolen i praktiken ofta
blir första instans och inte det kontrollorgan som domstolen är tänkt att vara,
sa Fura.
Enligt Fura märks ett hårdnande klimat i utlänningsärendena i Europarådets medlemsstater. Hon såg flera förklaringar till detta.
– Instabilitet och ofred är inget nytt.
Men jag tror att den ekonomiska stagnationen och det fokus som blir på
krisen påverkar, liksom terroristhotet
som leder till repressiv lagstiftning, sa
Elisabet Fura, och tillade att det vore
naivt att tro att domstolen skulle kun-

”Det är otäcka tecken
på vad som händer i vår
omvärld.”

na stå helt opåverkad av de nya strömningarna.
En annan aktuell fråga är hur EU:s
tillträde till Europakonventionen kommer att påverka domstolen. Att EU ska
ratificera konventionen är klart, men
ännu återstår det att bestämma unionens ställning i domstolen, vilken roll
EU:s domare ska få och vem som ska
utse domaren.
Utlänningsärendena blir allt mer
komplexa, genom att även EG-domstolen nu börjar ta upp sådana mål, sa Elisabet Fura.
– Traditionellt ses asyl och uppehållstillstånd alltid som en nationell angelägenhet, men nu har EG-domstolen gett
sig in i frågan och vi riskerar att få olika
svar från de båda domstolarna, sammanfattade hon.
Elisabet Fura pekade också på vissa

Elisabet Fura

oroande tendenser i medlemsstaternas
syn på Europadomstolen. Bland annat
har flera stater öppet trotsat domstolen
genom att, trots ett domstolsbeslut om
inhibition, ändå avvisa personer.
– Det är otäcka tecken på vad som
händer i vår omvärld, sa hon, och betonade att Sverige alltid varit noga med
att följa domstolens inhibitionsbeslut.
Möjligheten att begära inhibition
av ett beslut för att Europadomstolen
ska kunna pröva om en avvisning eller
utvisning är förenlig med Europakonventionen används i dag ganska flitigt,
inte minst av asylsökande i Sverige och
deras biträden. Domstolens möjlighet
att stoppa exempelvis en avvisning är
ett kraftfullt instrument, men ställer ibland till en hel del problem för domstolen, sa Elisabet Fura.
– När yrkandet om ett interimistiskt
beslut kommer är det ofta väldigt sent i
processen, sa Elisabet Fura.
Hon gav exempel på fall då ett ombud
faxar sin begäran om inhibition på fredagseftermiddagen klockan 17. Då står
klienten på Arlanda och planet ska lyfta
om två timmar, och domstolen får inget
annat underlag än ombudets begäran.
– När vi då försöker nå ombudet för
att komplettera händer det att vi möts
av en telefonsvarare som berättar att
ombudet gått på semester och är tillbaka om två veckor, berättade Elisabet
Fura, som dock inte trodde att några seUB
riösa advokater gör så. 

Advokatbyrån Kaiding
söker biträdande jurist/advokat
Advokatbyrån Kaiding är en av Norrlands största advokatbyråer med cirka 50 medarbetare.
Vi finns representerade med erfarna jurister på sju orter i norra Norrland.
Till våra kontor i Kalix och Haparanda söker vi nu en biträdande jurist eller advokat.
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete. Du bör vara initiativrik, kreativ
och med god förmåga att möta människor. Vi ser gärna att du är tingsmeriterad.
Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2010 till Advokatbyrån Kaiding, Box 2, 952 21 Kalix.
För ytterligare information kontakta Jens Arnhof, 0923-665 70 eller besök www.kaiding.se.
UMEÅ 090-17 12 00 | SKELLEFTEÅ 0910-73 84 00 | PITEÅ 0911-23 16 50 | LULEÅ 0920-20 12 00
KALIX 0923-665 70 | HAPARANDA 0922-298 90 | GÄLLIVARE 0970-77 23 70 | www.kaiding.se
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Är du optimist,
har gott självförtroende
och is i magen?
Se upp med ditt pensionssparande.
I de ﬂesta sammanhang är optimism, självförtroende och uthållighet goda egenskaper. Men när det gäller hur man placerar
pengar, visar ekonomisk forskning att det faktiskt kan vara
tvärtom. För precis de egenskaper som gör oss framgångsrika i
övriga livet, kan leda till att vi gör misstag när vi exempelvis ska
placera vårt pensionskapital.
De ﬂesta beter sig helt enkelt inte så klarsynt som de borde
när det gäller sina placeringar.
Till exempel har forskare i ekonomisk psykologi som Bazerman och Moore i experiment visat att insatta investerare många
gånger är alltför optimistiska kring sin förmåga. De blir helt enkelt övermodiga och tar för stora risker i sina investeringar.
Detta eftersom de har för stor tilltro till sina kunskaper och därför blir blinda för de komplexa sammanhang som kan ge oförutsedda förändringar i exempelvis en aktiekurs.
En annan intressant lärdom kring våra ekonomiska beteenden
är att vi ofta har svårt att vara helt rationella när vi ska värdera
våra placeringar. Enligt Kahnemans (ekonomipriset till Alfred
Nobels minne 2002) och Tverskys Prospect Theory, bedömer vi
inte våra placeringar efter hur mycket vi vunnit eller förlorat i
absoluta termer, utan i stället utifrån mer eller mindre godtyckliga referenspunkter, gärna de som passar vår självbild som
skickliga investerare. Vårt ständiga behov av referenspunkter
gör helt enkelt att vi hellre tittar på om placeringar gått bättre
eller sämre än jämförbara index, och inte på hur stor den ekonomiska behållningen är i slutändan.
Även i nedgång spelar psykologin oss ett spratt, eftersom vi
tenderar att vänta in i det sista med att realisera en förlust. Det
har nämligen visat sig att människor är beredda att ta större risker med förluster än med vinster. En psykologisk mekanism som
tyvärr kan leda till att vi biter oss själva i svansen, eftersom vi på
grund av detta väntar för länge med att sälja i hopp om att placeringen ändå ska återhämta sig. Is i magen behöver i dessa sammanhang alltså inte vara något odelat positivt, i vart fall inte när
det gäller placeringar.

Kanske känner du igen dig? Lugn, det ﬁ nns hjälp att få.
Vi vet att marknaden till stora delar drivs av psykologi. Något
som vi som investerare måste vara ödmjuka inför och dagligen
förhålla oss till. Men för oss räcker det inte med att vara medvetna. Det handlar också om hur vi organiserar vår förvaltning
för att hantera svängningar som bland annat drivs av marknadens psykologi.
Ta till exempel vår fond Brummer Multi-Strategy. Den består av tio olika, sinsemellan oberoende, hedgefonder med olika
förvaltningsinriktning. Det gör att du sammantaget får en god
riskspridning och en förvaltning med historiskt låg korrelation
med marknaden i stort. Och i stället för att jämföra oss med
marknaden, är målet med Brummer Multi-Strategy att ge en absolut och positiv avkastning, oavsett om börsen går upp eller ner.
En inriktning som bevisligen hittills gett ett bra resultat. Brummer
Multi-Strategy har faktiskt aldrig haft ett negativt kalenderår
och gett en genomsnittlig årsavkastning på 9,4 procent sedan
fondens start (avser perioden 1 april 2002 till 30 april 2010).
Om du tycker att det låter som ett bra förhållningssätt, vill vi
berätta om Brummer Life. Med Brummer Life kan du till exempel
låta oss hjälpa dig med din förvaltning och placera i Brummer
Multi-Strategy. Brummer Multi-Strategy är tack vare sina historiska egenskaper ett bra alternativ till en pensionsförsäkring i
ett traditionellt livbolag eller till så kallad diskretionär kapitalförvaltning.
Men Brummer Life har även alternativ om du vill utforma
förvaltningen själv. Välj från vår fondmeny som innehåller
Brummer & Partners aktivt förvaltade fonder med fokus på absolut avkastning och en rad index- och räntefonder. Index- och
räntefonderna har inga eller låga avgifter. Det ﬁ nns ﬂera olika
sätt att bli kund i Brummer Life beroende på vilka behov du har.
Du kan bland annat öppna en fonddepå (minsta insättning är
10 000 kronor), starta en kapitalförsäkring eller börja pensionsspara. Besök gärna www.brummerlife.se eller ring 08-566 214 80
så hjälper vi dig. Välkommen.

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

EQ

Vad är det som gör att vissa människor är framgångsrikare än
andra? Faktorer hos framgångsrika advokater i Nordamerika
och i Sverige har analyserats i nya undersökningar. Det visar
sig att det är andra egenskaper än traditionell intelligens
och juridiska kunskaper som skapar en ”stjärnadvokat”.
Advokaterna visade signifikant högre värden för faktorerna
självinsikt, självhävdelse och stresstolerans.
text magnus andersson foto istockphoto

— vägen till framgång?

I

några färska undersökningar har psykologer använt ett verktyg för att mäta
emotionell intelligens, EQ, hos ett urval
av framgångsrika advokater i Sverige. Resultaten visar att svenska ”stjärnadvokater” har
väsentligt högre värden för flera EQ-faktorer
än normalbefolkningen.
De nya undersökningarna har genomförts i
samarbete mellan Advokatsamfundet, Linköpings universitet och företaget Kandidata. Det
är den första undersökningen av advokaters
emotionella intelligens i Sverige.
Den ursprungliga studien utfördes av Mattias Strandberg för en psykologexamensuppsats vid Linköpings universitet. Advokatsamfundet hjälpte till med att finna advokater som
bedömdes vara framgångsrika inom området

affärsjuridik. Studien innehöll fullständiga
svar från 17 advokater. Senare kompletterades undersökningen med ytterligare advokater, så att de slutliga resultaten är baserade på
svar från 28 advokater.
Margareta Sjölund, Ph.D., är psykolog
och grundare av Kandidata. Hon berättar att
det under en lång följd av år har gjorts undersökningar på olika yrkesgrupper i Kanada,
däribland advokater.
I de kanadensiska undersökningarna har
underlaget av advokater varit ganska stort.
Därmed har det funnits ett jämförelsematerial, där ”stjärnadvokater” kan jämföras med
mer ”normalpresterande” advokater.
— Där finns tydliga samband: sådant som

skiljer stjärnorna från advokatkåren i övrigt,
säger Margareta Sjölund.
För den svenska undersökningen finns inga
data som visar hur stjärnadvokaterna skiljer sig från hela advokatkåren. Däremot kan
stjärnadvokaterna jämföras med ett urval av
den svenska befolkningen.
Undersökningarna av den svenska gruppen
genomfördes som en självskattningsundersökning. Advokaterna fick ta ställning till 125
påståenden och bedöma hur väl påståendena
passade in på dem själva. Resultatet presenteras i form av en övergripande EQ-poäng, fem
EQ-kategorier och femton EQ-faktorer.
Sedan advokaterna hade besvarat frågeformuläret erbjöds de återkoppling i form av intervjuer som Margareta Sjölund utförde.

Vad är EQ?
Emotionell intelligens eller EQ
kan beskrivas som förmågan
att observera och styra sina
egna och andras känslor och
att använda känslorna för att
vägleda tanke och handling.
Ett instrument för att mäta
EQ är The Emotional Quotient
Inventory, EQ-i. De fem EQkategorierna som mäts är:
Självkännedom. Att veta vad
man känner och att hantera
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sina känslor så de underlättar
och inte försvårar den aktuella
uppgiften. Att använda den
självinsikten som vägledning i
beslutsfattande och ha en realistisk syn på egen förmåga och
ett välgrundat självförtroende.
Mellanmänskliga kompetenser. Att bygga och hantera
sociala relationer och ha förmågan att känna empati och
använda dessa förmågor för

att övertyga, leda, lösa konflikter och stödja samarbete och
teamwork.
Anpassningsförmåga. Att ha
förmågan att anpassa sig och
agera utifrån vad situationen
kräver. Att arbeta i och med
förändring.
Stresshanteringsförmåga. Att
ha förmågan att hantera stress
och tygla sin impulsivitet.
Allmänt välbefinnande. Att

vara motiverad, optimistisk och
ha balans i tillvaron.
EQ-kategorierna kan brytas
ned till femton EQ-faktorer:
Självinsikt, känslomedvetenhet,
självhävdelse, självständighet,
självförverkligande, empati, socialt ansvar, sociala relationer,
stresstolerans, impulskontroll,
realism, flexibilitet, problemlösningsförmåga, optimism och
livsglädje.
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Vinjett

Utöver att vara en skicklig jurist måste advokaten vara psykolog och kunna kommunicera
och väcka klientens förtroende så att klienten känner sig hörd, sedd och representerad.

Undersökningen visade att de advokater
som deltog hade högre emotionell intelligens
än den svenska normalbefolkningen.
— Den svenska undersökningen bygger på
ett litet antal personer, men det intressanta är
att vi ändå fick signifikanta resultat, säger Margareta Sjölund. Vi hittade resultat som dels
skilde sig markant från normalpopulationen,
dels hade stora likheter med resultaten för de
kanadensiska advokaternas.
Likheterna mellan kanadensiska och svenska advokater kan tyda på att det finns vissa
faktorer som är avgörande för att nå framgång
inom advokatyrket — oavsett vilket land man
är verksam i.
De svenska advokaterna hade också höga
värden för faktorerna självförverkligande och
livsglädje.
— Att faktorn livsglädje är stark hänger samman med att advokaterna tycker om sitt jobb,
menar Margareta Sjölund. De tycker det är intressant, spännande och utmanande, och finner väldig tillfredsställelse i det de gör.
Margareta Sjölund tror att de EQ-faktorer
där advokaterna hade höga värden är avgörande för framgång i advokatyrket, och betonar att klientrelationen är viktig:
— När jag anlitar en advokat vill jag att han
eller hon ska ha goda kunskaper om juridik,
men jag vill också känna att advokaten bejakar
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mina intressen och är en bra rådgivare — och
berättar hur han eller hon vill lägga upp affären. Som klient är det väldigt viktigt att känna
att min advokat förstår mig och vet vad som
verkligen är viktigt för mig.
Advokatrollen är svår, konstaterar Margareta Sjölund. Förutom att vara en skicklig jurist
måste advokaten vara mycket psykolog, och
kunna kommunicera och väcka klientens förtroende, så att klienten känner sig hörd, sedd
och representerad.
Det är intressant att advokaterna har så höga
värden för faktorn självinsikt, tycker Margareta Sjölund. Hon tror att advokater, som ofta befinner sig i krävande situationer, säkert också
ställer sig funderingar på vad de gör, och varför
— och det ger trygghet och självförtroende.
till vad som gäller för IQ finns det
möjligheter att utveckla EQ. Enligt Margareta Sjölund kan en individ inte förändra sin
grundpersonlighet. Men det går att utveckla
EQ-förmågorna. Enligt flera undersökningar
ökar EQ-värdena under yrkeslivet och är som
högst någonstans i medelåldern. EQ-förmågor
kan också gå förlorade, till exempel vid extrem
stress — då kan en person förlora förmågan att
relatera till andra på ett förtroendegivande
sätt. Margareta Sjölund understryker att det är
nödvändigt att arbeta medvetet på att utveckla

I motsats

EQ-förmågorna. Hon skulle önska att fler chefer vid sina utvecklingssamtal tog upp vilka EQförmågor den anställde behöver utveckla.
Margareta Sjölund tycker att svenska advokatbyråer borde använda EQ som ett verktyg
i praktiken.
Hon tycker att det vore spännande om någon advokatbyrå antog utmaningen att börja använda EQ-parametrarna vid rekrytering
och som analysverktyg i utvecklingen av medarbetarna. Särskilt om man skulle göra det på
ett par års sikt, och knyta EQ till mätbara variabler som debiterbara timmar, lönsamhet och
antal klienter.
Höga betyg är inte någon garanti för att lyckas,
understryker Margareta Sjölund. För framgång
kommer snarare EQ-parametrarna in. Och ju
längre tid som går efter examen, desto mindre
blir sambandet mellan betyg och framgång.
Margareta Sjölund tror att det skulle gå att
bana väg för en positiv karriärutveckling samt
minska psykiska problem och utbrändhet
bland advokater, om EQ-faktorerna beaktades. Hon berättar att det finns undersökningar från USA som visar att när advokater söker
samtalsterapi, är anledningarna till över 50
procent direkt arbetsrelaterade. Hon är övertygad om att det är möjligt att förbättra arbetssituationen om EQ-faktorerna tydligare används vid rekrytering och utveckling. n
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Gästkrönika

gästkrönikör
thomas bull

Varje generation måste erövra
eller återerövra yttrandefriheten
Kränkningar och konst. Det är några av de mest aktuella samtalsämnena i dag. I grund och botten handlar
många av dessa samtal – i media, på arbetsplatser och kring
köksbord – om gränserna för yttrandefriheten i vårt samhälle. Är kränkningar av andra skyddade av yttrandefriheten? Många tycks mena att så inte är fallet, att kränkningar
inte har något med yttrandefrihet att göra. Kan man göra
vad som helst under beteckningen ”konst” och förvänta
sig få skydd under yttrandefriheten? Många tycks mena
att så inte kan vara fallet, konst kan inte vara vad som helst
som någon bestämmer sig kalla konst. Båda dessa svar kan
tyckas rimliga. Problemet är att de inte är det.
En ganska naturlig reaktion när något förgripligt yttrats är att resonera enligt ”vi har yttrandefrihet, men …”.
Det är ett förföriskt sätt att tänka, eftersom man tycks bekänna sig till yttrandefrihetens värderingar, men samtidigt
kan angripa den som ”gått för långt”. Det är i grund och
botten farligt. Det där lilla ”men” är ett förrädiskt ord som
öppnar för långtgående inskränkningar av yttrandefriheten utifrån vad som är opassande, orimligt eller obehagligt.
Av historien lär vi att det är just det som chockerar, provocerar och förargar som behöver yttrandefrihetens skydd.
Ingrepp är bara aktuella när något som upplevs som obehagligt eller farligt ska tystas. Att angripa den som yttrar
sig balanserat, nyanserat och konstruktivt i dessa gruppers
öron är det nästan aldrig fråga om. Från Galileo till Gandhi
har det varit så. Det är således inte särskilt förvånande att
diskussioner om yttrandefrihetens gränser uppkommer
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i extrema situationer. Att utmana den stora majoritetens
uppfattning om vad som är ”passande” eller ”rätt” är yttrandefrihetens kärna, inte dess periferi. Det gäller i vetenskapliga, moraliska och politiska sammanhang. Därför bör
vi vara mycket försiktiga med att fördöma den som gör just
detta för ”missbruk” av sin yttrandefrihet, oavsett vad vi
anser i sak om det framförda. Ett demokratiskt och humanistiskt samhälle bör inte bemöta ifrågasättanden av dess
värderingar med auktoritär och påtvingad tystnad, utan
med öppen debatt där såväl känslor som sakargument kan
ta plats. Något annat vore att visa ringa tilltro till de grundvärden som ett sådant samhälle bygger på. Endast i undantagsfall bör lagstiftning tillgripas för att ”hyfsa debatten”,
även om det innebär att enskilda och grupper får utstå att
känna sig kränkta.
Även rättsligt föreligger stora problem med att mena att

kränkningar inte ska skyddas av yttrandefriheten. Tar man
det som en renodlad fråga om vad som gäller så är svaret
solklart – man får kränka andra. I de flesta rättsordningar i
demokratiska stater är det tydligt angivet – antingen i lag eller i rättspraxis – att yttrandefriheten skyddar det som förargar, provocerar och som inbjuder till konflikt. I Europadomstolens rättspraxis är detta uttryckligen fastslaget. En
annan sak är att man inte får göra detta hur som helst och
inte heller i vilka sammanhang som helst. Regler om förtal
och dylikt. sätter vissa gränser för hur man kan gestalta sin
omgivning utan rättsliga påföljder. Gränserna kan här se
lite olika ut, men det kanske viktigaste att notera här är att
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i stater där den personliga integriteten kommit att få starkt
skydd har detta kunnat (miss-)brukas för att skydda makthavare från misshaglig publicitet. Kritiserar man ministrar
eller domare i vissa länder riskerar man åtal för att ha just
kränkt dessa personer. En yttrandefrihet som inte skyddade det som kränker andra skulle bli mycket liten, inte minst
i ett samhälle där benägenheten att känna sig ”kränkt”
tycks öka närmast lavinartat. Det är då inte längre ett samhälle där fri opinionsbildning är ett grundvärde, utan där
individuell och kollektiv ”heder” fått en överordnad ställning. En uppgradering av personlig integritet bär med sig
faror för yttrandefriheten som i varje fall jag uppfattar som
djupt oroande. Här bör man skynda långsamt, om alls.
Så var det konsten. Vad kan vara konst och vad kan
skyddas under den beteckningen? Diskussionen ovan är
naturligtvis relevant också här, konst kan vara såväl upplysande som opinionsbildande på samma sätt som andra yttranden. Karl Gerhards revyer och Picassos ”Guernica” är
tydliga exempel på det. Provokationer och obehagligheter
har även här sin plats. Frågan är här i stället om det finns
skäl att anse vissa ageranden såsom ”icke-konst” oavsett
upphovspersonens avsikter eller vanliga sysselsättning.
Enligt svensk grundlagsreglering är saken den att man
tänker sig att det mycket sällan finns skäl att juridiskt söka
fastställa om något är konst eller ej. Det är nog en klok ordning. För vad är alternativet? Ska domare bestämma gränserna för vad som utgör konst i vårt samhälle? Politiker? En
majoritet av befolkningen? Det är lätt att inse att det mesta
av konstnärlig utveckling som skett inte hade kommit till
stånd under någon av dessa villkor. Svarta streck på vit
bakgrund, kuber i ostrukturerad ordning, surrealistiska installationer och ”happenings” hade många – eller i alla fall
jag – varit tveksam till att kalla konst. Kanske skulle många
inte aktivt sakna vissa inslag i denna utveckling, men jag
tror att varken konsten eller samhället i stort skulle må bra
av en ordning där man kunde definiera ut det man ogillar
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”Att utmana den stora majoritetens uppfattning
om vad som är ’passande’ eller ’rätt’ är yttrande
frihetens kärna, inte dess periferi. Det gäller
i vetenskapliga, moraliska och politiska
sammanhang.”
såsom inte varandes konst. Vissa filmer skulle vara konst,
andra inte; vissa teckningar skulle vara konst, andra inte.
Godtycket och konformismen ligger runt hörnet.
Nu är det så lyckligt att vi inte ens behöver konsensus

kring vad som utgör konst – konsten kan i denna mening
få vara fri. Det förhållandet att någon har ett konstnärligt
syfte, något som vanligtvis får tas för gott, utgör nämligen
ingen absolut grund för att undvika rättsliga följder för ens
handlande. Anna Odells rättegång är ett ganska bra exempel på detta. Beteckningen konst ger ingen frisedel i sig och
det är därför möjligt att vara generös med vad som uppfattas som konst. Vi behöver ingen diskussion om vad som
kan anses vara ”konst” för att avgöra vilka yttranden som
skyddas och vilka som inte gör det. Det är bra. Debatten om
att gömma sig bakom konsten är missriktad.
Sammanfattningsvis: Yttrandefriheten är inte något
givet, det är något som varje generation måste erövra eller
återerövra. I det ljuset gör personer som Lars Vilks och
Anna Odell oss en tjänst. De påminner om att yttrandefrihet egentligen inte är självklar och att en levande diskussion om dess gränser är det som bäst garanterar den.

Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt
vid Uppsala universitet
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Fokus Valet 2010

Rättspolitik
på olika spår
I höstens val står för första gången två enade block mot varandra.
Tidskriften Advokaten granskar de rättspolitiska skillnaderna mellan partierna.
text ulrika brandberg och tom knutson foto scanpix

Det rödgröna blocket har aldrig
suttit i en regering tillsammans.
Nu vill de ha väljarnas förtroende.
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Alliansen har nu fyra års erfarenhet av att regera tillsammans.

R

ättsfrågorna hade en framträdande position inför förra valet. Då
gick de borgerliga partierna till val
på löften om fler poliser, medan
socialdemokraterna gärna talade om behovet
av nya redskap för polisen för att bekämpa allvarliga brott, som datalagring och buggning.
I år har rättspolitiken inte alls diskuterats
lika mycket. Förutom när justitieministern föreslog att brev till misstänkta sexköpare skulle
skickas i färgglada kuvert, har debatten varit
tämligen loj.
En orsak är kanske att det inte varit några
spektakulära rymningar från fängelserna på
sista tiden. Upphetsade diskussioner om enskilda domar, som i Lindomefallet eller Stureplansmålet, har också lyst med sin frånvaro.
Men på Justitiedepartementet har det inte
varit tyst. Under våren har en rad omdiskuterade förslag klubbats i riksdagen. Den 19 maj röstade kammaren till exempel ja till en generell
skärpning av straffen för allvarliga våldsbrott,
trots kritik från bland andra Advokatsamfundet. I sitt remissvar skrev samfundet att man
efterlyser ”en generell översyn av befintliga
straffskalor för att på ett mer heltäckande sätt
få en övergripande bild av samhällets syn på
brott och straff för olika typer av gärningar”.
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Inför årets val står två regeringsalternativ
mot varandra: Alliansen med fyra års erfarenhet av att regera, och det rödgröna blocket som
aldrig suttit i en regering tillsammans.
De borgerliga partierna visar tecken på gott
självförtroende, och talar gärna om sina stora
satsningar man genomfört inom rättsväsendet. Men faktum är att också förre justitieministern, socialdemokraten Thomas Bodström,
lyckades öka anslagen för sitt område med
sammanlagt ungefär fem miljarder kronor.
Anslagsökningen under den borgerliga rege
ringen är något större.
ALLA HAR SATSAT

Under de senaste åren har partierna också varit ganska eniga kring budgeten för rättsväsendet. I motionerna kring 2009 års budgetproposition skiljer 357 miljoner kronor mellan det
parti som vill satsa mest, Socialdemokraterna,
och det som vill satsa minst, Vänsterpartiet.
Vänsterpartiets förslag till anslag ligger 257
miljoner kronor, eller drygt nio procent, under regeringens budgetförslag, medan Socialdemokraterna vill öka anslagen med 100 miljoner kronor eller knappt fyra procent. I den
senaste vårbudgeten gick de rödgröna fram
med ett gemensamt budgetförslag.

– Det är tydligt att de rödgröna vill lägga sig
nära oss, rättsväsendet är väldigt populärt.
Vi vill hellre jämföra hur vi satsat under denna mandatperiod med hur de satsade under
den förra. Och då finns det stora skillnader, säger Johan Linander, rättspolitisk talesman för
Centerpartiet.
Justitieutskottets ordförande, socialdemokraten Thomas Bodström, delar inte den analysen. Tvärtom vill hans parti och de andra
rödgröna partierna totalt satsa mer, menar
han, eftersom även stödet till kommunerna
har en positiv inverkan på brottsligheten.
Båda sidor i debatten vill alltså berömma sig
av att satsa mer pengar på rättssystemet. Traditionellt har dock rättsväsendet och i synnerhet bekämpandet av brott varit en hjärtefråga
för moderaterna. Inför förra valet 2006 profilerade sig dessutom Folkpartiet med idéer om
hårdare tag och lag och ordning i samhället.
Redan 2006, direkt efter maktskiftet, aviserade Justitiedepartementet stora satsningar på
rättsväsendet. Ett viktigt mål var att ha 20 000
poliser i Sverige år 2010. Och justitieminister
Beatrice Ask (M) är nöjd med vad regeringen
åstadkommit på området.
– Alliansen har gjort de mest omfattande
satsningarna på rättsväsendet i modern tid.
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Att vi nu når vårt mål om 20 000 poliser i landet är en stor framgång. Samtidigt har otaliga
förbättringar gjorts på lagstiftningsområdet
för att skapa ett tryggare Sverige, säger hon.
Även de övriga allianspartiernas företrädare lyfter fram de stora satsningarna, och inte
minst antalet poliser som viktiga framgångar.
Justitieutskottets ordförande och Socialdemokraternas rättspolitiska talesman Thomas
Bodström är inte lika positiv i sin recension.
Han tycker att svagheten är att den har uträttat för lite.
fokusering på poliser

Och Mehmet Kaplan, Miljöpartiets rättspolitiske talesman och ledamot av justitieutskottet, anser att regeringens satsning varit allt för
ensidig.
– Man har bara fokuserat på polisen och
glömt alla andra områden, som kriminalvården. Det har skapat en obalans i rättskedjan,
anser han, och får medhåll av Alice , som för
Vänsterpartiets talan i rättsfrågor.
Det ökade antalet poliser beskrivs alltså som
en stor framgång av allianspartierna, även om
Thomas Bodström gärna påpekar att även han
som justitieminister arbetade för att öka antalet poliser. Med årets kull från polishögskolan
har Sverige drygt 20 000 poliser, en siffra som
fått starkt symbolvärde, och som tycks signalera att det räcker nu.
– Det är första gången som jag inte i mitt valprogram har med att vi vill ha fler poliser, bekänner till exempel Folkpartiets rättspolitiske
talesman Johan Pehrson, som fortsätter:
– Nu vill vi ha fler poliser som gör sitt exakta
och riktiga polisarbete. Vi vill ha fler experter
inom polisverksamheten, matematiker, socionomer, jurister och beteendevetare, inte enbart duktiga poliser.
Hur polisens arbete ska organiseras tycks i
år genomgående vara en större fråga än blotta
antalet poliser, ett faktum som oppositionen
tagit fasta på.
– Vi vet att det finns oerhört stora brister i
både arbetsmetoder och i organisationsstruktur inom polisen. Vi tror inte att lösningen är
mer pengar och mer poliser. Utan det hand-

Alliansen har gjort de mest
omfattande satsningarna på
rättsväsendet i modern tid.
Att vi nu når vårt mål om
20 000 poliser i landet är
en stor framgång.”
Beatrice Ask (M)

28

lar mycket om struktur och organisation, säger
Vänsterpartiets Alice Åström.
De rödgröna partierna har gemensamt också krävt att de 21 länspolismyndigheterna slås
samman till en nationell myndighet, ett förslag
som allianspartierna också kan tänka sig att överväga.

inte gå in i vuxenlivet med skulder.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
– Jag kan mycket väl tänka mig att vi river upp
det beslutet. Det var orättvist! Man sparkar på
dem som redan har det allra sämst,
säger Thomas Bodström.
Förutom brott och straff känneHårdare straff – eller mildare
tecknades också förra valrörelsen
Det rödgröna blocket är alltså enigt
av diskussioner om skyddet för eni sin uppfattning om att polisen beskildas integritet. FRA:s befogenhöver omorganiseras. På en annan
heter, hemlig rumsavlyssning och
punkt går dock meningarna isär
preventiva tvångsmedel splittrade
inom oppositionen. Det handlar om
blocken.
Beatrice
synen på straff. När riksdagen i maj
Thomas Bodström hade som jusAsk (M)
röstade om skärpta straff för allvartitieminister i EU drivit frågan om
liga våldsbrott ville Socialdemokraett datalagringsdirektiv, planer som
terna gå längre än regeringen, och
fick stöd av Folkpartiet och Kristdeförutom de föreslagna skärpningarmokraterna.
na också införa brottet ”synnerligen
Direktivet har nu trätt i kraft. I fegrov våldtäkt”. Vänsterpartiets och
bruari fälldes Sverige av EG-domMiljöpartiets riksdagsledamöter rösstolen för att ännu inte ha impletade dock nej till förslaget av principimenterat direktivet. Enigheten är
ella skäl. I sina motioner i anslutning
i dag total bland partierna om att
Johan
till förslaget skriver de båda partier- Linander (C)
det måste genomföras.
na att skärpta straff inte har någon
– Sverige är skyldig att genomföra
bevisad effekt på brott, att förslaget
direktivet. Vi avser emellertid inte att
bygger på misstolkad statistik och att
lägga fram något förslag som tvingdet dessutom innebär stora kostnaar operatörerna att lagra data förrän
der utan någon bevisad nytta.
frågan kan prövas i ett bredare sam– Det har varit för mycket fokus på
manhang. Vi överväger för närvaranenkla lösningar som skärpta straff,
de bland annat vilka regler som ska
särskilt för brott som rent allmänt får
gälla för när de brottsbekämpande
människor att reagera. Man har inte
myndigheterna ska få tillgång till de
Inger
hållit ihop ett rättssystem som är för- Davidson (KD)
lagrade uppgifterna, säger justitieutsägbart och är proportionellt med
minister Beatrice Ask.
brotten, säger Alice Åström om reModeraterna och Kristdemokrageringens politik.
terna har tvekat inför datalagringsSymptomatiskt är kanske också
direktivet. Centerpartiet hör också
att Vänsterpartiet som enda parti vill
till tvivlarna, medan Folkpartiet är
återinföra halvtidsfrigivningen för
mer positivt.
fängelsedömda, till en början för per– Jag tycker att det är svårt, men
soner som dömts för första gången.
att vi måste använda datalagrad inCenterpartiets Johan Linander vill Johan
formation för att klara upp grova
nyansera diskussionen om straff- Pehrson (FP)
brott i dag och i framtiden. Jag hopskärpningar.
pas att vi kan komma vidare med
– Vi är ganska enkelriktade i Sverige, fängeldetta efter valet, förklarar Johan Pehrson.
se eller böter. Vi vill ha en större spridning i vilDet rödgröna blocket har från första början
ka straff man ska ha, och framför allt få alternavarit splittrat i synen på datalagring. Både Väntiva former för de korta fängelsestraffen, som
sterpartiet och Miljöpartiet riktade hård kritik
är de som påverkar mest negativt, säger han.
mot planerna på lagring av trafikdata från telePå en annan punkt har de rödgröna dock vafonsamtal och internettrafik. Det kan komma
rit enade i sitt motstånd mot regeringen. Den
att märkas om det blir en rödgrön regering.
26 maj beslutade riksdagen om ett utökat ska– Vi lär ha olika uppfattningar om hur det
deståndsansvar för föräldrar vars barn begår
ska genomföras. Där får vi kompromissa, och
brott, också det ett mycket ifrågasatt förslag.
ha stor respekt gentemot varandra, säger ThoKristdemokraternas rättspolitiske talesman
mas Bodström.
Inger Davidson förklarar:
Miljöpartiets Mehmet Kaplan anser att Sve– Annars skuldsätts barnen i stället. Är man
rige bör driva frågan i EU om att kraftigt omvårdnadshavare får man ta ansvar. Barn ska
arbeta direktivet så att integritetsskyddet blir
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”Det saknas en debatt om ad
vokaternas roll i rättssystemet.”

Alice Åström (V)
bättre. Hans parti har, tillsammans med Vänsterpartiet och även Centerpartiet, ofta påtalat
behovet av integritetsskydd och att nyttan måste vägas mot skadan när man inför nya integritetskänsliga lagar. Han konstaterar att de flesta
omdiskuterade åtgärderna nu är genomförda.
– Nu har vi i stort sett alla de verktyg polisen
sagt sig behöva och vi vill se resultat. Det är vår
mening, att om de inte kan visa att dessa verktyg är nödvändiga och effektiva, då ska de inte
finnas. De är bara integritetskränkande och
skadar rättssäkerheten, säger Kaplan.
Ingen talar om upphovsrätten

En annan fråga där åsikterna skiljer sig inom
respektive block är fildelning. Under en period svallade debattens vågor höga om upphovsrättens utformning. Skyddet för upphovsmännens rätt till ersättning för och kontroll över
sina verk ställdes mot allmänhetens rätt till
kultur. Som en följd av debatten tog Piratpartiet med sitt stöd för fri fildelning plats i EUparlamentet.
Därefter blev det ganska tyst om upphovsrätten. En förklaring är naturligtvis att de etablerade politiska partierna velat invänta den utredning som tillsattes 2008, och lämnade sitt
slutbetänkande i april i år. Men kanske beror
det också på att frågan rymmer stora spänningar inom de båda blocken. Centerpartiet vill exempelvis ta bort förbudet mot att ladda ner
upphovsrättsskyddat material för privat bruk,
medan övriga allianspartier stöder förbudet.
På sin webbplats skriver Vänsterpartiet om fildelning: ”Vi vill släppa fildelningen fri. Upphovsrätten ska användas i kommersiella sammanhang, inte för att jaga privatpersoner”, medan
Socialdemokraterna i första hand vill främja lagliga alternativ för att sprida kultur på nätet.
Trenden från förra valet, att repressiv lagstiftning och brottsbekämpning kommer i första hand tycks hålla i sig. I Alliansens gemensamma rapport om rättsväsendet, framtagen
inför valet, nämns till exempel ordet ”polis”
137 gånger och ”straff” 40 gånger. ”Domare”
omtalas fyra gånger, medan varken ”advokat”,
”ombud” eller ”biträde” nämns en enda gång.
Det rödgröna blocket har inte tagit fram något
motsvarande dokument.
Vad händer med medborgarnas rättstillgänglighet och rättssäkerhet när sökarljuset i
första hand riktas mot brottsbekämpningen?
Alice Åström är bekymrad av utvecklingen.
Advokaten Nr 5 • 2010
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– Det saknas en debatt om advokaternas roll
i rättssystemet. Vi har fått en obalans i rättsväsendet, eftersom det på mindre orter ibland
inte går att driva en bred advokatbyrå och klara
alla kostnader. Åklagare och domstolar har alltid en tillgång på mer resurser om det behövs.
Så är det inte för advokaterna, säger hon.
Det finns spänningar

När tidskriften Advokaten genomförde sin enkät om rättspolitiken inför valet 2006 uppgav
samtliga partier utom Moderaterna att rättshjälpen borde ses över eller utredas. Av detta
har det hittills blivit en översyn genomförd av
Domstolsverket, men inga politiska förslag. Flera partier vill dock fortfarande ändra reglerna.
– Den största bristen när det gäller rättshjälpen tycker jag fortfarande är att det finns en
hel del medelinkomsttagare som står helt utan
rättshjälp. Taket är alldeles för lågt, säger Thomas Bodström.
– Ett problem kan vara att många människor
i Sverige är ovana att söka juridisk hjälp och
själv ta tillvara sin rätt. Samtidigt är Sverige ett
byråkratiserat land där olika myndighetsbeslut får stora konsekvenser för den enskilde,
säger Beatrice Ask, och pekar på att en utredning nyligen föreslagit förstärkningar av den
enskildes rättigheter i förvaltningsprocessen.
Det rödgröna blocket aviserar också att systemet med ersättning till offentligfinansierade
biträden och försvarare, den så kallade timkostnadsnormen, behöver ses över, medan allianspartierna är mer tveksamma.
Inför det förra valet arbetade den borgerliga
alliansen hårt för att visa upp sig som ett trovärdigt regeringsalternativ, med god förmåga
att samarbeta. Inom rättspolitiken har regeringen också lyckats visa en ganska enad front
under hela mandatperioden, trots att partierna delvis har olika uppfattningar på några områden.
Samarbetet har på det hela taget fungerat
mycket bra, förklarar Inger Davidson, som är
gruppledare för Alliansen i riksdagen.
– Vi träffas varje vecka och har möten. En del
säger att vi är knapptryckare, men vi är med
och påverkar utformningen av propositionerna. Det har funnits frågor där vi hade velat gå
längre och andra där vi har hållit emot och delvis lyckats ibland. Men när man väl har kommit

Poliser
Polisens anslag har sedan år 2000 ökat
med ungefär fem miljarder kronor. I 2010
års budget får den öppna polisen drygt
19 miljarder i anslag, och Säpo ytterligare
nästan en miljard. De totalt 20 miljarderna
till polisen ska jämföras med 1,7 miljarder
som anslogs till rättsliga biträden.
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Sverige behöver världens bästa lärare, men vi behöver
också världens bästa domare om vi tycker att
rättsstaten är viktig.”
Johan Pehrson (FP)
överens ska man ha respekt för samarbetet och inte gå ut och tala om
att exakt så här hade det blivit om vi
hade fått bestämma, säger hon.
Centerpartisten Johan Linander
är också han nöjd med samarbetet,
som bedrivits inom både Justitiedepartementet och justitieutskottet.
– Det finns inte en enda lagrådsremiss eller proposition, med undantag för när jag var föräldraledig, eller
ens ett manus till EU-nämnden som
jag inte läst i förväg och fått tycka till
om. Så jag känner att vi har haft full
insyn och full kontroll och kunnat
vara med och påverka fullt ut, säger han.
Bakom den eniga fasaden finns
det ändå vissa områden där det uppstått spänningar.
– När man kommer in på integritetsfrågor så får man säga att det blir
känsligt. Trots allt är det viss skillnad
i avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och integritetshänsyn.
Där har vi olika syn, berättar Johan
Linander.

– Vi har samarbetat under ganska
många år inom rättsväsendet så att
vi har en hel del gemensamt inom
rättspolitiken.
Två block och sju riksdagspartier ska alltså göra upp om regeringsmakten i valet i september. Förutom
de etablerade partierna ställer ockThomas
så bland andra SverigedemokraterBodström (S)
na, som vill profilera sig som ett nytt
parti för brottsbekämpning och ordning, upp, liksom Piratpartiet med
sin kamp för fri fildelning på internet.
Vilka är då de viktigaste frågorna att driva kommande mandatperiod? Efter den stora satsningen är
det nu dags att på allvar se hur pengarna används, menar Beatrice Ask,
Mehmet
som också nämner bekämpning av
Kaplan (MP)
mängdbrotten och stödet till brottsoffer som nyckelfrågor.
Även kriminalvården utpekas av
flera rättspolitiker som ett viktigt
område att satsa på. Enligt Thomas
Bodström är det nu inte fler platser
som i första hand behövs, utan bättre behandling av de dömda.
Brottsförebyggande arbete och
Mycket redan beslutat
fortsatt
brottsbekämpning, inte
Alice
De borgerliga partierna har en man- Åström (V)
minst av den grova organiserade
datperiods
regeringssamarbete
brottsligheten är andra områden
bakom sig. För det stora och erfarna regeringssom många betonar, bland andra Inger Dapartiet Socialdemokraterna är läget ett annat.
vidson, som också efterlyser en ny skuldsaneFör första gången går man till val med planer
ringslag och en så kallad civilkuragelag.
på att bilda regering med två andra partier. De
Folkpartisten Johan Pehrson är bekymrad
rödgröna partierna har ännu inte tagit fram
över utvecklingen i domstolarna.
någon gemensam plan för rättspolitiken, men
– Vi behöver öka domstolarnas attraktivitet,
en sådan är planerad.
se över lönefrågan och autonomifrågan, se till
Thomas Bodström sticker inte under stol
att stärka attraktionskraften. Sverige behöver
med att det finns frågor där partierna har olivärldens bästa lärare, men vi behöver också
ka uppfattningar, som straffskärpningar och
världens bästa domare om vi tycker att rättsbuggning.
staten är viktig, säger han.
– Men vi har haft lite fördel, för de saker vi var
Mehmet Kaplan vill i första hand lyfta fram
oense om har faktiskt beslutats om i riksdagen
stärkt rättssäkerhet som en nyckelfråga.
under våren. Nu har vi lämnat dem bakom oss,
– På alla områden där man diskuterar eller
och vi är till exempel helt eniga om polisens
implementerar ny lagstiftning måste man se
organisation, säger han, och tillägger att om
till att frågan om proportionalitet och effektide tre vore eniga om allt skulle de förmodligen
vitet är på plats innan man genomför lagstiftvara ett parti och inte tre.
ning. Man ska hela tiden kolla av att det stämAlice Åström tror att samarbetet ska fungmer med Europakonventionen, säger han. n
era bra.
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Ideologin fortfarande
en grund i rättspolitiken
I budgetförslagen och de dagspolitiska diskussionerna kan skillnaderna
mellan de politiska partierna många gånger synas små inom rätts
politiken. I grunden finns ändå olika ideologier och traditioner.

Foto: kerstin mothander (möller)

D

et är inte helt lätt att orientera sig i ett
rättspolitiskt landskap där i stort sett
alla partier säger sig stödja arbetet för
att få fram fler poliser, där diskussionen om
tvångsmedel och integritet skjutits i bakgrunden och där partierna är närmast helt eniga
om hur mycket pengar som ska satsas.
Tommy Möller, professor i statskunskap vid
Stockholms universitet, har varit med om att ta
fram tester på internet som ska hjälpa väljare
att hitta rätt parti för dem. Även han har bilden
av stor enighet på det rättspolitiska området.
– Budgetmässigt finns det absolut inga dramatiska skillnader. Frågan om fler poliser som
var stor förra valet har väl också mer eller mindre försvunnit, säger han.
I vissa sakfrågor, som folkpartisten Johan
Pehrsons utspel om att sänka straffmyndighetsåldern för några år sedan, blir skillnaderna mer tydliga. När valet närmar sig räknar också Tommy Möller med att det kommer
fler förslag, åtminstone från de partier som vill
profilera sig som brottsbekämparpartier.
Inför ett val är varje politiskt parti angeläget
om att lyfta fram sin unika politik, att profilera sig för att vinna väljare. Samtidigt gäller det – inte minst i år, när två tydliga
regeringsalternativ står mot varandra
– att visa att man kan samarbeta
inom sitt block. Det är många
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gånger en knepig balansakt att klara av.
– Framför allt Vänsterpartiet har ju en tradition på det rättspolitiska området som är
ganska annorlunda än Socialdemokraternas. Man har känt att man har
samhället emot sig, inte minst de repressiva delarna av statsapparaten,
säger Tommy Möller.

– Det är de frågorna som har en potential i
en valrörelse. Framför allt är det Moderaterna,
som historiskt kunnat exploatera den dimen
sionen, med sitt tal om ”svängdörrar på Kumla” efter de många rymningarna från fängelserna till exempel. Moderaterna kunde gå till val
på fler poliser och strängare straff. Nu är ju läget ett annat, när de har justitieministerposten
och inte är i opposition, säger Tommy Möller.

Att det stora brottsbekämparpartiet sitter i regeringsställning är alltså
en viktig förklaring till att rättsdiskussionen i år är mindre intensiv än inför
förra valet. Det finns dock ett annat
Möller talar om kollektiva minparti som kan spela roll för debattklinen som förs vidare från generation
matet, påpekar Tommy Möller.
till generation inom ett parti. I Vän- Tommy Möller
– Sverigedemokraterna driver de
sterpartiets fall har till exempel skothär frågorna hårt. Om de lanserar ett
ten i Ådalen 1931 starkt bidragit till partiets
väldigt kontroversiellt förslag skulle de kunna
antipolisiära tradition. Enligt Tommy Möller
få upp de här frågorna i valrörelsen.
kan denna tradition ställa till problem i samEtt annat område kan också bli högaktuell i
arbetet inom det rödgröna blocket, där Sociden rättspolitiska debatten.
aldemokraterna ju anslutit sig till tankarna på
– Frågor som rör internetutvecklingen hålfler poliser och skärpta straff.
ler på att bli en ny konfliktdimension: FRA, sig– Det blir ett dilemma för Socialdemokraternalspaning, nedladdning från internet – hela
na, som har en ganska tydlig profil för att inte
den kultur som brer ut sig i bloggosfären och
förlora väljare till de borgerliga, säger han.
de problem som det aktualiserar. Det juridisRättspolitiken har fått olika stort utrymme inka och politiska systemet är i otakt, det är ett
för valen under olika perioder. Inom omglapp där, säger han.
rådet är det i första hand frågan
Det var först efter andra världskriget som
om brottsbekämpning och
rättsfrågorna började uppfatstraff som diskuterats.
tas som intressanta
för att locka väljare.
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Tidigare sågs rättssamhället mer som en uppgift för experter och som juristernas egen domän. Juris doktor Åsa Persson disputerade
2004 på en avhandling om fyra partiers rättspolitik under efterkrigstiden. Hennes studie
visar att både Moderaterna och Socialdemokraterna vinglat betydligt i sin syn på brott och
straff. I fråga om tvångsmedel har båda partierna också tydligt lutat sig mot polisens åsikter
om vad som behövs.
Vänsterpartiet har i stället varit konsekvent
motståndare till nya tvångsmedel. Även Folkpartiet har traditionellt värnat rättssäkerhet
och integritetsskydd framför brottsbekämpning, men det har förändrats under de senaste
mandatperioderna. Integritetsfrågorna, alltså
synen på hemliga tvångsmedel, FRA:s signalspaning och datalagring, har under de senaste
åren visat sig dela inte bara blocken mitt itu,
utan även enskilda partier.
Bakom partiernas olika förhållningssätt till

rättspolitiken finns alltså faktorer som historiska erfarenheter, opinionsläget och vem som
sitter i regeringsställning. Men i botten ligger
naturligtvis också ideologiska skillnader, som
märks inte minst i synen på ansvaret för brott
som begås.
– Orsakerna bakom ett brott kan inte förklaras med en enkel formel. Det finns dock
alltid en människa bakom brottet som bär
ansvar. Utanförskap, arbetslöshet, vanmakt
och andra omständigheter är förklaringar –
men inte ursäkter – till att människor begår
brott och våldshandlingar, säger exempelvis
Beatrice Ask, som enligt liberal tradition betonar individens ansvar för sina egna handlingar.
Alice Åström från Vänsterpartiet förnekar inte brottslingens personliga ansvar, men
trycker främst på samhällets roll.
– Ideologin bygger på alla människors lika
värde och människors möjlighet att få lika förutsättningar. Då handlar det om samhällsbygget; att utjämna skillnaderna, säger hon.
Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet
talar om sociala klyftor som en orsak till brottsligheten. Skillnaderna mellan blocken är dock
inte glasklar – alla partier ser både individuella
och samhälleliga förklaringar till brott.
Centerpartisten Johan Linander vill lyfta
fram en annan ideologisk grund i sitt partis
syn på rättspolitiken:
– En stor skillnad tror jag är synen på rättssamhället nära människan. Som centerpartist
tycker jag alltid att rättssamhället, som polisen
eller domstolarna, ska vara så nära människor
som möjligt, säger han.
De ideologiska utgångspunkterna märks
också i uppfattningarna om hur man bäst fö32

rebygger brott. Allianspartierna är mer inriktade på individen och hur han ska lockas in i ett
hederligt liv i stället för att begå brott.
– Vi måste förebygga brott genom att ge människor egenmakt. Utanförskap måste bytas
mot samhällsgemenskap och passivt bidragsberoende mot självförsörjning, säger Beatrice
Ask, medan Johan Pehrson lyfter fram fler poliser och kraftfulla insatser mot unga som begår
brott som ett nyckelområde.
– Är man tretton år och misshandlar folk
måste det få en konsekvens redan första gången det händer, säger han.
Kristdemokraten Inger Davidson betonar
familjens roll för att förebygga brott.
Det rödgröna blocket riktar åter in sig mer
på samhälleliga insatser.
– Om man ser till så att det inte är så stora
sociala och ekonomiska skillnader och att det
finns resurser i kommunerna och i skolorna
får det även betydelse för brotten, hävdar Thomas Bodström.
– En lösning som träffar brett är att arbeta
med barn och ungdomar. Inte främst brottsförebyggande, utan mer för att skapa en grundtrygghet, så att alla barn och ungdomar känner
att de har en trygg tillvaro, anser miljöpartisten Mehmet Kaplan.
överrepresenterade i brottsstatistiken och i fängelserna, ett faktum som
främlingsfientliga krafter gärna lyfter fram. Här
är dock riksdagspartierna rörande eniga om
orsakssambanden: det handlar om sociala och
ekonomiska faktorer och inte om etnicitet.
– I alla samhällen, oavsett etnicitet och religion, är det de fattiga som begår en stor del av
mängdbrotten. Om man tittar på Sverige och
motsvarande länder så återfinns en stor del av
gruppen med utländsk härkomst i socialgrupp
tre. Jag tror det handlar om socioekonomisk situation, menar exempelvis Mehmet Kaplan.
Såväl Thomas Bodström som Johan Linander ser det som en viktig uppgift för de etablerade partierna att klargöra detta för människor, så att främlingsfientliga krafter inte kan
dra nytta av uppgifterna om invandrare i fängelse. Johan Linander blir upprörd över hur detta ibland används i debatten.
– Jag irriterar mig på att framför allt sverigedemokrater lyfter upp skillnaden mellan
svenskar och invandrare. Den skillnaden är
ingenting jämfört med skillnaden mellan kvinnor och män. Varför diskuterar ingen skillnaden mellan äldre och yngre, som är mycket
större? Men helt plötsligt är det viktigaste var
man kommit från, säger han. n

Invandrare är

Läs mer: Persson, Åsa: De politiska partiernas rättspolitik, Iustus förlag, 2004

Debatter mellan justitieminister
Beatrice Ask och förre justitieministern
Thomas Bodström handlar ofta om
vem av dem som egentligen ordnat
fram mest poliser.

Ingen vet om
En livlig rättspolitisk debatt
gör ingen nytta om man inte
debatterar rätt saker. Det menar
kriminologen Jerzy Sarnecki,
som tycker att alltför mycket av
debatten handlar om symboliska
markeringar i stället för vad som
verkligen fungerar.
– Hela debatten om att vi ska ha hårdare straff
bara för att markera, att vi ska ha 20 000 poliser
för att det är bra att ha just så många är för mig
fullständigt meningslöst. Om man ska tillfoga
människor lidande, vilket ibland kan var nödvändigt, ska man veta vilka effekter detta ger på
brottligheten. Samma gäller polisen. Det är inte
hur många poliser vi har men vad de gör som är
det centrala, säger Jerzy Sarnecki, professor i
kriminologi vid Stockholms universitet.
Han är inte imponerad av den svenska rättsAdvokaten Nr 5 • 2010

Fokus Valet 2010
– Polisen utvärderar väldigt lite av sin verksamhet. Och det de utvärderar gör de för det
mesta på ett sätt som inte ger några betryggande svar heller, säger han.
Utvärdering är alltså ett nyckelord om vi ska
minska brottsligheten, enligt Jerzy Sarnecki.
Socialtjänsten och kriminalvården har, enligt
Jerzy Sarnecki, kommit lite längre än polisen,
men fortfarande har även de mycket kvar in
nan det finns en ordentlig kunskapsbank uppbyggd.
Det handlar också om att lära av omvärlden,
och att pröva modeller som tagits fram i andra
delar av världen.
– Det är inte säkert att det som fungerar i USA
eller Kanada också fungerar i Sverige. Men det
ska genomföras i liten skala, utvärderas mycket noga. Funkar det ska man satsa mera på det,
men fortfarande ha utvärdering. Funkar det
inte ska man satsa på något annat, sammanfattar Sarnecki.
Av erfarenheter och forskning från andra
länder vet vi i alla fall att mycket långa fängelsestraff har en mycket liten inverkan på brottsligheten. Betydligt bättre effekt har det att satsa på behandling av unga personer i riskzonen
för att hamna i kriminalitet, påpekar Jerzy Sarnecki.
justitieminister Beatrice
Ask och förre justitieministern Thomas Bodström kommer allt som oftast att handla om
vem av dem som egentligen ordnat fram mest
poliser. Vem har rätt?
Jerzy Sarnecki skrattar när han får frågan.
Han konstaterar att de socialdemokratiska regeringarna länge missade att poliskåren höll
på att åldras. Man förutsåg helt enkelt inte att
det skulle bli stora pensionsavgångar. Reformer som minskade polisens effektivitet förvärrade situationen ytterligare.
– Sedan var det faktiskt Bodström som började öka antalet poliser, och Moderaterna fortsatte, säger Sarnecki och fortsätter:
– Regeringen har suttit vid makten i knappt
fyra år, det tar tre år att utbilda en polis. Då
förstår du ju själv att sossarna måste ha inlett
det här.
Men vem som sett till att det utbildas mer poliser är egentligen helt fel fråga att debattera,
anser Jerzy Sarnecki.
– Jag skulle vilja att de slogs om vem som bidragit mest till att vi har en effektiv polis som
fyller sin uppgift, och som levererar så mycket som möjligt för de 19 miljarder vi satsar på
dem. n

Debatter mellan

Foto: scanpix (poliser) cecilia bruzelius (sarnecki)

poliserna gör nytta
politiska debatten. Just nu är det repressiv lagunder den gångna mandatperioden. Men vilstiftning och fler poliser som gäller för de flesta
ken effekt har poliserna haft på brottsligheten?
partierna, konstaterar Sarnecki, något som urIngen vet, svarar Jerzy Sarnecki.
sprungligen var ett konservativt projekt, men
– De skulle mycket väl kunna ha en positiv efblivit allt mer populärt bland väljarna.
fekt på brottsligheten. Om man till exempel an– Under de senaste två decennierna
vände dessa poliser till att patrullera
tycks också de politiska motståndardet vi kallar hot spots, platser där det
na ha velat minimera förlusterna gebegås särskilt många brott, så skulle
nom att också anlägga en ganska tuff
brottsligheten, kanske i synnerhet
linje i kriminalpolitiken. Det är ingen
våldsbrotten, minska. Men om man i
i dag som företräder någon slags mild
stället använder poliserna för att erlinje, säger Sarnecki.
sätta arrestvakter eller civilanställda
Problemet är att ingen egentligen
vid polisen som man inte har råd att
vet om den hårda linjen, med skärpta Jerzy Sarnecki
behålla, för att man inte har pengar
straff och fler poliser, fungerar för att
både till dem och 20 000 poliser blir
minska brottsligheten och öka tryggheten.
effekten den motsatta, säger Jerzy Sarnecki,
och fortsätter:
– Det är väldigt mycket fråga om sym– Genomför man en numerär förändring av
bolik och markeringar, moralisk upprördhet
den här sorten borde man förstås koppla det
men väldigt lite av vetenskap och beprövad
till mycket noggranna utvärderingar för att få
erfarenhet, konstaterar Jerzy Sarnecki.
reda på effekten. Men det har man inte gjort,
Alliansregeringen lyfter ofta fram den lyckasäger Sarnecki, som konstaterar att det är tyde satsningen på fler poliser som en framgång
piskt.
Advokaten Nr 5 • 2010

Läs mer: Sarnecki, Jerzy: Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultat
styrning och effektivitet, ESO 2010.
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Ska länspolismyndigheterna
slås samman till en myndighet?

Ja

Ja

Ja

Behövs en fristående myndighet för att utreda poliser som
misstänks för brott?

Ja

Ja

Ja

Ska livstidsstraffet vara kvar?

Ja

Nej

Nej

Ska den som hjälper till att
klara upp ett brott kunna få
straffrabatt för egna brott?

Ja

Ja

Nej

Behövs ett särskilt tillsyns
organ över kriminalvården?

Nja, eventuellt

Ja

Ja

Ska vi ha en författnings
domstol?

Nej

Ja

Nej

Ska rättshjälpen förändras?

Ja

Ja, en översyn bör göras

Ja

Ska beräkningen av timkostnadsnormen ses över?

Ja

Ja

Ja

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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Behöver utredas

Ja

Ja

Behöver utredas

Nej, men en särskild del av
Rikspolisstyrelsen ska ha
ansvaret

Nej, men en särskild del av
Rikspolisstyrelsen ska ha
ansvaret

Nej, men en särskild del av
Rikspolisstyrelsen ska ha
ansvaret

Nej, men en särskild del av
Rikspolisstyrelsen ska ha
ansvaret

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Behöver utredas

Nej

Det ska inte uteslutas

Nej

Nej, JO räcker

Ja

Ja

Ja

Ja

Oklart

Ja

Ja

Vet ej, möjligen vissa områden

Timkostnadsnormen måste
kontinuerligt ses över

Oklart

Vet ej

Vet ej

ÖVERSÄTTNING

WEBBPRODUKTION

AFFÄRSSPRÅK

KURSER

UNDERTEXTNING

SPRÅKCOACHER

SKRIBENTER

TOLKNING

Myndighetstolkning: 0770-45 74 00 (dygnet runt)
Översättning och övriga tjänster: 0774-40 05 50
info@semantix.se | www.semantix.se
SVERIGE STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
FINLAND HELSINGFORS ULEÅBORG NORGE OSLO TRONDHEIM STAVANGER HAMAR
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Debatt

Flaming attack – att hängas ut på nätet

O

m man googlar på mitt namn
finner man bland de främsta
träffarna rubriker som:
• Advokat Svante Thorsell, pedofil
fast i Kambodja
• Svante Thorsell, grovt skattebrottfuskare
• Svante Thorsell, Sveriges värsta
advokat
• Advokat Svante Thorsell, pedofilen
i Thailand
• Brännvinsadvokaten
Ingenting av detta är sant – allt är
lögn och förbannad dikt.
Hur kunde det bli på detta viset?
I Göteborg har en direktör nyligen
stämt svenska Google för förtal inför
rätten för att han uthängts som pedofil. Ämnet är mycket intressant men
direktören kommer att förlora målet.
Efter trettiofem år på advokatbyrå
och med ett hyggligt renommé inser
man med vilken lätthet de nya medierna ger möjlighet att skandalisera
och chikanera utan att det finns någon
effektiv bot. Jag är uthängd av en motpart för mina tidigare uppdrag som
andra parters advokat. Mannen, som
inte tillhör den övre världen och som
tidigare suttit av ett längre fängelse-
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Debattör:
Svante Thorsell,
advokat

straff för ekonomisk brottlighet driver
cirka tjugotalet civilmål för olika oförrätter. Hans hetskampanj grundar sig
troligen på en djup känsla av att själv
vara kränkt.
Att bombardera ett företag/företagare med negativ publicitet på nätet
är en ganska ny företeelse, en modern
motsvarighet till att angripa motparten med ogrundade stämningsansökningar, anmälningar till myndigheter,
exempelvis, polisen, Advokatsamfundet eller Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd. Nu ger nätet möjlighet
att sprida pesten som en invasion av
råttor.
Den nya tekniken ger i det närmaste

oanade möjligheter att sabotera; att
förtala, skandalisera och förstöra en
persons integritet och/eller näringsverksamhet.
I Sverige” kallas det ofta ”nätmobbning” men i USA går företeelsen
under beteckningen ”flaming attack”
och har en preciserad innebörd. Det
är en skandalisering av en person,
en näringsidkare eller företag och
motivet är utöver kränkningen ofta ett
ekonomiskt intresse. Flaming syftar

till att vederbörande skall ”brinna
på nätet, genomgå skärselden, eller
liknande”. Målet är att den utsatte/
verksamheten skall tvingas betala
sig fria, anpassa sig till motpartens
villkor och leder ofta till flykt och
konkurser. En vanlig ingrediens är
att nätattacken, utan att man kan
spåra avsändaren, har samband med
ett pågående civilmål. Ofta erbjuder
motparten i målet med dunkla ord
att han ”nog har kontakter med den
som attackerat” och att han kan se till
att dessa avslutas mot att den utsatta
parten ingår en så kallad ”förlikning” i
tvistemålet. Beskyddar- och utpressningsrekvisiten ligger här nära till
hands. Anknytningen till ren maffia
är vanlig.
I USA förekommer det lagregler där
personer med negativ kritik mot näringsidkare måste uppge sig som avsändare med angivande av ID och IPnummer. Så inte i Sverige. Avsändare
kan efterforskas på deras IP-nummer,
men gärningsmännen, så också min
motpart, använder sig av anonyma
avsändare – varje stadsbibliotek eller
Seven Eleven-butik kan vara avsändare. Endast den fege smyger undan
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i anonymitetens mörker. Attackerna
är som regel vanliga förtalsbrott och
skall inte prövas med det särskilda
skydd som yttrandefrihetsbrott medför, men omöjliggörs av att polisen
har svårt att finna gärningsmannen.
Personuppgiftslagen, PUL, ger inte
heller nämnvärt skydd. Lagen avser
endast svenska webbsidor. Sabotören
använder sig givetvis endast av utländska webbsidor vars förehavanden
skall prövas enligt respektive lands
lag.
Hur länge finns uppgifterna kvar
i det datamoln som hänger över
oss? Finns de där för eviga tider och
vem vakar över vår heder och ära i
detta moln när vi själva lämnat denna
planet?
Detta är av allmänt intresse. Hur
det påverkar advokatrollen är viktigt,
då alla har rätt till det skydd som
funktionen bör medföra. Utpekad
som pedofil och skattebrottsling har
jag som advokat en tystnads- och
lojalitetsplikt som är orubblig och
som tyvärr också blir till skydd för en
flammande hetsare som denne.
Mannen och dennes autodidakta
ombud har lämnat in ett stort antal

anmälningar mot mig till Advokatsamfundets disciplinnämnd. Där har
jag att svara korrekt och sakligt mot
påhopp och personangrepp – självklart – aldrig ge uttryck för vad jag
känner givet. Jag och min familj har,
sannolikt av samma person, utsatts
för adresskapning. Posten – också advokatbreven – har omdirigerats till av
motparten önskad adress; dessutom
har jag utsatts för telefon- och bredbandskapning där vi kom att stå utan
dessa tjänster i snart två månader och
med en telefon som tystnade julaftons
morgon. Hur kul är detta?
Den som vill sabotera den juri-

diska konflikthanteringen genom att
ge sig på advokater har oanade möjligheter att i det öppna datasamhällets
hägn ställa till det för sina offer. Andra
kontaktyrken med konflikthantering
såsom åklagare, journalister, läkare
och politiker löper givetvis liknande
risker.
Genom civil terrorism: flaming
attack, post- och telekapning, opåkallade anmälningar till myndigheter
och bombardemang med obefogade
stämningsansökningar kan medbor-

garen komma att flamma eller åtminstone som i mitt fall bli svedd. Polis,
advokatsamfund och domstolsväsende har här inte haft något att erbjuda
förutom ryggar. Advokatens ställning
kan förefalla stark men dennes roll
gör honom de facto svag och utsatt.
Rättssäkerheten förutsätter en orädd,
självständig och stark advokatkår och
därtill anpassade regler.
Jag hyllar det fria och vilda nätet,
men farorna med webben är i stort
lika okända som på sin tid riskerna
med DDT och neurosedyn. En flaming
attack skyddas aldrig av svensk
lag. Vid ordinärt förtalsbrott, icke
tryckfrihetsbrott, som här, är tyvärr
utsikten att styrka brott begränsad då
gärningsmannen är anonym. Denne
åtnjuter ironiskt nog större skydd
än till och med en ansvarig utgivare
i tryckfrihetsmål som aldrig är anonym. På skalan mellan yttrandefrihet
– smädelse – och integritetsskydd
måste nya avgränsningar göras. En
möjlig väg är att kränkaren måste
identifiera sig om offret utpekas på
sätt så att offret kan identifieras. Den
som inte vågar stå för sina uppgifter är
inte värd yttrandefrihetens skydd? n

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
svenska till engelska

DAVID KENDALL
MSc, auktoriserad translator
Telefon: 08/550 880 01
E-post: david.kendall@anglia.se

engelska till svenska

JAN RUNESTEN
jur. kand, auktoriserad translator
Telefon: 08/560 359 17
E-post: jan.runesten@anglia.se

§

www.anglia.se
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Debatt

Besvikelse över Sveriges
ledamot i Europadomstolen

E

uropeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna avkunnade i februari en principiellt
mycket viktig dom i målet R.C. mot
Sverige ( 41827/07 ). Målet handlade
om en iransk asylsökande som fått
avslag på sin asylansökan och skulle
utvisas till Iran.
I motsats till den svenska regeringen ansåg domstolen inte att R.C:s
allmänna trovärdighet undergrävdes
av vissa oklarheter om hans flykt
från fängelset. R.C. hade åberopat ett
läkarintyg utfärdat av en allmänläkare
vid en vårdcentral, som slog fast att
han hade ett flertal ärr och hudförändringar som mycket väl kunde
härröra från den tortyr han uppgivit
sig ha utsatts för i fängelset. Domstolen ansåg att även om intyget inte var
utfärdat av en expert på tortyrskadediagnostik gav det en ganska stark
indikation till de svenska myndigheterna om att skadorna kunde ha
orsakats av misshandel eller tortyr. I
det läget hade enligt domstolen det
ålegat Migrationsverket att införskaffa
ett expertutlåtande om den troliga
orsaken till skadorna. Domstolen
understryker att den inte kunde in-

Kontraktsbrott
vid agentur- och
återförsäljaravtal

Debattörer:
Sten De Geer,
advokat, och Per
Stadig, advokat

Domstolens slutsats var att efter-

som det klarlagts att R.C. fängslats och
torterats var det den svenska regeringen som måste visa att det inte förelåg
någon risk för upprepad tortyr eller
grym eller omänsklig behandling vid
en verkställighet av utvisningen. Det
hade den inte lyckats göra och därför
skulle en utvisning stå i strid med artikel 3 i konventionen.
En av domstolens sju ledamöter,
Sveriges ledamot Elisabet Fura, reserverade sig och ansåg att utvisningen
inte stod i strid med artikel 3 och ville
därför fria Sverige. Hon tog avstånd
från majoritetens uppfattning att det
hade ålegat Migrationsverket att på
eget initiativ ombesörja ett expertutlåtande i fråga om de uppgivna tor-

Fler titlar hittar du på

nj.se

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.
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stämma i regeringens uppfattning att
detta i stället ålegat den asylsökande.
Tvärtemot vad regeringen hävdade
slog domstolen fast att det inte bara är
politiska ledare och andra personer
med hög profil i motståndet mot regimen i Iran som riskerar att fängslas
och torteras, utan att det gäller alla
som demonstrerat eller på annat sätt
visat sin opposition.

Advokatfirman
Engström & Co. AB, Malmö
söker advokat/affärsjurist
för anställning snarast.
Delägarskap kan påräknas
i framtiden för rätt person.
Vår verksamhet är helt
inriktad på affärsjuridik
med en stor andel
internationella uppdrag.
För mer information om oss,
se www.advokat-engstrom.se
eller ring advokat
Lars Engström, 040-309070.

tyrskadorna och gav också uttryck för
en stark presumtion att Migrationsverket och migrationsdomstolarna
bedömt målet korrekt.
Elisabet Fura tog avstånd från majoritetens uppfattning att det är staten
som måste visa att det inte föreligger
risk för behandling i strid med artikel
3 i hemlandet när den asylsökande
gjort det högst sannolikt att han har
torterats tidigare. I stället ville hon att
utgången skulle grundas på en samlad bedömning av bevisningen. Fura
ansåg vidare att svenska myndigheter
och domstolar var bättre rustade att
bedöma bevisningen än Europadomstolen vilket skulle innebära om den
uppfattningen fått majoritet, att Europadomstolens ställning hade allvarligt
försvagats.
Det är med besvikelse vi tvingas
konstatera att Sveriges ledamot i
Europadomstolen i detta principiellt
mycket viktiga mål försökte hindra
en utveckling mot stärkt skydd för en
av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, rätten att inte bli
torterad. n

Nu även Eurobolag
www.bolagsratt.se

B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Varvsgränd 8 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se
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Sikta högt

Företag

& sänk dina kostnader.

Med nya BlackBerry Bold smartphone får du en mobil med extremt låg dataförbrukning, vilket sänker dina mobilkostnader avsevärt när du är utomlands.
Den är enkel att använda och är utrustad med bästa tänkbara mailkryptering,
så att dina mail sänds med högsta säkerhet. Perfekt för dig som är företagare.
Med 3 får du dessutom Sveriges bästa mobila datanät på köpet.

Rekordmånga företag väljer 3. Välkommen du också.

BlackBerry® Bold™ 9700 smartphone

På köpet
med 3Business Max & Blackberry Internet Service
598 kr/mån i 24 mån.
Ring, SMSa & MMSa fritt upp till 5999 kr/mån.

Fri mobilsurf ingår.

tre.se 020-33 33 33
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250kr i anslutningsavgift tillkommer. Samtliga priser är exkl moms och avser användande inom Sverige och med 3 i Danmark. Fri mobilsurf upp till 5 GB/mån, därefter begränsad hastighet. Värde BlackBerry Bold 9700 4156kr exkl moms. För mer info, se tre.se.
BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ och relaterade varumärken, namn och logotyper tillhör Research In Motion Limited och är registrerade och/eller används i USA och andra länder runt om i världen. Används under licens från Research In Motion Limited.

Vinjett

JP RÄTTSFALLSNET

för
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JP

När den resultatinriktade
juristen väljer

Seminarier 2/9 och 3/9
i Stockholm och Helsingborg

Domar från: Regeringsrätten, Kammarrätterna, Förvaltningsrätterna, Migrationsöverdomstolen, Migrationsdomstolarna, Miljööverdomstolen, Miljödomstolarna, Högsta
domstolen, Hovrätterna, samt urval från Tingsrätterna.

Boka redan nu in Din plats till våra introducerande
seminarier där vi kommer att förevisa vår nya tjänst
JP Rättsfallsnet. Här visas hur Du på ett enkelt sätt
dagligen kan få del av alla domar inom Dina områden.

Välj mellan fler än 800 ämnen
Inkomstskatt
Mervärdesskatt
Associationsrätt
Brottmål
Bistånd till enskilda
Migration
Arbetsrätt
Immaterialrätt
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Trafik
Socialförsäkring
Allmän försäkring
Plan- och bygg
Underhållsbidrag
Arbetsmiljö
Miljö
LVU, LVM, LPT

Stockholm 2/9 9.00 - 11.00
Helsingborg 3/9 9.00 - 11.00

Anmäl ditt intresse till:
jprattsfallsnet@jpinfonet.se eller kontakta Johan Tärnstedt
johan.tarnstedt@jpinfonet.se, 08-462 65 66 eller
Kim Lundgren kim.lundgren@jpinfonet.se, 070-754 64 44
för mer information.

Läs mer på
www.jpinfonet.se/jprattsfallsnet

>
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Månadens advokat Lars Gombrii

”Det är svårt att trappa
ned advokatverksamheten”

foto: ulrika brandberg

Lars Gombrii i Västerås blev
sekreterare i Mellersta avdelningens styrelse år 1975. Efter
35 år i obruten följd lämnade
han posten vid avdelningens
årsmöte i år. Men han sitter kvar
som suppleant i avdelnings
styrelsen.
Vad har varit roligast att göra
i styrelsen?
—Det mesta. Roligast har naturligtvis
varit att planera, utforma och genomföra våra egna aktiviteter. Framför allt
studiedagarna i Tällberg, som har varit en lång tradition sedan de började
1967. Jag har också sysslat rätt mycket
med årsmöten och allmänna möten.
Det har varit väldigt stimulerande. Jag
har fått komma med egna idéer och
fått genomföra dem också. Vi har satsat på att ge den sociala verksamheten
en stor plats. Det har gett mig förmånen till mycket kontakter med framför
Advokaten Nr 5 • 2010

allt kolleger, Advokatsamfundets presidier, framstående företrädare för rättsväsendet och många andra. Jag har fått
ett stort nätverk. Samfundsarbetet har
känts viktigt för mig och har varit både
intressant och givande. Jag hoppas ha
kunnat ge något tillbaka.
Är det något särskilt
arrangemang du kommer ihåg?
— Vi har försökt variera kosten och
förlagt avdelningens årsmöten och anknutna studiedagar till olika platser. Vi
har till exempel haft ett herrgårdsprogram där vi besökt olika herrgårdar,
och vi har varit till sjöss några gånger
— men då har vi hållit själva årsmötet
i land. Jag hade en idé en gång om att
vi skulle åka till Luleå med tåg, med
sovvagn, restaurangvagn och allt annat, och genomföra årsmötet samtidigt
med Norra avdelningens möte. Men
det blev för dyrt.
Inträdesärendena har förstås
tagit mycket tid?

”Det fanns
önskemål
från till
trädande
ordföranden
att jag skulle
kvarstå”.

— Det har varit väldigt mycket jobb
med dem. Jag hade stort stöd av mina
egna sekreterare. På den tiden fanns
inga datorer — man fick skriva brev till
alla. Det blev en väsentlig lättnad när det
hela datoriserades. Centraliseringen av
ärendena till kansliet medförde sedan
ytterligare lättnad.
Varför har det blivit 35 år
i avdelningsstyrelsen?
— Det förstår jag faktiskt inte själv.
Det fanns önskemål från tillträdande
ordföranden att jag skulle kvarstå. Jag
har känt mig uppskattad och har i samband med att jag avgick även fått många
uppskattande brev från kolleger i avdelningen.
Hur har arbetet i avdelningen
förändrats?
— Mest genom att tekniken har vunnit inträde i vår verksamhet. Ofta har
vi numera styrelsesammanträden på
telefon och per e-post. Och nu är uppdraget uppdelat på två poster. Det har
inrättats en klubbmästartjänst. Klubbmästaren sköter arrangemang, medan sekreteraren sysslar med den vanliga löpande verksamheten, bokföring
med mera. Tidigare har allting legat på
mig.
Vad ska du använda tiden till nu?
— Jag sitter kvar i styrelsen som suppleant. Det tyckte man var bra, eftersom
jag har viss erfarenhet och kanske kan
bidra med ett och annat. Annars ska
den tid som tidigare har gått åt till sekreteraruppdraget ingå i nedtrappningen
av min verksamhet och omvandlas till
fritid.
Vilka fritidsintressen har du?
— Jag är intresserad av sjöliv kring fritidshuset i norra Bohuslän och av musik. Vi hade till exempel i flera år en orkester, Advokatjazzen, under ledning
av maestro, kollegan Anders Sjöstedt,
som inslag i Tällbergsunderhållningen,
där jag ibland deltog. Men jag fick sluta
spela klarinett och golf efter en olycka
för sex år sedan. Jag håller på mycket
med konst och målar en hel del. Barnbarnen börjar krylla runt benen på mig
också. Jag ägnar mig även åt matlagning
och åt föreningsverksamhet en hel del.
Jag har fullt upp.
Är det svårt att trappa ned advokatverksamheten?
— Det är svårt, men så länge jag känner mig frisk och huvudet hänger med
är det roligt. Det är ett fantastiskt yrke.
MA
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Sofia inspirerade och gav
ökad självkännedom
än jag trodde. Jag såg framför mig att
vi skulle ha diskussioner om ganska abstrakta, övergripande frågor. Men det
har varit väldigt praktiskt inriktat, säger Nina Svensson.
Samtalen har handlat om allt från att
ha ett svårt samtal med en medarbetare, till karriärutveckling och riskhantering.

Elva mentorer och lika många adepter
har medverkat i 2009/2010 års omgång
av Sofia. Mentorerna var, precis som tidigare år, kvinnliga chefer från olika delar av rättsväsendet och advokatkåren.
Adepterna kom i år från polisen, åklagarväsendet, domstolarna, advokatbyråerna och Justitiedepartementet.

Ninas mentor Gudrun Antemar har
sin bakgrund i domstols- och åklagarväsendet, och arbetar som generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten. De olika
bakgrunderna och erfarenheterna har
berikat samarbetet, menar Nina.
– Jag har fått lyfta blicken och se min
arbetssituation från nya perspektiv och
infallsvinklar. Sedan har jag också fått
en väldig bekräftelse, och det gör att jag
känner mig tryggare i min roll.
Gudrun Antemar har i sitt mentorskap framför allt velat hjälpa Nina att
reflektera över sitt handlande och sin
ledarroll.
– För mig är självkännedom centralt i
mentorskapet. Jag tror att jag har lyckats med att hjälpa Nina att titta på sig
själv och fundera över varför hon fattar de beslut hon gör, och att lita på sig
själv, säger Gudrun.
Också Gudrun Antemar tycker att
mentorskapet varit givande. Varje samtal har gett henne möjligheter att reflektera över sitt eget handlande och ledarskap, menar hon.

är en av de adepter
som medverkade i årets upplaga av
Sofia. Hon är advokat och senior biträdande jurist på Mannheimer Swartling, och kom med i projektet genom en
kvinnlig kollega.
– Det har varit väldigt inspirerande
och roligt! Ett sånt här projekt är inte
utvecklande enbart yrkesmässigt – vi
har haft väldigt trevliga möten också,
jag och Gudrun, säger Nina Svensson
om kontakten med mentorn Gudrun
Antemar.
Nina och henne mentor har träffats
regelbundet ungefär en gång i månaden för en lunch eller efter arbetet.
– Det har utvecklats lite annorlunda
Nina Svensson

Svensk
konkurrensrätt

Fler titlar hittar du på

nj.se

För Gudrun Antemar har det varit en

Gudrun Antemar

Nina Svensson

utmaning att fungera som mentor för
Nina, som arbetar inom en helt annan
bransch. När erfarenheterna inte riktigt räckte till tog Gudrun kontakt med
en annan mentor i programmet, med
erfarenhet från advokatbyrå. Nina träffade henne, och det blev ett bra möte.
Just att utnyttja kontakterna med
andra mentorer för ett utbyte är ett
sätt att utveckla Sofia-projektet, anser
Gudrun Antemar. Nina Svensson efterlyser framför allt mer kontakter med de
andra adepterna i projektet.
– På det viset skapar man kontakter
med andra kvinnliga chefer, eller blivande chefer. Det är väldigt värdefullt,
säger hon.
Efter projektet är Nina Svensson klar
över att hon vill ha någon form av chefsroll eller ledande befattning.
– Men framför allt vill jag fortsätta att
ha en mentor, säger hon, och ger rådet
till andra som är på väg mot en ledarroll
UB
att skaffa sig en mentor.

Sofia
På Sofiadagen den 15 maj 2006 beslutade nätverket
Hilda att starta ett praktikprogram, som fick namn efter
dagens namnsdagsbarn.
Under 2006 genomfördes ett pilotprojekt inom Sofia.
Pilotprojektet utvärderades och resultatet blev mycket
positivt. Hilda fattade därför beslut om att permanenta
verksamheten. Sedan dess har tre grupper av mentorer
och adepter genomgått programmet. 2009/2010 års
projekt avslutades i maj i år.

Domar kräver exacta
översättningar

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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foto: lasse eklöf (antemar)

Ett mentorsprogram ger möjlighet att reflektera över ens
yrkesroll och ens ledarskap – för
både mentorn och adepten. Det
anser advokaten Nina Svensson
och hennes mentor generaldirektören Gudrun Antemar, som
deltagit i mentorsprojektet
Sofia.

– Förutom att man lär känna nya
människor och nya arbetsmiljöer ger
det också möjlighet att lära känna sig
själv. Därför är det utvecklande att vara
mentor.

Aktuellt

– Lojaliteten är inte obegränsad,
så det borde inte bli konflikter.
Men visst finns det en gråzon, sa
advokat Claes Peyron, tidigare
ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Peyron pekade på att det
redan i samma stycke i de
vägledande reglerna om god
advokatsed som lojalitetsplikten
slås fast, också sägs att klientens

intressen ska tillvaratas inom
ramen för gällande rätt och god
advokatsed.
Claes Peyron kunde inte
påminna sig ett enda ärende när
disciplinnämnden åberopat förbudet mot att främja orätt, och
han frågade en smula polemiskt
vem orden egentligen är skrivna
för.
– Jag tror att det är omvärlden som är adressat, var hans
slutsats.
Lena Ebervall, advokat och
juris doktor, ansåg att förbudet
mot att främja orätt lika gärna
kunde strykas.
– Allt är sagt i meningen före,
att lojaliteten gäller inom ramen

för gällande rätt och god advokatsed, konstaterade hon.
Advokat Peter Danowsky var
av annan uppfattning.
– Jag tycker att regeln är bra.
Den är ett slags identitet och den
bygger ett varumärke, sa han.
Rent praktiskt kan förbudet
också användas i lägen när man
behöver avböja uppdrag, sa
Danowsky.
– Den fungerar för att tala om
för klienten att det han vill är fel
och att man inte kan medverka,
förklarade Danowsky, som också
gav ett antal exempel på situationer när det faktiskt kan bli en
konflikt mellan lojalitetsplikten
och förbudet mot att främja orätt.

I den diskussion som följde
efter paneldeltagarnas inlägg
pekade Lena Ebervall på att det
enligt forskningen finns två olika
advokattyper, som möjligen
gör olika avvägningar i konflikten. ”Vapendragaren” betonar
främst lojaliteten, och står vid
klientens sida utan att resa
moraliska invändningar mot vad
han eller hon gör. ”Vägvisaren”
är i stället mer inriktad på att
hjälpa klienten att fatta bra beslut och göra rätt val, förklarade
Ebervall.
Paneldeltagarna fick också en
fråga om Thomas Quick-målet
och hur en advokat ska agera när
en person erkänner trots att en
del pekar på att han är oskyldig.
Peter Danowsky ansåg att detta
mål belyser en samförståndskultur som ibland uppstår i rättsalen,
som blir extra tydlig när klienten
själv också spelar med i den.
– Svenska domstolar är praktiska och de är tidspressade.
Advokater som försöker vrida
och vända på saker uppfattas
lätt som krångliga och blir inte
populära, sa han.
Enligt Claes Peyron aktualiserar Quick-målet konflikten
mellan klientlojalitet och regeln
om att inte främja orätt, särskilt
om orätt här tolkas i någon slags
saklig eller moralisk mening.
– Det är tveksamt om man kan
försvara någon som vill bli dömd
när man tvivlar på skulden. Samtidigt får inte advokaten gå emot
UB
sin klients vilja, sa han.

Ramberg i Stockholms
universitets styrelse

Jämställdheten ökar
i statligt ägda företag

Håkansson Fröjelin ny
generaldirektör vid EBM

Planera in IBA:s
årliga konferens

Regeringen har utsett Advokatsamfundets generalsekreterare advokat Anne Ramberg till
ny ordinarie ledamot av Stockholms universitets styrelse. Den
nya universitetsstyrelsen är
utsedd för perioden den 1 maj
2010 till den 30 april 2013.
Ordförande i Stockholms
universitets styrelse är sedan
tidigare Regeringsrättens ordförande Sten Heckscher.
Det är universitetet självt
som har nominerat nya ledamöter till styrelsen.

Jämställdheten i de
statligt ägda företagen
fortsätter att förbättras. Det visar en genomgång
som Näringsdepartementet har
gjort efter att årets bolagsstämmor genomförts. I de helägda statliga företagen uppgår
andelen kvinnor till 49 procent,
jämfört med 48 procent i fjol.
Andelen kvinnliga styrelseordförande uppgår till 34 procent
vilket är en förbättring under
mandatperioden. 2006 var
siffran 22 procent.

Regeringen anställde i maj Eva
Håkansson Fröjelin
(bilden) som
generaldirektör för
Ekobrottsmyndigheten. Håkansson Fröjelin är
sedan 2005 regionskattechef
i Västra Götaland och Halland.
Dessförinnan var hon under tre
år myndighetschef för Kronofogden i Västra Götaland.
Eva Håkansson Fröjelin tillträdde sin nya befattning den
1 juni 2010.

Den 3–8 oktober 2010 håller
IBA sin årliga internationella
konferens. Årets mötesplats
är Vancouver i Kanada. Årets
konferens erbjuder mer än 200
olika seminarier och föreläsningar inom ett brett juridiskt
fält. Dessutom möten och möjlighet att knyta kontakter med
jurister från hela världen. Förra
året samlade konferensen mer
än 4000 deltagare.
Läs mer på IBA:s webbplats:
www.int-bar.org/conferences/
Vancouver2010/

Advokatens lojalitetsplikt diskuterades vid Uppsalajuristernas alumnidag.

Quickmålet i fokus när
klientlojalitet diskuterades
Kan man som advokat alltid
vara lojal med sin klient
och samtidigt undvika att
främja orätt? Frågan diskuterades vid ett seminarium
vid Uppsalajuristernas
alumnidag i början av maj.
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Anna Carrfors Bråkenhielm höll inget långt föredrag utan lät i stället åhörarna ställa frågor.

hildary Månadsmöte maj

”Finns mycket positivt
i att vara bråkig”
Att bråka är många gånger bra
och nödvändigt för att komma
någon vart, anser tv-entreprenören och journalisten Anna
Carrfors Bråkenhielm, som
gästade Hildary i Stockholm i
maj.
Anna Carrfors Bråkenhielm är grundare och vd för produktionsbolaget Silverback, men har också startat Passion for
Business, ett affärs- och karriärmagasin
för kvinnor. Mest känd är hon kanske
som kvinnan bakom Expedition Robinson, ett programformat som hon upptäckte på tv-mässan i Cannes år 1996.
Hennes tv-bana började dock som redaktör för programmet Ikväll med Robert Aschberg på nystartade TV3.
– Jag blev inkvoterad. De manliga redaktörerna hade svårt att hitta kvinnliga gäster. För mig var det inte svårt
alls. Jag bjöd in alla mina favoritförfat44

tare och männen blev jättenöjda, berättade Carrfors Bråkenhielm vid Hildarylunchen.
Det faktum att hon fick jobbet på
grund av kön stör inte Anna Carrfors
Bråkenhielm det minsta.
– Det är ju så de flesta män har det
hela tiden, konstaterade hon.
När Anna Carrfors Bråkenhielm

så småningom fick erbjudande om att
bli utvecklingschef i Aschbergs produktionsbolag Strix, med ansvar för
nya programidéer, tog hon uppdraget
på ett villkor: att Robert Aschberg hela
tiden skulle finnas vid hennes sida, som
en informell mentor. Det var en stor
trygghet att ha en stark ”alfahane” vid
sin sida, förklarade Carrfors Bråkenhielm, som uppmanade åhörarna att
söka stöd hos både kvinnor och män.
Tidskriften Passion for business har
ett par gånger fått uppmärksamhet för

Fem egenskaper som
kännetecknar
en god entreprenör, enligt
Anna Carrfors
Bråkenhielm:
1. Mod, men inte
dumdristighet.
2. Bransch
kunnande.
3. Realism
och att vara
jordnära.
4. Drivande till
sin person.
5. Bra på att
sälja.
”Dessutom
bör man vara
beredd på
sömnlösa nätter och snabba
vändningar.”

Anna Carrfors Bråkenhielm hade
valt att inte hålla något långt föredrag.
I stället presenterade hon sig, och svarade därefter på frågor från chefsjuristen Helene Lövung och från publiken.
Den eviga frågan om hur man förenar
karriär och familjeliv kom naturligtvis
upp. Carrfors Bråkenhielm konstaterade att hennes barn visserligen klagar
på att hon tillbringar för mycket tid i telefon och vid datorn, men att hon ändå
är betydligt mer närvarande än hennes
egen mamma var.
– Då, när jag var liten, var det inget
alternativ för en förälder i karriären att
gå tidigare och hämta barn på dagis, sa
hon.
Förutom man och två barn hinner
Anna Carrfors Bråkenhielm också med
två hästar, flera bostäder och ett rikt socialt liv.
– Jag tycker inte att jag har fått betala
något pris för min karriär. En anledning
att jag vill vara vd är att det ger stor frihet. Ingen tvingar mig att vara någonstans, förklarade hon vid träffen.
Vid Hildarymötet uppstod en engagerad diskussion om hur man kan arbeta för att få fler kvinnliga delägare i de
stora advokatbyråerna, en uppgift som
enligt Carrfors Bråkenhielm är mycket
viktig att ta itu med. Hennes bild var
att advokatbyråerna ligger efter många
andra branscher när det gäller att lyfta
fram kvinnor som delägare.
Publiken var också nyfiken på Anna
Carrfors Bråkenhielms syn på entreprenörskap och hur man ska våga satsa
på att starta eget.
– Man brukar säga att alla stora entreprenörer är galna. Men det räcker inte
att vara galen. Man måste också vara
ub
extremt realistisk.
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foto: ulrika brandberg

sin lista över arbetslivets ”bråkigaste
kvinnor”. På 2009 års bråkiglista fanns
bland andra Carina Lundberg-Markow,
direktör och chef för etisk analys med
ansvar för Corporate Governance på
Folksam Kapitalförvaltning, Tidningsutgivarnas vd Anna Serner, debattören
Linda Skugge och stabschefen på länskriminalen i västra Götaland, före detta
åklagaren, Barbro Jönsson.
– Det finns mycket positivt i att vara
bråkig. Vi vill uppmuntra kvinnor till
att säga ifrån och gå sin egen väg, förklarade Anna Carrfors Bråkenhielm, som
konstaterade att de som hamnar på listan brukar bli glada över det.

Aktuellt Juridiska biblioteket
också möta åklagaren bakom de två stora
insiderutredningarna.

LÄSTIPS
Titel: Anskaffning av
bevisning i dispositiva
tvistemål
Författare: Peter Westberg
Förlag: Norstedts juridik
En part i ett tvistemål
måste få tillgång till
all relevant information, även den som
motparten vill dölja och hålla utanför rättegången. Utan lika tillgång, finns ingen
rättvis rättegång. Är båda parterna i en
civilprocess garanterad lika tillgång och
är en sådan likabehandling möjlig? Boken
granskar olika synsätt på rätten att komma
åt tvisterelevant information. Det svenska
regelsystemet om bevisanskaffning studeras vid sidan av motsvarande regelsystem
i tysk, engelsk och amerikansk rätt. Boken
vänder sig till praktiskt verksamma jurister,
akademiker och studenter.
Titel: Insiders
Författare: Annelie Östlund,
Per Agerman
Förlag: Atlas
Uppmärksammad reportagebok om två av de största
insiderhärvor som uppdagats i Sverige, om hur den som har bra
kontakter och rätt information snabbt kan
tjäna stora pengar på aktieaffärer. Aktietorgskungen noterar fyra bolag på mindre
än ett år. Ett kompisgäng inom finans
eliten, en tidigare anställd hos Cevian,
en på Nordea och en som bland annat
försörjer sig som pokerproffs, gör affärer
för mångmiljonbelopp på börsen. Vi får

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2010 om inte annat
anges.
Adlercreutz, Axel: Finansieringsformers rättsliga
reglering / Axel Adlercreutz,
Magnus Pfannenstill (5. uppl.
Studentlitteratur. 237 s.)
Bernitz, Ulf: Introduktion till
EU / Ulf Bernitz, Anders
Kjellgren (3. uppl. Norstedts
juridik. 148 s.)
Elholm, Thomas: 8:13: om bøder og proportionalitet i specialstrafferetten (København:
Jurist-og Økonomforbundet.
355 s.)
Fäger, Catarina: Den svenska
aktiebolagslagen: en introduktion för små och medelstora företag / Catarina
Fäger & Rolf Skog (2. uppl.
Studentlitteratur. 111 s.)
Gustafsson, Leif: Svensk konAdvokaten Nr 5 • 2010

AVHANDLINGAR
Angela S. Ahola: Justice needs a blindfold: effects of defendants’ gender and
attractiveness on judicial evaluation,
Stockholms universitet
En studie av 300 simulerade rättsfall visar
att domstolarna behandlar och dömer
åtalade på olika sätt beroende på kön,
ålder och utseende. Män ses generellt som
gärningsmän och döms därför till hårdare
straff. Men även utseende och ålder påverkar våra bedömningar av personlighet,
moral och pålitlighet. Författaren menar
att resultaten från avhandlingen kan få
praktisk betydelse för hur vittnesförhör,
bevisvärdering och straffutmätning går till.
Henrik Matz: Begreppet domstol i EUrätten, Iustus
Det är EU-domstolens uppgift att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning
av EU-rätten. EU-domstolen fullgör denna
uppgift genom att på begäran av nationella domstolar meddela förhandsavgöranden om tolkningen av unionsrätten eller
giltigheten av akter som antagits av institutionerna. Bestämmelserna om förhandsavgöranden finns i artikel 267 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt. Avhandlingen ger en bred analys av begreppet domstol i artikel 267. Tyngdpunkten
ligger på EU-domstolens praxis men också
svenska förhållanden uppmärksammas.
Christina Olsen Lundh: Att ransonera
utsläppsutrymme: en miljörättslig studie

kurrensrätt / Leif Gustafsson, Jacob Westin (3. uppl.
Norstedts juridik. 416 s.)
Hansson, Mikael: Kollektivavtalsrätten: en rättsvetenskaplig berättelse (Iustus.
463 s. Skrifter från Juridiska
fakulteten i Uppsala; 114)
Diss. Uppsala: Univ., 2010
Henricson, Ib: International politiret (København: Jurist-og
Økonomforbundet. 382 s.)
Jansson, Bo-Göran: Skatter
2010: pension och försäkring
(24. uppl. Studentlitteratur.
156 s.)
Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i
brott och missbruk / Anne H.
Berman & Carl Åke Fabring,
red. (Studentlitteratur. 797 s.)
Madell, Tom: Offentlig-privat
samverkan: rättsliga förutsättningar och utmaningar /
Tom Madell & Tobias Indén
(Iustus. 275 s.)

om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS, Iustus
Kyotoprotokollet, som trädde i kraft inom
EU 2005, har som mål att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet innebär
också att en marknad för utsläppsrättigheter har skapats, där företag kan spara,
sälja eller köpa rättigheter. Avhandlingen
analyserar den rättsliga konstruktionen
utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet
och EU:s utsläppshandelssystem för koldioxid EU ETS (European Union Emissions
Trading Scheme). Analysen fokuserar kring
utsläppshandelns betydelse som miljörättsligt instrument.
Caroline Pamp: Intellectual property
in science, Jure
Vetenskap och forskning inom universitetsvärlden privatiseras och kommersialiseras i
allt högre utsträckning. Forskningsresultat
som tidigare tillgängliggjorts för allmänheten genom publicering kontrolleras i dag
allt mer genom patent och andra rättigheter, en privatiseringsprocess som inte
enbart är negativ. Frågor kring grundforskning, speciellt inom biovetenskap och bioteknik, kopplat till immateriella rättigheter
är ämnet för denna avhandling. Svenska
och amerikanska fall analyseras, bland
annat Myriad Genetics, ett företag i USA
som haft patent på de två kända generna
bakom ärftlig bröst- och livmodercancer.

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

Norberg, Claes: Redovisningsfrågor i skattepraxis / Claes
Norberg, Per Thorell (2. uppl.
Iustus. 288 s.)
Nordh, Roberth: Enskilt anspråk: om handläggning av
civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott (2.
uppl. Iustus. 150 s. Praktisk
process; 3)
Radetzki, Marcus: Praktisk skadeståndsbedömning (2. uppl.
Studentlitteratur. 199 s.)
The role of courts in developing a European social model : theoretical and methodological perspectives / Ulla
Neergaard, Ruth Nielsen and
Lynn Roseberry, eds. (Copenhagen: DJØF Publishing.
356 s.)
Schiratzki, Johanna: Barnrättens grunder (4. uppl. Studentlitteratur. 168 s.)
Schultz, Mårten: Adekvansläran:
vänbok till Jan Kleineman och

Stockholm Centre for Commercial Law (Jure. 98 s.)
Träskman, Per Ole: Miljöstraffrätten: miljökontroll, miljöbrott och brottspåföljder
(Norstedts juridik. 280 s.)
Walin, Gösta: Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. :
en kommentar / Gösta Walin
och Torkel Gregow (6. uppl.
Norstedts juridik. 234 s. Norstedts gula bibliotek)
Wikrén, Gerhard: Utlänningslagen med kommentarer /
Gerhard Wikrén, Håkan
Sandesjö (9. uppl. Norstedts
juridik. 855 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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