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advokatsamfundet GENERALSEKRETERARE / ANNE RAMBERG

I en demokrati har en fri press en central 

funktion i sin roll att granska rättsväsendet, 

andra myndigheter, regering och riksdag. 

Såväl lagstiftarens som rättsväsendets  

legitimitet är beroende av att en kritisk, saklig 

och kompetent rapportering äger rum. Detta 

ställer krav inte bara på media utan också på 

de aktörer som skall granskas. 

Den nödvändiga och komplicerade  symbiosen

MMedierna liksom den offentligt finansierade brottmålsjuridiken 
är idag en ekonomisk krisbransch. Konkurrensen från gratis-
tidningar och kommersiella tv-kanaler är stark. Detta medför 
problem för den traditionella tidningsbranschen. Det leder 
till att redaktionerna också på de större dagstidningarna skärs 
ned. Besparingsivern bidrar till en allt ytligare rapportering 
och analys av rättsliga frågor. Jag tror att denna resursbrist kan 
vara en av orsakerna till att det tog så lång tid för lejonparten av 
medierna att reagera på lagförslagen om utökad signalspaning, 
dessa undermåliga lagstiftningsprodukter som, under närmast 
farsartade och för riksdagen förnedrande former, med hårfin 
majoritet röstats igenom av de folkvalda. 

Under sommaren har man, med stigande förundran, kunnat 
följa lagstiftarens fortsatta hantering av FRA-frågan och medier-
nas rapportering i ämnet. Utvecklingen har mycket tydligt visat 
hur viktig mediernas roll är när det gäller granskningen av lag-
stiftningsprocessen.  Vad handläggningen av FRA-frågan, utöver 
själva sakfrågan, så tydligt visat är den bristande insikt och inte-
gritet som kommit att prägla i vart fall delar av riksdagsarbetet. 
Hanteringen borde i flera hänseenden kunna utgöra en källa till 
inspiration för den sittande grundlagsutredningen. Många frågor 
har aktualiserats. Frågan om personval, reglerna om kvittning, 
beredningskravet, kvaliteten i lagstiftningsarbetet, utökat grund-
lagsskydd för integritet samt den eviga frågan om borttagande av 
uppenbarhetsrekvisitet och införandet av en författningsdomstol, 
bara för att nämna några exempel. 

Medierna spelar en viktig roll inte bara som rapportörer 
och granskare utan också, vilket är tydligt i FRA-frågan, 
som påtryckare i enskilda frågor.  En i det närmaste 
enig journalistkår med ledarskribenter från alla poli-
tiska läger analyserade och kritiserade FRA:s utökade 
mandat. Mediernas dom var hård. Mediernas påverkan 
på lagstiftningsprocessen är inget nytt. Nytt var emel-
lertid den så kallade bloggosfärens samordnade attack 
och genomslag. Inflytandet från denna nya demokra-
tiska plattform för det fria ordet har sannolikt på allvar 
kommit för att stanna. Därmed förändras det politiska 
spelet.

En sådan utveckling ställer krav på riksdagens ledamöter 
att våga stå upp när tabloidpressen förklädd till folkdomstol 
kräver hårdare straff, lättare beviskrav eller något annat som för 
ögonblicket är populistiskt gångbart och därmed bidrar till ökad 
försäljningsvolym. Men det krävs även att politikerna inser att 
det inte alltid räcker med partiuppgörelser för att få igenom ny 
lagstiftning som inte är förenlig med den allmänna opinionens 
rättskänsla. 

FRA-frågan visar också på vikten av att vissa grundläggande 
värden ges en status ovan dagspolitiken. Det är bland annat till 
skydd för tillfälliga politiska opinioner som vi har en grundlag 
och konventioner till stöd för mänskliga rättigheter. Den bak-



5 ADVOKATEN NR 6 • 2008

Den nödvändiga och komplicerade  symbiosen
omliggande tanken med en grundlag är att lagstiftaren iklätt sig 
begränsningar beträffande sitt lagstiftningsmandat. En inskränk-
ning som enskilda riksdagsledamöter med integritet borde ha 
åberopat också till skydd mot partipiskor.

Samtidigt med FRA-frågan har press och tv ingående rapporte-
rat från två mordrättegångar där barn varit offer och morden i två 
fall föregåtts av sexuella övergrepp. Att följa denna rapportering 
har tidvis varit i det närmaste outhärdligt. Till detta har bland an-
nat bidragit den omfattande publiceringen av intima detaljer som 
vissa tidningar valt att beskriva, ibland med en närmast patologisk 
noggrannhet.  

Medierna har ett ansvar för att beskriva de komplexa 
rättsliga och bevismässiga överväganden som dom-
stolarna har att ta ställning till, liksom  vad som är en 
åklagares, en advokats och en domstols uppgifter.  Men, 
rättsväsendet och advokatkåren måste också bli bättre på 
att informera och förklara, utan att därigenom bedriva 
rättegången utanför domstolen. Det viktigaste kanske 
är att förklara att domstolarnas uppgift inte är att skipa 
någon form av högre rättvisa, utan att på grundval av de 
faktiska omständigheter och den bevisning som presen-
teras och åberopas i det enskilda fallet avgöra skuldfrå-
gan och utdöma påföljder i målet, allt i enlighet med 
gällande lag. Jag tycker att den övervägande delen av 
journalistkåren på ett seriöst sätt har försökt att utföra 
sitt uppdrag i denna del. 

Men folkdomstolarnas företrädare firar ändå ständigt nya tri-
umfer. Där introduceras skampålen. Där åtnjuter de inblandade 
inte någon som helst integritet och ett mycket svagt rättsskydd. 
Det mest privata och intima trycks i fet stil på löpsedlar och i 
rubriker.  Detta bidrar till intrycket att lynchjustisen gör succes-
siva framsteg. Den allt överskuggande drivkraften blir vreden 
över rättsövergreppet mot ett oskyldigt offer. Detta gör sig 
särskilt påmint när det handlar om utsatta barn och kvinnor. 

Men ansvaret för detta faller inte bara på vissa medier. Även 
rättsväsendet har i flera hänseenden enligt min mening handlat 
felaktigt. Ett sådant exempel är att som i Arbogafallet lämna ut 
den så kallade ”slasken”, det vill säga ansamlandet av sådana upp-
gifter som under förundersökningen inhämtats utan att de senare 
ansetts ha någon betydelse för åtalet. Denna ”slask” låter polis 
och åklagare ibland ogärna ens försvaret ta del av eftersom de 
uppgifter som finns i slasken har hamnat där då de inte bedömts 
relevanta för målet. Av vilket skäl skall då rättsväsendet aktivt bistå 
med att sprida mycket privata, irrelevanta, inte sällan inkorrekta 
uppgifter och spekulationer som kan härröra från grannar och 
andra? Hade uppgifterna bedömts relevanta hade de ju ingått i 
förundersökningen och därigenom också kunnat bemötas av den 
tilltalade i rättegången. En sådan åtgärd bidrar till att sprida irre-
levant skvaller, skada uppgiftslämnare och tilltalade med familjer, 
samt att ytterligare öka spekulationerna i skuldfrågan. På sikt kan 

det också leda till att personer med relevant information avstår 
från att kontakta polisen med hänvisning till ett sannolikt framtida 
offentliggörande. En helt annan sak är att det för försvarets sida 
kan föreligga ett högst legitimt behov av att kontrollera ”slasken”.

En annan företeelse som också på goda grunder kan ifråga-
sättas är att anhöriga till mordoffer tillåts hålla längre och ofta 
starkt emotionella anföranden under huvudförhandlingen. Dessa 
känsloyttringar saknar i normalfallet relevans för domstolens 
prövning av åtalet och därmed för rättegången. Inläggen är inte 
sällan uttryck för en i och för sig fullt förståelig sorg och en 
naturlig önskan om hämnd. Den olyckliga konsekvensen är dock 
att den tilltalade binds vid skampålen, trots att dennes skuld ännu 
inte är fastställd. 

De anhörigas ”day in court” är bara ett exempel på att brotts-
offret, med politikernas mycket goda minne, på senare år alltmer 
kommit att stå i fokus i rättsprocessen. Många värdefulla initiativ 
har genomförts. En ny myndighet har inrättats. Målsägandebiträ-
den förordnas i ökad utsträckning.  Detta förstärkta brottsoffer-
perspektiv har i vissa hänseenden kommit att sätta sin prägel på 
brottmålsprocessen på ett olyckligt sätt. I beaktande av vad som 
är domstolens uppgift och vad som skall prövas av domstolen är 
det mindre lämpligt att som eftergift åt brottsofferperspektivet, 
införa moment i rättegången som rimligen inte hör hemma där. 
Själva mötet mellan anhöriga och gärningsmannen kan ofta fylla 
en viktig funktion. Formerna för detta möte och vilka som skall 
delta förtjänar dock att närmare övervägas. Det grundläggande är 
att domstolarna måste vara beredda att med större tydlighet inte 
bara förklara utan också upprätthålla rättprocessens elementa. 
Om domstolen förvandlas till en plats för emotionella utspel utan 
relevans för målet, inger detta betänkligheter. Det handlar ytterst 
om rätten till en rättvis rättegång. 

Denna rätt förutsätter öppenhet. Den kräver att den grund-
lagsfästa principen om offentliga rättegångar upprätthålls. Det 
inger därför även betänkligheter att som skedde i en av somma-
rens uppmärksammade brottsprocesser utestänga allmänhet och 
medierna från delar av förhandlingen. Det borde kunna gå att 
upprätthålla en god ordning i rättssalen utan att begränsa allmän-
hetens tillträde till rättegången på sätt som skedde.

Mediernas betydelse i en demokratisk rättsstat är lika viktig 
som opartiska domstolar, oberoende advokater och ett polis- och 
åklagarväsende fritt från korruption. Deras påverkan på såväl 
lagstiftnings- som rättsprocessen är dock inte helt okomplicerad. 
Därför är det ett gemensamt intresse för lagstiftaren, rättsvä-
sendet, advokatkåren och journalisterna att värna oberoende, 
kompetens och yrkesetik inom våra respektive områden. 
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”Det var inget kontro
versiellt med handlingarna 
i sig. Men det här är en 
viktig principiell fråga.”

STAffAN fjELLSTRöm

nyheter TEXTER  ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Handläggningstiderna hos polis och åklagare är 

oacceptabelt långa. Det anser chefsjustitieombuds

mannen Mats Melin, som granskat balanserna vid 

flera åklagarkammare.

Sedan 2004 har JO kritiserat polis och/eller åklagare i ungefär 
400 beslut. Chefs-JO Mats Melin uppskattar att minst 40 pro-
cent av dessa ärenden handlar om långsam handläggning. Enligt 
JO:s bedömning har den brottsutredande verksamheten haft all-
varliga brister i flera år, och inget tyder på att situationen håller 

på att förbättras. Inte minst är det de så kallade vardagsbrotten 
som blir liggande för länge.

mats melin riktar i sitt beslut den 23 juni i år kritik mot den 
ensidiga fokuseringen på att polisen ska bli synlig på gatorna. 
Strävan att göra polisen mer synlig får inte ske på bekostnad av 
den brottsutredande verksamheten, skriver han. JO uppmanar 
också beslutsfattarna att ta ett helhetsperspektiv på rättsväsen-
det för att nå en långsiktigt hållbar ordning, så att inte ensidiga 
satsningar på en del innebär att alla de andra delarna kommer 
i kläm.

Den 16 maj besökte advokat Staffan Fjell-
ström sin klient på kriminalvårdsanstalten 
Hinseberg. Han överlämnade vid mötet 
kopior av en del utredningsmaterial och 
engelska översättningar som han själv gjort 
av klientens dom. Strax efter besöket togs 
handlingarna ifrån klienten, vid en så kal-
lad visitation. Efter en vecka återlämnades 
handlingarna, med tydliga tecken på att de 
lästs av personalen.

Staffan Fjellström reagerade kraftigt på 
detta.

– Det var inget kontroversiellt med hand-
lingarna i sig. Men det här är en viktig prin-
cipiell fråga. Kriminalvårdens agerande gör 
att skyddet för advokatens kommunikation 
med klienten helt försvinner, säger han. 

händelsen fick Staffan Fjellström att skriva 
ett brev till Kriminalvården för att få en 
förklaring. I sitt svar uppger myndigheten 
att det inte alls handlade om granskning av 
brev. ”Det är korrekt att brev från en ad-
vokat till en intagen ej får granskas. Dock 
kan anstalten kroppsvisitera en intagen eller 
visitera ett bostadsrum för att kontrollera att 
den intagna inte innehar egendom som kan 
äventyra till exempel säkerheten i anstalten. 

JO kritiserar långsamma brottsutredningar

Kriminalvårdsanstalten Hinseberg beslagtog i våras de papper som advokat Staffan 

Fjellström just lämnat över till sin klient. Nu har advokaten JOanmält händelsen, 

som han anser hotar det konfidentiella förhållandet mellan advokat och klient.

Det är vad som hände efter ditt besök,” står 
det bland annat i brevet från Kriminalvår-
den.

advokat staffan fjellström har nu anmält 
händelsen till Riksdagens ombudsmän, JO. 
Han ifrågasätter starkt Kriminalvårdens 
tolkning av lagen.

– Om den är riktig innebär det att all form 
av absolut sekretess mellan advokat och inta-
gen är en chimär, säger han, och fortsätter:

– Man märker att Kriminalvården kläm-
mer åt på alla håll i förhållande till de in-
tagna. Men jag trodde i alla fall att det fanns 
en politisk enighet om att konfidentialiteten 
mellan advokat och klient skulle vara kvar.

Den första april 2008 ändrades lagen om 

kriminalvård i anstalt. Lagändringen ger 
anstaltspersonal rätt att granska brev till 
och från de intagna om detta är nödvändigt 
för att skydda ordningen eller säkerheten på 
fängelset. Personalen får också undersöka 
och beslagta de intagnas personliga ägode-
lar, till exempel tidningar och böcker, om de 
bedöms kunna hota ordningen eller försvåra 
verkställigheten av straffet. 

Argumenten för lagändringen kretsade 
framför allt runt hur porr motverkade be-
handlingen av sexualbrottslingar. Efter lag-
ändringen görs dock, precis som tidigare, 
undantag för brev från myndigheter och 
advokater, som normalt inte får granskas. 

flera remissinstanser riktade kritik mot 
förslaget om att intagna inte skulle få ha 
böcker och tidningar som kunde äventyra 
säkerheten eller ordningen. Advokatsamfun-
det skrev bland annat att det var ”en alltför 
stor inskränkning i den intagnes mänskliga 
fri- och rättigheter att låta Kriminalvården 
avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt 
med hänvisning till allmän ordning och sä-
kerhet eller med hänsyn till den behandling 
som den intagne genomgår”.

Advokatsamfundets generalsekreterare är 
också starkt kritisk till kriminalvårdsanstal-
tens agerande. 

– Det inger mycket starka betänkligheter 
och kan utan särskild anledning inte accep-
teras, säger hon. UB

Anstalt undersökte
handlingar från advokat
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Ny domarnämnd ska utveckla
domarrekryteringen

nyheter

Utredare vill stärka sekretess
i utlänningsärenden
Sekretesslagen bör ändras så att migrationsdomstolarna får större 

möjligheter att hemlighålla uppgifter om asylsökandes identitet. 

Det föreslår före detta hovrättspresidenten Bertil Hübinette som 

utvärderat den nya instans- och processordningen i utlänningsären-

den. Hübinette pekar också på brister i Migrationsverkets rutiner för 

att förordna offentliga biträden, men lämnar inga förslag på detta 

område. SOU 2008:65

Nämndens huvuduppgift är att lämna 
förslag till regeringen på vilka som ska 
anställas som ordinarie domare i dom-
stolarna.

Domarnämnden består av åtta ledamö-
ter som utses av regeringen på tre år. Ma-
joriteten av ledamöterna ska vara eller ha 
varit ordinarie domare. Övriga ledamöter 
ska representera andra juristyrken. En av 
ledamöterna ska vara advokat.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är 
ordinarie ledamot i Domarnämnden. Ersättare för henne är 
advokat Axel Calissendorff. Ordförande är kammarrättspre-
sident Thomas Rolén.

Åklagarmyndighetens anslag behöver enligt prognosen höjas or-
dentligt varje år de närmaste åren, utöver det engångsanslag som 
utlovats i år. För 2009 vill myndigheten totalt få 90 miljoner kronor 
i höjda anslag, 2010 och 2011 något mindre. Åklagarmyndigheten 
pekar i sin prognos på det ansträngda läget inom myndigheten. 
Totalt har inflödet av ärenden till åklagarna ökat med 23 procent 
sedan 2001.

Trots detta kan Åklagarmyndigheten konstatera att balanserna 
minskat något under det första halvåret 2008. Efter löften om extra 
anslag har Åklagarmyndigheten också inrättat en extra arbetsstyrka 
på ungefär 15 personer som ska beta av de högar av ärenden som 
finns framför allt vid Stockholms åklagarkammare.

Balanserna har minskat något hos Åklagarmyndigheten.

Men fortfarande krävs höjda anslag för att man ska kunna 

fullgöra sin uppgift, beräknar myndigheten.

Åklagare begär mer anslag

Åklagarmyndigheten vill få 90 miljoner kronor i höjda anslag för 2009.
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Anne Ramberg

Den första juli ersattes Domstolsverkets gamla tjänste

förslagsnämnd av en ny självständig myndighet, Domar

nämnden.

210 miljoner kronor 
satsas mot sexhandel
Regeringen lämnade i juli sin 

handlingsplan mot prostitution 

och människohandel för sexuella 

ändamål till riksdagen. Planen 

innehåller en rad olika åtgärder, 

bland annat förstärkningar av de 

brottsbekämpande myndighe-

terna och en utvärdering av sex-

köpslagen. Totalt vill regeringen 

satsa drygt 210 miljoner kronor 

på arbetet.

Kartläggning: Fler
hatbrott anmäls
Allt fler så kallade hatbrott 

anmäls till polisen. Under 2007 

anmäldes 3 500 hatbrott, en 

ökning med åtta procent från 

året innan. De flesta anmälda 

hatbrotten, cirka 70 procent av 

dem, hade främlingsfientliga 

motiv. 20 procent motiverades 

av homofobi. Det visar en kart-

läggning av Brottsförebyggande 

rådet. Brå: Hatbrott 2007

Rådman utreder sexualbrottsreform
Rådmannen Nils Petter Ekdahl ska på regeringens uppdrag utvärdera 

tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform. Uppgiften är att följa 

upp hur den nya lagen fungerat i praktiken och om syftet med refor-

men uppnåtts. Utredaren ska bland annat ta ställning till om dagens 

krav på tvång som grund för straffansvar ska ersättas med bristande 

samtycke. Uppdraget redovisas senast den 29 oktober 2010.

HD prövar utlämning av bildfiler
HD har beviljat prövningstillstånd till den man som begärt ut bild-

upptagningar från tingsrättens förhandling. Mannen, som dömdes 

för flera olika brott i tingsrätt och hovrätt, ville få kopior på inspelade 

vittnesförhör enligt reglerna om partsinsyn. Såväl tingsrätten som 

hovrätten avslog denna begäran. Nu prövas alltså frågan i HD.

Hittills har domstolarna som deltar i testverksamheten inför 

reformen ”En modernare rättegång” enbart låtit parterna ta del av 

de videoinspelade vittnesförhören genom att komma till tingsrättens 

lokaler.

Med reformen "En modernare rättegång"  införs att förhör i tingsrätten 
dokumenteras med ljud och bildupptagning.
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nyheter

Nya lagar från halvårsskiftet
Den första juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft. Bland annat 

ändrades bestämmelserna om påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. 

Det är nu möjligt att döma till fängelse även för brott som begåtts under 

påverkan av allvarlig psykisk störning, om det finns synnerliga skäl (prop. 

2007/08:97). 

En annan förändring är att kraven för att kunna förverka brottsvin-

ster sänkts. Sedan halvårsskiftet kan också vinster från annan brottslig 

verksamhet än den som en person faktiskt dömts för förverkas (prop. 

2007/08:68).

Andra lagändringar rör rättelse av felaktiga uppgifter i Kronofog-

dens register (prop. 2007/08:116) och en ny marknadsföringslag (prop. 

2007/08:115).

Läs mer i regeringens skrift Viktigare lagar och förordningar inför 

halvårsskiftet 2008, som finns att ladda ner eller beställa på regeringens 

webbplats, www.regeringen.se .

Starkare rättighetsskydd i EU efterlyses
Enskilda människors rättssäkerhet bör få ett starkare skydd inom det 

straffprocessuella arbetet inom EU. Det skriver Advokatsamfundet 

i ett remissyttrande med anledning av regeringens proposition om 

godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån 

(Europol). 

EU borde enligt samfundet, så snart som möjligt överväga att inrätta 

en ombudsmannafunktion eller liknande samarbetsinstitution för att ta 

tillvara försvararnas och de enskildas intressen vid gränsöverskridande 

ärenden.

Tidningen Irish Times rapporterar om liknande krav i en hemlig rap-

port författad av en grupp justitieministrar inom EU samt representan-

ter för EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Positivt om avskaffad revisionsplikt
Advokatsamfundet är positivt till att revisionsplikten avskaffas för små 

företag. "Ett monopol bryts och fri konkurrens införs. Många företag kan 

spara kostnader" skriver man bland annat i sitt remissvar över delbetän-

kandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32).

Advokatbyråer gör upp om fotbolls-SM
Den 12 september avgörs Advokat-SM i fotboll 2008 på Stockholms 

Stadion, med gruppspel på Hjorthagens IP. Turneringen, som i år firar 

femårsjubileum, spelas med 7-mannalag. I skrivande stund är 15 herrlag 

och 6 damlag anmälda. Förra årets herrturnering vanns av Linklaters. 

Bästa damlag blev Mannheimer Swartling.
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Advokatsamfundets kurser hösten 2008
Med reservation för ändringar. 
Anmälan sker via Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se  
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00. 
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

19 september  Att sälja advokattjänster – frukostseminarium
23 september och 20 oktober  Att arbeta effektivare med Word, Powerpoint och Outlook
25 september Göteborg och 30 september Malmö  Att arbeta effektivare med Word, Powerpoint och Outlook
26 september  Tendenser i EG-domstolens praxis
27 september – 4 oktober Dubrovnik, Kroatien  Brottmålskurs 2
3 oktober Malmö  Drafting Contracts in English
8 oktober  Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
10 oktober Göteborg  Marknadsföring på advokatbyrå
22 – 23 oktober  Personskadereglering – medicinska frågor och  
bevisfrågor samt fem aktuella fallstudier
4 november  Marknadsföring på advokatbyrå
5 – 6 november  Kommersiell hyresrätt
11 november  Uppdraget som målsägandebiträde
13 november  An Introduction to Commercial Mediation for  
Swedish Lawyers
19 – 20 november  Skiljeförfarande i praktiken
27 – 28 november  Diskrimineringsrätt – teori och rättspraxis

Kursnyheter i höst – 
mer information inom kort

på www.advokatsamfundet.se
En modernare rättegång - civilprocessen: 

15 och 17  oktober

En modernare rättegång  
– brottmålsprocessen:  
mer information följer

Asylprocessen – processföring och ny 
praxis:  12 november Stockholm,  

14 november Göteborg,   
18 november Malmö

Nya marknadsföringslagen: 24 november
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branschnyheter

Miljökrav i offentlig upphandling
Det blir allt vanligare att myndigheter vid upphandling begär att 

varor och tjänster ska uppfylla vissa miljökrav. Men osäkerheten 

om hur man kan formulera miljökraven så att de inte bryter mot 

upphandlingsreglerna är ibland stor. 

Konkurrensverket har nu kommit med en skrift om miljökrav i of-

fentlig upphandling. Skriften ger referenser till upphandlingslagstift-

ningen och innehåller konkreta exempel, liksom referat av avgöran-

den från Kammarrätten och EG-domstolen.

Skriften Miljökrav i offentlig upphandling kan beställas från eller 

laddas ner från Konkurrensverkets hemsida www.kkv.se.

Företagskonkurser ger advokatuppdrag
Antalet företagskonkurser ökar för första gången på fem år i Sverige, 

skriver Dagens Industri. Till de verkliga vinnarna på denna utveckling 

hör de advokatbyråer som specialiserat sig på konkurser.

DI:s kartläggning av de advokatbyråer som har flest konkurser 

visar att listan toppas av advokatfirman Fylgia. På 20 månader har 

byrån fått in 350 nya konkurser.

Nummer två på listan är advokatfirman Lindhs DLA Nordic med 

287 nya konkurser under samma tidsperiod 

Ulrika Forsberg på nytt chefsuppdrag
Efter nästan tio år på Advokatsamfundet går Advokatsamfundets ad-

ministrativa chef advokat Ulrika Forsberg vidare till nya utmaningar. 

Hon tillträder en nyinrättad tjänst som KM-chef, Director of 

Knowledge Management, på Gernandt & Danielsson advokatbyrå. 

Mobiler får inte spåras
Polisen bryter mot lagen när man begär ut uppgifter om var en 

påslagen, men inte använd mobiltelefon befinner sig. Det fastslår 

Justitiekanslern i ett beslut.  Mobilspårningen, som används för att 

spåra misstänkta brottslingar, anmäldes av advokat Per Furberg, som 

fått kännedom om metoden i uppdraget som offentligt ombud. I 

sin anmälan skriver Furberg att hanteringen, utan domstolskontroll, 

sträckts ut på ett sätt som kräver lagreglering.

JK delar alltså denna uppfattning. Beslutet innebär enligt Rikspo-

lisstyrelsen att polisen förlorar ett viktigt redskap i kampen mot den 

organiserade brottsligheten. Justitieminister Beatrice Ask utlovar en 

lagändring, som kan göras tidigast under 2009.

JK:s beslut finns att läsa på Advokatsamfundets hemsida.

För dig som söker 
jobb inom juridik

Gå in på Juridikjobb.se för 
jobbevakning och CV-registrering

Hos oss hittar du precis alla böcker du 
behöver för att hålla dig uppdaterad på jobbet. 
 Totalt har vi 3,5 miljoner titlar – så varför 
inte passa på att också köpa några bra deckare 
till hängmattan i sommar?
Du får MedMera-poäng på allt du köper och 
böckerna skickas direkt till din brevlåda inom 
3 – 6 dagar. 
Kan det bli mycket enklare? Eller billigare?

Sommarspänning 
till läshungriga 

jurister

729:-

Sveriges Rikes Lag 2008 (blå lagboken) 
Inbunden, 129:e upplagan, Norstedts Juridik AB

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning 
med gällande lagar, förordningar och andra författningar. 
Hänvisningar görs till förarbeten, prejudikat, EG-domstolens 
avgöranden och författningar. Författningsregistret och det 
utförliga sakregistret underlättar sökandet i Lagboken.
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Yttrande- press- och föreningsfriheten är 
beskuren i Singapore. Det skriver IBA:s 
human-rights institute i sin rapport om de 
mänskliga rättigheterna i landet. 

IBA uttrycker också oro när det gäller 
domstolarnas oberoende. Domstolarna har, 
enligt rapporten, gott rykte när det gäl-
ler kommersiella tvister, men oberoendet 
tycks brista så snart regeringspartiet PAP 
eller dess ledande företrädare är inblandade 
i processerna.

Rapporten har väckt uppseende i asiatiska 
medier. Reaktionen kom också snabbt från 
Singapores regering. Justitiedepartementet 
skriver i sitt svar på rapporten bland annat 
att Singapore följer den allmänna deklara-
tionen om mänskliga rättigheter, men att 

mänskliga rättigheter måste tolkas utifrån 
och implementeras i respektive kultur.

enligt singapores justitiedepartement 
måste mänskliga fri- och rättigheter vägas 
mot välfärd och säkerhet. Denna avvägning 
är Singapores ledare bäst lämpade att göra 
på egen hand.

IBA:s undersökning om förhållandena i 
Singapore inleddes efter konferensen 2007, 
delvis på grund av den kritik som kommit 
fram under konferensen. UB

Rapporten, Prosperity versus individual rights? 

Human rights, democracy and the rule of law 

in Singapore, finns att ladda hem från IBA:s 

hemsida www.ibanet.se.

världen

IBA riktar hård kritik
mot Singapore
International Bar Associations humanrights institute uppmanar Singapores  

regering att stärka de mänskliga fri och rättigheterna och domstolarnas  

oberoende. Men landets justitiedepartement tillbakavisar all kritik.

Åklagare vill åtala
Sudans president
Åklagaren vid Internationella brottmåls-

domstolen i Haag, Luis Moreno-Ocampo, la 

i mitten av juli fram sina bevis mot Sudans 

president Omar Hassan Ahmad al-Bashir. 

Enligt Moreno-Ocampo har al-Bashir gjort 

sig skyldig till folkmord. Enligt åklagaren 

har presidentkontrollerade styrkor dödat 

minst 35 000 personer och bidragit till en 

”långsam död” för ytterligare mellan 80 000 

och 265 000 människor som tvingats fly på 

grund av strider. 

Nu ska en grupp domare ta ställning till 

om al-Bashir ska gripas och åtalas. Det blir 

i så fall första gången en sittande president 

åtalas av ICC.

Hemsida ska knyta samman 
ideellt engagemang
Med sin nya webbsajt, www.international-

probono.com, vill International Bar Associa-

tion, IBA, hjälpa advokater engagerade i pro 

bono-arbete att knyta kontakter och sprida 

information om sin verksamhet. På sidan 

samlas material om olika internationella, 

nationella och lokala projekt, konferenser 

och andra arrangemang. 

www.internationalprobono.com

Unga brittiska advokater oroas 
av neddragen rättshjälp
Storbritanniens justitiedepartement vill 

sänka anslagen till rättshjälp i familje-

ärenden med 13 miljoner pund under en 

tvåårsperiod. Young Barristers´ Committee 

reagerar mot de planerade neddragning-

arna. Kommitténs ordförande Julia Beer 

säger i en kommentar att om anslagen 

fortsätter att urholkas kan snart inte ens de 

mest engagerade och hängivna advokaterna 

ta dessa uppdrag.

SINgApORE

IBA inledde sin undersökning om förhållandena i Singapore efter konferensen 2007.
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världen

Från och med detta nummer presenterar tidskriften Advokaten beslut 

från Europadomstolen för mänskliga rättigheter som rör Sverige. 

Redovisningen av domar och beslut är inte fullständig. På Advokatsam-

fundets hemsida finns domarna i sin helhet.

Sverige fällt för långsam handläggning i domstol
Europadomstolen för mänskliga rättigheter fann i en dom i december en-

hälligt att Sverige kränkt ett pars rätt till rättegång inom skälig tid enligt 

artikel 6.1. i Europakonventionen.

Bakgrunden var att en bank inlett en tvistemålsprocess angående 

fordran mot ett äkta par. Paret väckte då skadeståndstalan mot banken 

och yrkade ersättning för den skada som de ansåg att banken orsakat 

deras bolag på grund av kontraktsbrott. Tingsrättsprocessen inleddes 

1995 och avslutades i april 2001 då tingsrätten dömde till bankens 

fördel. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom i februari 2002. Först i 

november 2002 vann domen laga kraft när Högsta domstolen nekade 

prövningstillstånd. Totalt tog processen därmed nästan åtta år. 

Makarna klagade till Europadomstolen över att de inte fått prövning 

inom skälig tid och åberopade artikel 6.1. i Europakonventionen. I sin 

dom slår Europadomstolen fast att domstolarnas handläggning varit 

för lång och att Sverige kränkt klagandenas rätt till rättegång inom skä-

lig tid. Svenska staten ska ersätta paret med 2 000 euro (cirka 19 000 

kronor).  Rey m.fl mot Sverige 

Förlikning i mål om lång rättsprocess
Regeringen ersätter bolag med 80 000 kronor.

Europadomstolen avskriver ett mål om rättegång i skälig tid och rät-

ten till effektiva rättsmedel sedan den klagande och svenska staten för-

likats. Den klagande är ett företag som efter konkursen processat med 

skattemyndigheten om skatter och skattetillägg i över sju års tid. Detta 

innebar enligt den klagande ett brott mot såväl artikel 6 om rätten 

till domstolsprövning i skälig tid och artikel 13 om rätten till effektiva 

rättsmedel i Europakonventionen. Den svenska regeringen förbinder sig 

genom förlikningen att ersätta den klagande med 80 000 kronor.

 Kjeld Ohland Andersen AB i konkurs mot Sverige

Viltvårdsområde inte kränkning av skydd för egendom
Mål mot Sverige som rör inskränkning i egendomsrättigheterna tas inte 

upp till prövning

Målet rör en markägare i Norrbotten som begärde att få sin fastighet 

undantagen från ett viltvårdsområde eftersom han ville jaga själv på 

egen mark. Såväl viltvårdsområdesföreningen som länsstyrelsen avslog 

begäran. Länsrätten gick på samma linje och beslutet fastställdes sedan 

prövningstillstånd vägrats i Kammarrätten och i Regeringsrätten.

Mannen klagade då till Europadomstolen och åberopade bland annat 

artikel 1 i tilläggsprotokollet till Europakonventionen som handlar om 

skydd för egendom. Europadomstolen tar inte upp målet till prövning 

eftersom beslutet att vägra mannen undantag inte var oproportioner-

ligt i förhållande till syftet att främja viltvården. Nilsson mot Sverige

Nekad rättshjälp inte brott mot Europakonventionen
Europadomstolen prövar inte mål om rättshjälp i skattemål.

En restaurangföretagare klagade hos Europadomstolen för att han 

inte fått rättshjälp när hans företag påfördes 56 000 kronor i skattetill-

lägg. Europadomstolen tar dock inte upp målet, eftersom ansökan anses 

som uppenbart ogrundad. Domstolen hänvisar i sitt beslut bland annat 

till förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet. Güney mot Sverige

PrAxIS FrÅN EUroPAdomStolEN

Advokater från hela landet samlades i Kabul för att grunda det nya 
afghanska samfundet och välja dess styrelse.

Planerad domstolsreform
i Sydafrika oroar IBA
De planerade förändringarna av bland annat domstolsadministratio-

nen, domstolarnas budget och domarutnämningar riskerar att försvaga 

domstolarnas oberoende i Sydafrika. Det befarar i alla fall International Bar 

Association, IBA. I en rapport presenterar organisationen sin genomgång 

av hur de förändringarna av bland annat The Superior Courts Bill och det 

fjortonde tillägget till författningen kan påverka domstolarna.

Sydafrikas justitieminister Brigitte S Mabandla har försäkrat att reger-

ingen noga kommer att diskutera alla reformer med domarkåren innan de 

genomförs.

Rapporten Beyond Polokwane: Safeguarding South Africa's Judicial Inde-

pendence kan laddas ner från IBA:s hemsida, www.ibanet.org.

Oberoende advokatsamfund
bildat i Afghanistan
Den 30 juli fick Afghanistan sitt första oberoende advokatsam-

fund någonsin. Över 400 advokater och lokala ledare deltog 

vid den första generalförsamlingen, där man valde styrelse och 

fattade beslut om stadgar. Enligt stadgarna ska varje ledamot av 

samfundet ta minst tre brottmål per år som pro bono-verksamhet. 

Generalförsamlingen beslutade också att det måste finnas kvinnor 

representerade i styrelsen och att åtminstone en av de två vice 

ordförandena ska vara kvinna.

Arbetet för att skapa ett advokatsamfund i Afghanistan har 

pågått i fem års tid, under ledning av IBA och med stöd av ILAC 

och svenska utrikesdepartementet.
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Engagerat möte i Örebro
Den 13–14 juni hölls Advokatfullmäktigemöte och Allmänt advokat

möte i Örebro. Fullmäktigemötet gick i en positiv anda och det hölls 

flera aktuella och tankeväckande seminarier och föredrag.

Mellersta avdelningen hade lagt ner mycket omsorg på att genom

föra årets arrangemang och många deltagare berömde det hela.

FullMäKtIgEMÖtE OcH AllMäNt ADvOKAtMÖtE I ÖREBRO

Fullmäktige valde en ny styrelse 
enligt valberedningens förslag. Vid 
mötet avgick disciplinnämndens ord-
förande sedan 16 år, Claes Peyron. 
Han avtackades med blommor och en 
varm applåd av mötesdeltagarna. Han 
efterträds av tidigare vice ordföran-
den Lena Frånstedt Lofalk. Ny vice 
ordförande blir Börje Samuelsson.

Inför fullmäktigemötet hade ett 
stort antal motioner i den så kallade 
controlled auctions-frågan kommit 
in. Samtliga var negativa till tanken 
på en dispensmöjlighet från reglerna 
om intressekonflikt. 

Efter en lång debatt beslutade ett i 
stort sett enigt fullmäktige att bifalla 
motionerna. Fullmäktige uppmanar 
därmed styrelsen att inte införa något 
undantag från reglerna om intresse-
konflikt vid så kallade controlled auc-
tions. Läs ett referat från debatten på 
sidan 18. n

Fullmäktigemöte
i positiv anda

Jonathan Goldsmith, generalsekreterare i 
Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, 
talade om advokatyrkets framtid och in-
tervjuades även av tidskriften Advokaten  i 
samband med advokatfullmäktige. Enligt 
Jonathan Goldsmith är kopplingen mellan 
det marknadsekonomiska systemets driv-
krafter och värderingar och advokatyrket 
avgörande för yrkets framtid. Dels påver-
kar marknadsekonomin möjligheterna för 
hur advokatyrket bedrivs, dels påverkar den 
sättet för hur advokatkårens verksamhet 
regleras.

När det gäller hur marknadsekonomin 
påverkar förutsättningarna för att bedriva 
advokatverksamhet konstaterar Goldsmith 
att om någon syssla kan utföras billigare och 
effektivare så kommer detta sätt att snart till-
lämpas inom advokatyrket. Så har skett när 
datorer, e-post, mobiltelefoner gjort sitt in-

Advokatkåren som försvarare
av rättsstatens principer
traditionellt sett har advokatyrkets legitimitet till stor del grundats på det speci

ella förtroendeförhållandet till klienten. Men runt om i världen är det på väg att 

förändras. I stället grundar advokatkåren alltmer sin yrkeslegitimitet i rollen som  

försvararen av rättsstatens principer. Detta får långtgående konsekvenser för hela 

advokatkåren.

JONAtHAN gOlDSMItH OM ADvOKAtyRKEtS FRAMtID

Advokatfullmäktige samlades 

fredagen den 13 juni i Örebro. 

Årets fullmäktige bjöd

konstruktiva diskussioner  

i en positiv anda. 

tåg på advokatbyråerna. Exemplen handlar 
om teknologiska landvinningar. 

Och det är även den teknologiska ut-
vecklingen som ligger bakom nästa stora 
förändring som redan börjat ske på många 
internationellt verksamma advokatbyråer, 
nämligen utlokalisering  (outsourcing) till 
länder som Indien eftersom det leder till 
stora kostnadsbesparingar. Det kan till ex-
empel handla om dokumentgranskning och 
due-diligenceuppdrag

advokatyrkets reglering
När det gäller den så kallade marknaden 
och dess värderingar och advokatyrkets 
reglering konstaterar Jonathan Goldsmith 
att det förekommer ett ökande inflytande 
från marknaden på flera håll i Europa. I flera 
länder har de nationella konkurrensmyndig-
heterna genomfört olika översyner av hur »
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Jonathan goldsmith 
generalsekreterare i 
Rådet för advokat
samfunden i Eu, ccBE, 
besökte Örebro.

advokatväsendet organiseras. I Danmark och England 
har dessa initiativ lett till en uppdelning av advokatsam-
fundens representativa uppgifter och yrkesreglerande 
uppgifter.

De marknadsekonomiska drivkrafterna driver nu på 
med full kraft, enligt Jonathan Goldsmith, i riktning mot 
världens advokatkår.

Tidigare ansåg advokater, i stort sett oavsett i vilket 
västeuropeiskt land man var verksam, att yrket kän-
netecknades av att vara ett ”förtroendeyrke”. Det i sig 
var en följd av att advokatyrket reglerades med allt från 
etiska regler och särskilda utbildningskrav till discipli-
nära påföljder om man felade, vilket särskiljde yrket från 
andra.

”försvararen av rättsstatens principer”
Utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv ses inte ad-
vokatetiska regler längre som ett sätt att skydda klien-
ten utan uppfattas snarare som ett sätt för advokater att 
skydda sina ekonomiska intressen.

– Advokaters verksamhet kännetecknades tidigare av 
”förtroende” som i sin tur grundades i det förhållandet 
att advokatverksamheten reglerades. Men nu har detta 
”förtroende” i stället kommit att förlöjligas. Och på så 
sätt har advokatkåren tvingats söka, i blindo och utan att 
koordinera detta mellan olika länder, efter ett nytt sätt 
att definiera sig själva eftersom ”förtroende”-varumärket 
har devalverats.

Svaret på sökandet efter att skapa ett nytt varumärke 
för advokaten blev som ”försvararen av rättsstatens prin-
ciper”. Att det blev just rättsstatens principer är inte så 
konstigt, enligt Goldsmith.

Advokatkåren har instinktivt sökt efter ett annat sätt 
att särskilja sig i marknadsekonomin inom vilken man 
är verksam.

Han konstaterar att det visserligen redan existerar 
ideella organisationer som Amnesty International. Men 
det finns en väsentlig skillnad mellan advokatkåren och 
Amnesty. Det är advokatkårens förankring i rättsstaten 
som en aktör. Även åklagare och domare är förankrade i 
densamma, men endast advokaterna är dessutom utsatta 
för de marknadsekonomiska krafterna. 

Goldsmith konstaterar att såväl IBA som ABA och 
CCBE i varumärkesbyggandet av advokatkåren har valt 
att definiera sig utifrån rättsstatens principer. Det finns 
tre viktiga skäl till detta:

 Definitionen särskiljer advokaten från andra konkur-•	
renter.
Definitionen understödjer grundläggande principer •	
som är fundamentala i alla fungerande demokratier.
Definitionen skyddar advokatkåren i viss mån från •	
andra fullt ut verkande marknadsekonomiska krafter, 
eftersom det i en kort fras sammanfattar att advokat-
yrket understödjer de principer och värderingar som 
ligger bortom de rent marknadsekonomiska mekanis-
merna och utan vilka det inte kan förekomma någon 
fungerande ekonomisk aktivitet.

långtgående konsekvenser
När advokatkåren definierar sig som förkämpen för 

fullmäktige
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rättsstatens principer får det med naturlighet konse-
kvenser, slår Goldsmith fast. Kåren förflyttar sig från 
att definiera sig utifrån en självbeskrivning, från status 
till en funktion.

Det tidigare honnörsordet om ”förtroende” basera-
des på advokatkårens status som ett reglerat yrke. Det 
beskrev inte vad advokaten ägnade sig åt, utan snarare 
beskrev det vilka advokaterna var.

– Vi behövde inte göra någonting särskilt. Allt vi be-
hövde se till var att vi hade en självreglering, anständiga 
etiska regler, en utbildnings- och disciplinverksamhet. 
Det var ju ur detta som förtroendet grundades.

– Nu måste advokatkåren definiera sig själv utifrån 
kårens funktion. Advokater utför arbete som understöd-
jer och skyddar rättsstatens principer, säger Jonathan 
Goldsmith och tillägger:

– En annan konsekvens är att om vi säger att det för-
håller sig på ett visst sätt, då måste vi leva upp till det. 
Annars kommer vårt varumärkesbyggande att klinga 
falskt och vi kommer att förlora vår unika position i 
marknadsekonomin. 

Goldsmith berättar att de stora advokatorganisationerna 
lagt ner ett betydande arbete under senare år för att stärka 
de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.

framtiden handlar om bidrag till rättsstaten
I framtiden räknar Jonathan Goldsmith med att sättet 
för hur advokatverksamhet bedrivs kommer att fortsätta 
att utvecklas snabbt, med till exempel utlokalisering av 
advokatverksamhet.

Han tror även att sättet att bedöma olika verksamhe-
ter utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv fortsät-
ter. Denna utveckling gör att advokatkåren måste bli 
bättre på att använda sig av det marknadsekonomiska 
språkbruket för att bättre kunna argumentera med 
konkurrensmyndigheter och regeringar för att skydda 
advokatkårens kärnvärden.

Dessutom måste man bli bättre på att försvara det sätt 
som advokatkårens verksamhet ska regleras på. Advo-
katkåren måste på allvar reflektera över vad man menar 
med rättsstatens principer. Begreppet kan definieras på 
många olika sätt även om de flesta i grunden vet vad som 
avses med begreppet. 

Förmodligen kommer advokatyrkets reglering att allt 
mer bygga på och definieras utifrån rättsstatens prin-
ciper. n
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Olle Abrahamsson, rättschef i Justitie-
departementet och ordförande i inte-
gritetsskyddskommittén, som inledde 
diskussionen ansåg att vad han kallade ”in-
tegritetsskyddets vänner” begår ett strate-
giskt misstag.

– De gör inte skillnad på små och stora 
inskränkningar. Men för folk i allmänhet 
är DNA-registrering något positivt, sa 
Abrahamsson som ansåg att buggning och 
hemlig telefonavlyssning egentligen, sett 
ur ett integritetsskyddsperspektiv, inte är 

mycket att bekymra sig över. De drabbar 
endast ett ringa antal personer.

Enligt hans uppfattning förhåller det sig 
på ett radikalt annat sätt med trafikdatalag-
ring och signalspaning. Dessa verksamheter 
drabbar hela landets befolkning och de får 
obehagliga konsekvenser.

– De kommer att få folkpsykologiska ef-
fekter och leda till ändrade beteenden. De 
kommer även att påverka inställningen till 
staten och förhållandet stat-medborgare, 
sa Abrahamsson som uttryckte en oro för 

Är integriteten hotad?
under rubriken ”är integriteten hotad?” diskuterades olika aspekter av 

integritetsbegreppet. Flera av deltagarna varnade för att långtgående och 

storskaliga ingrepp i medborgarnas integritet riskerar att skada förtroendet 

mellan medborgare och stat.

DISKuSSION

att medborgarna när refomerna genomförs 
kommer att ha en obehaglig känsla av att 
myndigheterna ruvar på information om 
medborgarna som dessa inte vill att någon 
ska få ta del av.

– Staten borde vara mycket försiktig med 
den här typen av generella övervaknings- 
och kartläggningsverksamheter. Man borde 
vara mer medveten om att kränkningen, 
skadan, redan sker när känslig information 
görs tillgänglig för myndigheter, och inte 
först när informationen utnyttjas. Det här är 
något som staten aldrig har velat erkänna.

Thomas Bodström, advokat och ordförande 
i Justitieutskottet, konstaterade att det i in-
tegritetsdebatten har uppstått en märklig 
polarisering i ”för” eller ”mot”.

fullmäktige

Olle Abrahamsson varnade för att trafikdatalagring och signalspaning 
kan få folkpsykologiska konsekvenser.

thomas Bodström menade att det uppstått en märklig polarisering 
i integritetsdebatten.
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– Att tala om advokatens roll i rättsstaten är 
lite som att tala om vattnets roll för sjöfar-
ten, sa Högsta domstolens ordförande Johan 
Munck, som inledde diskussionen om advo-
katens roll i rättsstaten.

Johan Munck konstaterade att det idag 
finns fyra före detta advokater i HD. Dess-
utom adjungerar många advokater under 
några månader i domstol, vilket kan öka för-
ståelsen mellan kårerna, påpekade Munck.

Regeringsrättens ordförande Sten Heck-
scher betonade att Advokatsamfundet måste 
fortsätta arbeta för en hög kvalitet hos ad-
vokatkåren.

– Att kombinera oberoendet med en ef-
fektiv kvalitetskontroll är den stora utma-
ningen, sa han bland annat.

Såväl advokatexamen som kravet på årlig 
fortbildning är steg på vägen, ansåg Sten 
Heckscher. Men samfundet kan göra mer.

– Advokaterna är rättssamhällets ”frifrä-
sare”. De är mindre reglerade och styrda, 
men det innebär också ett stort eget ansvar.

Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin 
betonade att advokaten har en avgörande 
betydelse för att bevaka att Europakonven-
tionen efterlevs. Advokatens roll blir allra 

”det krävs offensivt
kvalitets arbete”
Advokaten har en grundläggande roll i rättsstaten. Men Advokatsamfundet måste 

arbeta offensivt för att garantera kårens kvalitet, menade Regeringsrättens  

ordförande Sten Heckscher vid ett av Advokatmötets seminarier.

ADvOKAtENS ROll I RättSSAMHällEt

Advokatsamfundets styrelse från den 1 juli 2008
Ordförande: Tomas Nilsson. Vice ordförande: Anders Ahlm.

Ledamöter: Torgny Wetterberg, Ulf Nordekvist, Bengt Ivarsson, Magnus Wallander, Anna 

Steén, Catharina Wikloff, Jan Lindblad, Lars Edlund, Lena Isaksson.

Suppleanter: Christer Wahlgren, Ghita Hadding-Wiberg, Claes Langenius, Anders Forkman, 

Fredrik Sandberg, Per Sandell, Lili-Ann Tapper Tullborg, Johan Wilkens, Robert Wikström

Adjungerad ledamot från Utlands avdelningen: Göran Rise

Generalsekreterare: Anne Ramberg.

Disciplinnämnden från den 1 juli 2008
Ordförande: Lena Frånstedt Lofalk. Vice ordförande: Börje Samuelsson.

Ledamöter: Greger Lundmark, Bo Ahlenius, Stefan Ruben, Olle Lindén, Claes Zettermarck, 

Britt Louise Marteleur-Agrell.

Offentliga representanter (ledamöter utsedda av regeringen): Alice Åström,  

Marie Wahlgren, Lotty Nordling.

– Vi är alla någonstans på en skala, sa Bod-
ström som exemplifierade sitt resonemang 
med polisens rattonykterhetskontroller som 
i stort sett alla tycker är acceptabla trots att 
polisen stoppar trafikanter utan att det finns 
misstanke om brott.

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advo-
katsamfundet, poängterade att det ligger en 
stor fara i att det sker så många initiativ så-
väl nationellt som internationellt som leder 
till olika former av ingrepp i den personliga 
integriteten.

– Integritet är ett mänskligt behov. Det är 
nödvändigt att vi gör inskränkningar i den 
om vi ska kunna upprätthålla rättssäkerhe-
ten i samhället. Risken med att man gör för 
stora inskränkningar i den är att något annat 
går förlorat, som yttrandefriheten. Det finns 
också en risk för att tilltron till institutio-
nerna förloras, som polis och åklagare, och 
det är väldigt farligt i en demokrati.

David Eberhard, överläkare och författare, 
frågade sig vad integritet egentligen är. Han 
menade att det i diskussionerna sker en sam-
manblandning av begreppet.

– Folk är fruktansvärt lättkränkta när det 
gäller integritet. Är det överhuvudtaget in-
tegritetskränkande att bli videofilmad på en 
offentlig plats?, sa han och tillade:

– Måste vi vara så lättkränkta? Gör det så 
mycket om vi är övervakade?

Torbjörn Tännsjö, filosof, slog fast att om 
man säger nej till långtgående och scha-
blonartade integritetskränkande åtgärder 
då måste man vara beredd att betala ett visst 
pris för integriteten.

– Det går inte att ha en nollvision när 
det gäller terrorism. Ett och annat flygplan 
måste få falla ner. Det kostar för mycket att 
förhindra det. n

”Det går inte att ha en noll
vision när det gäller  
terrorism. Ett och annat 
flygplan måste få falla ner. 
Det kostar för mycket att 
förhindra det.”
 TORBjöRN TäNNSjö

”Advokaterna är rätts
samhällets ’frifräsare’. De 
är mindre reglerade och 
styrda, men det innebär 
också ett stort eget ansvar.”
 STEN hEcKSchER

viktigast i de fall där staten använder sin 
makt mot den enskilda människan. Just för 
att denna uppgift är så viktig måste advoka-
terna hålla en hög kvalitet, och tingsrätterna 
borde stryka försvarare från sina listor om de 
inte skött sina uppgifter, sa Mats Melin.

Advokatsamfundets ordförande Tomas 
Nilsson berättade att Advokatsamfundet 
arbetar på flera sätt för att säkra kvaliteten 
inom kåren. Bland annat deltar man i flera 
viktiga utredningar om rättsväsendet. Sty-
relsen har också beslutat att höja kravet på 
vidareutbildning till 18 timmar per år. n



18 ADVOKATEN NR 6 • 2008 

Inledningsvis presenterade generalsekre-
terare Anne Ramberg kortfattat styrelsens 
förslag till nya vägledande regler. Hon kon-
staterade att styrelsen varit enig om att möj-
ligheten att företräda fler budgivare vid en 
så kallad controlled auction inte skall ingå 
som en huvudregel i regelverket. Styrelsen 
var dock inte enig i fråga om införandet av 
en dispensmöjlighet. Grundat på styrelsens 
uppdrag till etikkommittén har det tagits 
fram ett underlag för hur en möjlighet till 
dispens skulle kunna se ut, berättade Ram-
berg som därefter presenterade underlaget.

– En motion med yrkandet att styrelsen inte 
skall anta en dispensmöjlighet, till vilken 57 
advokater (förutom de två undertecknarna) 
har anslutit sig, har inkommit i rätt tid, berät-
tade Ramberg. Därefter (efter motionstidens 
utgång) har närmare 500 advokater från olika 
byråer i landet anslutit sig till motionen. Cirka 
275 advokater från Mannheimer Swartling, 
Vinge, Linklaters samt några advokater från 
White & Case och Hammarskiöld har kom-
mit in med brev med motsatt önskan.

Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordfö-
rande (verksam vid advokatbyrån Sju advoka-
ter), sa att normalt sett yttrar sig styrelsen över 
inkomna motioner men det är inte lämpligt i 
detta fall då tanken är att låta medlemmarna 
yttra sig. Nilsson förklarade att transparens 
och möjlighet för ledamöterna att inkomma 
med åsikter har genomsyrat arbetet.

Leif Ljungholm, Wistrand, konstaterade att 
alla som varit engagerade i samfundet länge 
ser det positiva i att det kommit en fråga 
som ger ett stort engagemang i samfundets 
arbete. Han hänvisade till motionen och, 
som han uppfattade det, det kloka vägle-
dande uttalande som styrelsen gjorde 2004. 

– Det går inte att vara lojal mot två klienter 
med motstridiga intressen, sa Ljungholm som 

sa sig vara förvånad över att frågan dykt upp.
– Om en dylik dispens skulle införas skul-

le det brista i lojaliteten, sa Ljungholm som 
hemställde att man skulle ge den vägledning 
till styrelsen som motionen hemställer.

Björn Riese, Mannheimer Swartling, konsta-
terade att detta är en viktig fråga. 

– Bakgrunden är att samfundet tillkom 
för att höja kårens anseende. En viktig del 
av samfundets arbete är utvecklingen av god 
advokatsed. En viktig utgångspunkt är klient-
intresset samt att skapa förtroende för advo-
kater. Klientens intresse är inte av naturen 
fastställt. Samfundet har två roller, den ena är 
att vara en branschorganisation, den andra är 
samfundets offentligrättsliga roll, framför allt 
i fråga om den disciplinära verksamheten.

I vissa länder finns en uppdelning mel-
lan dessa två, berättade Riese som dock inte 
trodde att detta skall behövas i Sverige, utan 
att det borde gå att hitta en balans mellan 
dem. Om man inte kan göra det har man 
problem. 

– Reglerna är inte huggna i sten. Etik-
kommittén har gjort ett imponerande ar-
bete och frågan har diskuterats vidare på 
flera sätt. Detta är bra. Motionen från de 
medelstora byråerna har en bakgrund och 
det har förändrats över tid. I början var det 
ett antal humanjurister som inte förstod vad 
problemet var. Sedan har man sett proble-
met och varit beredd att lösa det. Nu visar 
det sig att det finns ekonomiska intressen av 
att behålla reglerna som de är. Det är synd 
att denna fråga har fått överskugga hela ar-
betet med de nya reglerna. De nya reglerna 
och frågan om controlled auctions är av stor 
vikt för sammanhållningen av samfundet. 
Självklart är en av Advokatsamfundets vik-
tigaste uppgifter att se till att advokaterna 
är konkurrenskraftiga. Advokater bedriver 
en affärsverksamhet. I England har Law 
Society lyckats vad gäller den engelska ad-
vokatkåren internationellt.  

Björn Riese berättade att i hans värld 
utgör utländska byråer konkurrenter.  Ad-
vokatsamfundet har till uppgift att hjälpa 
svenska advokater att hitta en bra väg för att 

vara konkurrenskraftiga. Riese sa sig ha en 
stor respekt för att advokater verkar i olika 
miljöer. Han utgår från sin värld med ett 
stort internationellt inslag i verksamheten. 
Där begär han av sina klienter att de skall 
ha koll på internationella regelverk, det blir 
då märkligt, enligt hans uppfattning, att säga 
att svensk advokatverksamhet är så speciell 
att det är omöjligt att ta intryck av interna-
tionella regler. 

– Det är endast en tidsfråga, det inter-
nationella inflytandet kommer. Det måste 
ges möjlighet att konkurrera på samma vill-
kor som internationella konkurrenter. En 
möjlighet till dispens är ett första steg som 
måste komma. Dispensens utformning gör 
det också möjligt för styrelsen att snabbt dra 
tillbaka en beviljad dispens.

Jörgen Durban, Linklaters, berättade att han 
under de senaste åren varit ledamot av etik-
kommittén. Han beskrev det som något av 
det mest väsentliga han gjort i sin karriär. 
I det arbetet har han varit förhindrad att 
öppet delge sina personliga överväganden. 
Han har arbetat i 23 år och har ändå en be-
gränsad erfarenhet, han har endast sysslat 
med affärsjuridik, ofta över internationella 
gränser. Han har aldrig arbetat med human-
juridik, med flyktingrätt eller brottmål. Han 
har i två år deltagit på Norra avdelningens 
årsmöte och mött advokater med helt andra 
erfarenheter i den dagliga verksamheten. 
Det är stora skillnader i verksamheten men 
ändå känner han en gemenskap med andra 
advokater eftersom de alla har gemensamma 
värderingar; oberoende, lojalitet mot klien-
ten, mod. 

– I etikkommittén talade man om obe-
roendet, lojaliteten och modiga advokater. 
Det är häftigt att vara advokat just på grund 
av dessa värderingar, sa Durban som min-
des hur det var i början av hans karriär då 
han fick lära sig att alltid ställa sig frågan 
”Vem är min klient?”. Det har hjälpt ho-
nom i hela hans karriär. Han vet vem som 
är hans klient. Durban förklarade att han 
ansåg att det är förenligt med de grundläg-
gande värderingarna att olika advokater på 

Här följer en sammanfattning av den 

diskussion samt motionsbehandling 

angående controlled auctions som hölls 

på Advokatfullmäktige. 

diskussion i god anda 
slutade med stor enighet

fullmäktige
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samma byrå företräder olika budgivare i en 
controlled auction, förutsatt samtycke och 
informationsbarriärer. 

Jörgen Durban sa att han ibland har hört 
sägas att det bara handlar om ”stålar och 
girighet” som skulle ligga bakom resone-
manget om att införa en dispens eller ett 
undantag i de etiska reglerna. Det stämmer 
inte, menade han.

– Linklaters är en mycket lönsam byrå 
och det inte bara på grund av deras tekniska 
skicklighet och deras förmåga att anpassa 
sig, utan i allra högsta grad på grund av hela 
firmans (och då är endast 4 % av byrån belä-
gen i Sverige) värderingar, oberoende, loja-
litet och mod, sa Jörgen Durban och tillade 
att han är som delägare i byrån skyldig att se 
till rörelsens utveckling. 

– Om man anser det vara girighet får 
man väl tycka det. Varför skall man då till-
låta detta? Det gäller endast dessa kontrol-
lerade auktioner som är just kontrollerade, 
inga andra typer av ärenden. Det handlar 
om klienter som vet vad de gör. Informa-
tionsbarriärer ställer krav på firmans storlek, 
infrastruktur, ledarskap samt att de verksam-
ma på byrån vet vilka värderingar som gäl-
ler för verksamheten, sa Durban som sa att 
han vet vem hans klient är och vilka byråns 
klienter är. 

– Om man tror att man inte kan vara lojal 
mot klienten så tackar man nej till uppdra-
get. Advokaten låter sig inte köras över av 
klienten eftersom man är oberoende, slog 
han fast och tillade att han inte trodde att 
den här möjligheten skulle förstöra kårens 
rykte. 

– Vi vet att detta fungerar i USA, England 
och Tyskland, att det inte inneburit att ad-
vokaternas anseende trätts förnär. Möjlighe-
ten bör införas, sa Durban som uppmanade 
styrelsen att tillåta detta under de förutsätt-
ningar som lagts fram.

Bo Ahlenius, Glimstedt, anknöt till vad 
Björn Riese sagt tidigare och sa:

– Det är viktigt att understryka att reg-
lerna är våra egna. Advokaterna äger frågan 
vad god advokatsed är. Advokaterna har 

själva sagt att man vill ha ett striktare regel-
verk än vad lagstiftaren kräver. Det är vik-
tigt att regelverket behandlas med respekt 
för de begränsningar som god advokatsed 
innebär. Reglerna är till för att ge klienten 
privilegier jämfört med om de vänder sig 
till icke-advokat. Detta innebär å andra si-
dan att advokaterna frivilligt underkastar sig 
vissa begränsningar i hur de arbetar för att 
kunna ge klienterna detta privilegium. Det 
ger en dynamik att arbeta i två dimensioner, 
de juridiska lösningarna förpackade i god 
advokatsed. Det ligger vissa pedagogiska 
problem i att för utomstående förklara hur 
man kan göra undantag när man är osäker i 
vems intresse man gör det. 

Claes Peyron, Advokataktiebolaget Claes 
Peyron, ansåg att det var svårt att följa de-
batten och vad som menas med motionen.

– Innebär det ett förbud för styrelsen att 
kunna lämna dispens i enskilda fall då styrel-
sen bedömer att det skulle kunna fungera? 

Om det är så ställde han sig inte bakom 
motionen, annars gjorde han det. 

– Det är inte bra att införa en dispensmöj-
lighet för en så liten sak. När man nu petar 
i samtyckesreglerna, varför skall man då 
särreglera just denna speciella fråga. Varför 
inte låta styrelsen från fall till fall säga att nu 
har byrån nått målet, dispens beviljas. Varför 
skall det krävas en speciell regel? Controlled 
auctions är rätt nytt, man kan inte veta hur 
länge det kommer att finnas kvar. 

Claes Peyron sa sig inte imponeras av Jör-
gen Durbans argument ”att alla andra får”. 
Det finns även många länder som förbjuder 
detta, förklarade Peyron. 

Claes Lundblad, Roschier, konstaterade att 
de flesta har nog redan bildat sig en upp-
fattning.

– Det finns två problem. Det första är 
hyggligt lätt, det handlar om en principfrå-
ga. Det andra är politiskt och det är svårare, 
sa Lundblad som menade att vad gäller det 
principiella hade han svårt att förstå att en 
byrå skall ha två klienter med skilda upp-
dragsintressen. 

– Det måste urholka ”musketörsprinci-
pen” och det är ett stort, farligt steg. Det 
har antytts att styrelsens uttalande år 2004 
var något nytt, men det var endast en be-
kräftelse av vad som gällt redan tidigare. 
Samtyckesproblematiken tas för lättvindigt. 
Visst förstår en stor klient vad den samtycker 
till. Det kan kanske för en sofistikerad klient 
vara möjligt att acceptera en samtyckeslös-
ning. Annorlunda kan klientens efterhands-
bedömning möjligen bli när konkurrenten, 
som företräds av samma byrå, får affären. 
För övrigt: Hur ska man dela upp klienterna 
i de som anses samtyckesmyndiga och de 
som inte är det? Ska byrån säga till klient 
X att den klienten inte vet vad de gör och 
att dess samtycke därför inte gills? Och hur 
skall man behandla villkorade samtycken? 
En klient kan till exempel kräva att byrån 
i ett senare skede frånträder uppdraget för 
en konkurrent. Detta är en styggelse och 
ett steg mot att urholka förtroendet för 
kåren. Ett steg i fel riktning. Den svåra 
frågan är om det trots detta finns vägande 
politiska skäl till ett undantag, skäl att skapa 
en gräddfil för vissa advokater? Advokater 
möter alltid smärtsamma situationer där de 
tvingas säga nej till uppdrag. Man kan med 
fog fråga varför  controlled auctions är så 
speciella? Hur skall man göra med till ex-
empel offentlig upphandling om man går 
med på detta? Det blir svårt att bibehålla 
logiken. Det finns självklart ekonomiska 
intressen i detta, de stora byråerna och de 
mellanstora står mot varandra. Men det 
finns även många advokater som inte be-
rörs ekonomiskt av frågan men som ändå 
har starka åsikter i densamma. Kan man då 
ha starka byråer i Sverige utan undantaget? 
Ja, de finns ju redan så det går tydligen bra. 
Jag ifrågasätter uppfattningen att det inte 
skulle gå bra att ha stora byråer. Det finns 
för övrigt ett motstånd mot  en förändring 
i nu aktuell riktning även hos professionella 
aktörer på transaktionsområdet.  

– Alla tycker inte att denna möjlighet 
skulle vara något bra. Det är en splittrad 
bild, sa Lundblad som tyckte att det star-
kaste argumentet för honom är det kom- »
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pakta motstånd han mött då han varit ute 
på avdelningarnas möten. Ett ännu starkare 
motstånd än vad som nu framgår av siffror-
na. Han sa sig ha svårt att se hur styrelsen 
skall kunna besluta i strid med vad en så stor 
del av kåren vill i en så viktig fråga. Lund-
blad ifrågasatte fullmäktiges möjlighet att 
instruera styrelsen, men demokratiskt sett 
är det bra trots att det inte är bindande. Han 
yrkade bifall till motionen. 

Lars-Erik Saltin, Saltin & Partner Karlsko-
ga, sa att hans uppfattning var att man inte 
skall ta någon risk att solka ner förtroendet 
för kåren. Om dispensförfarandet införs vet 
man inte vad det innebär, det är ju något 
som skall kontrolleras i efterhand. 

Axel Calissendorff, Roschier, berättade att 
han var med och fattade styrelsens beslut år 
2004 (som dåvarande styrelsens ordförande, 
red.anm). Calissendorff sa sedan att han ville 
visa hur det egentligen ser ut i den svenska 
advokatverksamheten:

– För det första. När det gäller inställ-
ningen till en modernisering av de etiska 
reglerna, Roschier är för modernisering. 
Man förordar en harmonisering inom 
CCBE, man värnar kärnvärdena och är 
motståndare mot att flera budgivare i en 
controlled auction skall kunna företrädas av 
samma byrå. 

– För det andra. Det går bra för stora by-
råer även efter år 2004 när det vägledande 
uttalandet antogs. Man har gått från 3,1 mil-
jarder till 4,5 miljarder.

– För det tredje. Antalet jurister på de 
stora byråerna ökar. Sedan år 2002 har man 
ökat från 1200 till 1500.

– För det fjärde. Sedan 2002 har inget 
dramatiskt inträffat vad gäller marknadsan-
delar. Svenska byråer deltar i flest svenska 
transaktioner. Det går bra och svenska by-
råer tar marknadsandelar i förhållande till 
byråer med kontor utanför Sverige.

– För det femte. En viss omfördelning har 
skett av intäkterna per delägare. De byråer 
som följer de tre stora har haft en mycket 
god utveckling. De stora som har expande-

rat har inte lika stor del per delägare jämfört 
med dem som inte expanderat. Det är en 
del av förklaringen. Det är inte hotet från 
utlandet.

– För det sjätte. Styr egenintresset? Det 
behöver i och för sig inte vara fel. Dock 
inte för Roschier. Man har i Finland samma 
marknadsposition som MSA och Vinge har i 
Sverige. Det är inom Roschier okontroversi-
ellt att behålla konfliktreglerna. Man värnar 
om ett långsiktigt förtroende för kåren.

– För det sjunde. Man kan enas om att 
reglerna inte innebär något negativt i eko-
nomiskt hänseende. Affärsjuristerna har en 
bättre utveckling än andra konsulter och de 
har störst förtroende. Debatten bör handla 
om att vårda förtroendet. Det är särskilt 
olyckligt med en dubbel representation vid 
så kallade contract races. Om tvister upp-
kommer och det blir edition i kompanjo-
nens kontor, då är man ute på hal is. Sakskäl 
bör avgöra, inte ett tryck från de största 
byråerna.

Axel Calissendorff avslutade med att yrka 
bifall till motionen.

Fred Wennerholm, Setterwalls, berättade 
att han hade lyssnat på de sakskäl som pre-
senterats men att han ville ge en annan vin-
kel, en historisk tillbakablick.

– Setterwalls fyller 135 år nästa år. Advo-
katsamfundet bildades 1887. Firman starta-
des 1874. Man var en pionjär i tiden och fö-
rebilden kom från kontinenten. Det var trögt 
för de svenska sakförarna. Den stora kampen 
handlade om att vinna förtroende från den 
stora allmänheten. Den långsiktiga synen 
om lojalitet mot klienten har burit frukt. De 
senaste 10 åren har det förekommit ett antal 
skandaler. Revisorerna är ett exempel, de har 
kört huvudet i väggen efter att ha utnyttjat 
systemet på ett sätt som gör att de har svårt 
att komma igen. Nu har banker, försäkrings-
bolag och andra finansiella institut svårt att 
förstå vad orsaken är. Är det ett systemfel? 
Ett problem är att man försökt sitta på så 
många stolar som möjligt, till slut kolliderar 
intressena. För Advokatsamfundet är det nu 
viktigt att inte förväxla de stolar man sitter 

på. Förra veckans beslut från Finansinspek-
tionen är en fingervisning för en stor aktör 
trots att inget inträffat som skadat något an-
nat än förtroendet för hur samhällssystemet 
fungerar. Detta visar att det är en stor efter-
frågan på att samhällets aktörer definierar 
sina roller och lever efter dem.

Fred Wennerholm yrkade bifall till mo-
tionen.

Hans Potilla Strömsnes, Wistrand, förkla-
rade att han sätter de etiska värdena högt. 
Debatten som varit har medfört att de stora 
byråerna engagerat sig i samfundsarbetet 
och det är bra. 

– I slutet på 1800-talet hade dåtidens 
motsvarighet till advokatkåren dåligt rykte, 
vilket ledde till att Advokatsamfundet bil-
dades. Idag har kåren ett gott förtroende. 
Oberoendet och lojaliteten är av särskild 
vikt. Klienten behöver aldrig känna oro för 
att advokaten tar hänsyn till något annat än 
klientens intresse. Klienthatten är på i alla 
lägen. Detta får man inte tumma på. Även 
om man har informationsbarriärer, sam-
tycke etc. skulle det vara mycket skadligt 
för kåren om det skedde ett läckage. Det är 
viktigt att vi inte tillåter regler som tummar 
på lojaliteten. 

Potilla Strömsnes tillstyrkte motionen.

Lena Frånstedt Lofalk, Cederquist, berät-
tade att när hon och de andra kursledarna 
tar emot biträdande jurister på Advokat-
samfundets etikkurser är många smått av-
vaktande och funderar på vad de har där att 
göra. Efter två dagar är den genomgående 
erfarenheten att kursdeltagarna lämnar kur-
sen glada och stolta över det yrke de valt 
och innebörden av det som de inte riktigt 
förstått innan.

– Man har fått ett innehåll i advokattiteln. 
Advokaten är inte som vilken konsult som 
helst. Advokaten kan sina kärnvärden, vem 
som är klienten. De lär sig att lojaliteten mot 
klienten är det grundläggande, de lär sig om 
sekretess, frågeförbud, oberoende och frihet 
från intressekonflikter. Vårt varumärke är 
välkänt och mycket starkt. Man skall ha en 

fullmäktige
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principiell utgångspunkt och inte göra några 
avsteg från reglerna om intressekonflikter. 
Då är frågan om det ändå finns skäl att göra 
avsteg. Det går bättre och bättre för de stora 
byråerna. De som vill ändra reglerna måste 
visa varför. 

Lena Frånstedt Lofalk sa att hon hittills 
inte hört något bra skäl till att förändra reg-
lerna. 

– Några skäl som anförts är följande. Att 
klienten har rätt att välja; det gäller ju alla 
klienter som förstår sitt eget bästa. Den in-
ternationella konkurrensen; det är farligt att 
säga att vi måste få göra vad de andra gör, då 
finns det inget kvar till slut. Björn Riese sa att 
detta skulle vara ett första steg.  Jag känner 
en oro över det, vad blir då det andra steget? 
Statistiken över affärer i Norden under det 
första kvartalet 2008 visar att de två utländ-
ska konkurrenterna som finns med bland de 
översta är två danska byråer. Danska byråer 
som har samma regler som vi.

Lena Frånstedt Lofalk yrkade bifall till 
motionen.

Sten Gejrot, MAQS Stockholm, sa sig in-
stämma med de två brev från Roschier och 
Setterwalls som finns publicerade på sam-
fundets hemsida. Han förklarade att han 
inte tror på en uppluckring av regelverket. 

Gejrot arbetar med transaktioner, med 
utländska klienter, stora riskkapitalbolag 
och utländska byråer. Man delar principen 
om trofasthet mot klient. Han sa sig därför 
inte känna igen den risk som de stora talar 
om. Gejrot sa sig tro att svenska advokater 
är bra. Han trodde inte att förslaget om hur 
samtycket skall inhämtas kommer att fung-
era. Han trodde inte heller att detta med 
controlled auctions kommer att fungera. 
Gerjrot trodde inte heller att ett system med 
dispensansökan kommer fungera. 

Sten Gejrot yrkade bifall till motionen.

Michael Wigge, Vinge, menade att det hela 
är en politisk fråga. 

– Det är olyckligt att slå statistiken i huvu-
det på varandra. De är ett antal byråer som 
verkar på den globala marknaden och det 

finns en genuin oro för att deras konkurrens-
kraft mattas. Under de senaste fyra åren har 
det skett en ökning av utländska byråer som 
konkurrerar om svenska uppdrag i svensk 
rätt i Sverige. Motionen ifrågasätter styrel-
sens förmåga att avgöra om dispensregeln 
kan användas. Advokatsamfundet utvecklas 
och man har använt dispensregler tidigare, 
till exempel avseende marknadsföring. En 
dispensregel ger flexibilitet. Det finns ytter-
ligare kärnvärden, respekt och kollegialitet. 
Om man inte hörsammar de 274 advokater-
nas oro ifrågasätter man respekten. De är 
lika måna om att värna advokatens integritet 
och klientens intressen. 

Vigge sa att han ansåg att det som före-
slås säkerställer att svenska advokater kan 
konkurrera på lika villkor på den globala 
marknaden. Vidare att klienten får bestäm-
ma själv. 

– Advokatsamfundet ges insyn och möj-
lighet till kontroll i denna mycket speciella 
typ av transaktion, som är helt olik till exem-
pel offentlig upphandling. Det ger en möj-
lighet för samtliga ledamöter att respektera 
kollegorna. Det ger ett även fortsättningsvis 
starkt Advokatsamfund.

Monica Behm, Advokatbyrå Behm, berät-
tade att hon arbetar med familjerätt och 
brottmål. 

– Brottmålsadvokaterna fick ett stålbad 
när det fastslogs att de endast får ha en kli-
ent i samma mål. I de familjerättsliga målen 
finns det personer som går runt och får råd-
givning och jävar ut advokater. Det är svårt 
att senare förklara för en potentiell klient att 
denne inte får lämna samtycke till att advo-
katen tar dennes ärende trots tidigare kon-
takt med motpart eller dylikt. Det blir ännu 
svårare att förklara om detta anförs avseende 
controlled auctions, sa Behm och tillade att 
enligt resonemanget om vattentäta skott att 
hon skulle kunna ha en verksamhet i Göte-
borg och en i Stockholm och säga att det är 
vattentäta skott däremellan.

Lars Wenne, Hamilton, berättade att han 
motionerade för tre år sedan för en nog-

grann genomgång av reglerna. Han har dock 
saknat en ordentlig genomgång av skälen. 
Vad vill motionärerna?, frågade han sig.

– Advokatverksamhet är en affärsverksam-
het, men man har valt ett yrke som begrän-
sas av etiska regler. Advokaterna har under 
121 år byggt upp ett rykte. Det är viktigt 
att inte rucka reglerna i dess grundvalar. 
Om något gick fel vid en controlled auction 
skulle detta svärta ner hela kårens rykte. Det 
skulle vara en katastrof om styrelsen tvinga-
des återkalla en given dispens. Det skulle 
uppstå en risk för att skadeståndskrav rik-
tades både mot den enskilda byrån och mot 
Advokatsamfundet. 

Lars Wenne sa sig stå bakom motionen 
som han tolkat den.

Hans Wibom,Vinge, upplyste om att han 
har varit ledamot i etikkommittén. Det var 
ingen tillfällighet att utredningen startades, 
menade han. 

– Det har skett en utveckling sedan reg-
lerna sågs över sist. Verksamheten har för-
ändrats genom åren. Arbetet har varit roligt 
och stimulerande. Det är två frågor som har 
diskuterats idag, lojaliteten och i vems in-
tresse detta sker. Vi måste vara lojala och 
stå upp för lojaliteten. Det är inget unikt i 
det som föreslås. Man kommer att veta vem 
som är klienten även om byråkollegan före-
träder annan budgivare. Det finns ett tryck 
från klienterna att få ha ett ord med i laget. 
Det finns även klienter som inte vill det och 
detta ger en bra konkurrens mellan de by-
råer som erbjuder exklusivitet och de som 
inte gör det. 

Hans Wibom sa att han tillhörde de i etik-
kommittén som ansåg att en regel skulle tas 
in i VRGA, men han har även biträtt de 
skiljaktiga för att införa dispensmöjligheten 
på prov. Det skall vara styrelsens skön. Han 
yrkade avslag till motionen även om han är 
osäker på vad den innebär.

När det var dags att besluta biföll en stor 
majoritet av de 57 närvarande röstberättiga-
de ledamöterna motionen. Möjligen kunde 
två nejröster uppfattas. Inte någon av de för-
samlade krävde rösträkning. n
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I ringsadvokaten, som har svært dyktige advokater.  Den 
private part, på den annen side, vil sjelden ha økono-
misk mulighet til selv å bekoste en rettslig prøving av 
utlendingsmyndighetenes vedtak. Et negativ vedtak fra 
forvaltningen vil som hovedregel heller ikke gi rett til fri 
rettshjelp. Vi ser derfor faren for at det er ressurstilgang 
som avgjør hvorvidt de prinsipielt viktige sakene blir 
ført for retten eller ikke. 

Gjennom Aksjonsgruppen ønsker Advokatforeningen 
å avhjelpe ubalansen i styrkeforholdet på to måter – ved 
å gi gratis advokathjelp og ved å bygge opp en kunn-
skapsbase i utlendingsrett. 

Det gis gratis advokathjelp til å fremme prinsipielle 
saker for retten som har rimelige sjanser for å vinne 
frem. Saken føres av dyktige advokater som gjør arbei-
det pro bono. På denne måten kan disse sakene bli ført 
for retten, uavhengig av om man er ressurssvak eller 
ressurssterk. 

I tillegg til å gi gratis advokatbistand i enkeltsaker, har vi 
opprettet en kunnskapsbase som kan anvendes i de sa-
kene advokatene påtar seg gjennom prosjektet. Men også 
andre av Advokatforeningens medlemmer som arbeider 
med denne typen saker, vil kunne benytte seg av denne 
kunnskapsbasen. På denne måten vil den private part i 
asyl- og utlendingssaker få bedre tilgang på kunnskap og 
ressurser. Advokatforeningen håper dermed å bidra til en 
styrket rettssikkerhet i denne typen saker.  

Aksjonsgruppen skal også arbeide aktivt og utadret-
tet for å styrke utlendingers rettsstilling. På sikt vil 
advokatene i prosjektet delta i offentlig og faglig debatt 
med sikte på å øke kunnskap om utlendingers utsatte 
rettsstilling. Dessuten ønsker man å arbeide for effektiv 
inkorporering og håndhevning av menneskerettigheter 
i norsk rett.  

Aksjonsgruppen ledes av to advokater, som også var 
de som tok initiativet til aksjonen – Arild Humlen og 
Jonas W. Myhre. I tillegg er flere advokater og organi-
sasjoner involvert i arbeidet på flere nivåer. 

Når sakene kommer inn til Advokatforeningen blir 
det utarbeidet en redegjørelse som beskriver sakens 

gästkrönika

Norsk pro bonoaktion  inom utlänningsrätten
I Norge har store advokatfirmaer og fremtredende 
prosedyreadvokater de siste månedene sagt ja til å føre 
en serie med saker for asylsøkere og andre utlendinger. 
I løpet av sommeren ble de første av disse prinsipielle 
sakene mot norske utlendingsmyndigheter vunnet. Det 
er Advokatforeningen som organiserer advokataksjonen, 
og alle advokatene som stiller opp, gjør det pro bono. 
Advokatforeningen vil på denne måten bidra til at man 
overholder sine internasjonale forpliktelser i utlendings-
forvaltningen. 

Prosjektet ble startet i mars 2007. Sakene har strøm-
met inn etter at media omtalte Advokatforeningens 
Aksjonsgruppe i utlendingsrett, og det er siden oppstart 
vurdert over 200 saker. Det store flertallet av disse 
sakene gjelder søknad om asyl, men det er også enkelte 
saker om bl.a. familiegjenforening, utvisning og stats-
borgerskap

Så langt har Aksjonsgruppen valgt ut 16 saker som tas 
videre til domstolene. I skrivende stund er fire av disse 
sakene blitt prosedert i første instans. To saker vunnet, 
mens to er tapt.  

Aksjonsgruppen har fått betydelig oppmerksomhet 
i norske medier, og flere aviser har gitt uttrykk for at 
Aksjonsgruppens videre arbeid vil bli fulgt med stor 
interesse. 

Hva er så bakgrunnen for dette engasjementet fra 
enkeltadvokaters, advokatfirmaers og Advokatforening-
ens side?

Asyl- og utlendingsrettssaker er krevende. De befin-
ner seg i et spenningsfelt mellom vekslende politiske 
signaler og internasjonale og nasjonale rettsregler.  Det 
er også et kjennetegn ved disse sakene at de er av svært 
inngripende karakter for den enkelte. Et annet kompli-
serende forhold er at rettsfeltet i stor grad er regulert 
av internasjonale rettskilder. Rettskildene vil ofte være 
uoversiktlige og til dels uoverkommelige å navigere seg 
gjennom.  

Utlendings- og asylsaker preges dessuten av et skjevt 
styrkeforhold. Skjevheten i utlendingssakene refererer 
seg både til økonomi og tilgangen til et godt juridisk 
støtteapparat.  

Det offentlige sitter på store ressurser som kan 
anvendes i slike saker. Utlendingssaker føres av Regje-
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for tingretten. To av sakene har Ak-
sjonsgruppen vunnet og to er tapt.  

Den ene av sakene som er vunnet, 
gjaldt Sayed Ibrahimi fra Iran (se 
faksimile) som fikk avslag på asyl og 
ble nektet vern som flyktning etter ut-
lendingsloven. Han var medlem av det 
Kurdisk demokratisk parti (KDPI) og i 
Nord-Irak mottok han opplæring som 
kurdisk kriger. I 2004 flyktet Ibrahimi 
til Norge, fordi iranske politistyrker 
hadde vært på jakt etter ham og også 
brukt hans familie for å få ham til å 

returnere til Iran. Det er ikke uvanlig 
at politiske aktivisters familiemed-
lemmer i Iran risikerer å bli fengslet 

på grunn av slektskap med en person som er ettersøkt 
av myndighetene. Avslaget på asyl ble kjent ugyldig av 
tingretten.

Gjennom Aksjonsgruppens arbeid søker Advokatfor-
eningen på sikt å få en bedre likevekt mellom staten 
og den private part. Med likevekt kommer flere av de 
prinsipielle sakene for domstolene. Advokatforeningen 
håper at disse sakene vil sette sitt preg på utviklingen av 
rettstilstanden på utlendingsfeltet. 

Til den leser som spør seg hvorfor en advokat skal 
påta seg dette arbeidet, vil jeg peke på at man som 
advokat skal påse at rettsordenen og rettssikkerheten 
fungerer. Man skal utøve kontroll med andre som 
utøver rettslig makt. Som advokat har man dessuten et 
ansvar for å formidle sin kunnskap og sine erfaringer og 
gi kritiske innspill. Advokatforeningen mener prosjektet 
gir en flott anledning til å gjøre nettopp dette.

G

Norsk pro bonoaktion  inom utlänningsrätten

MERETE SMITH

Generalsekreterare 

i Norges Advokatsamfund

/Den norske advokatforening

rettslige sider. Dette arbeidet gjø-
res av engasjerte juridiske studen-
ter som er deltidsansatt i Advokat-
foreningen. Saken går så videre til 
en vurdering hos Aksjonsgruppens 
ledelse. Dersom disse finner at 
saken ikke har rimelig utsikt til 
å vinne frem, avvises saken. I 
motsatt fall fremlegges saken for 
referansegruppen. 

I referansegruppen sitter 
representanter for Norsk orga-
nisasjon for asylsøkere, Norsk 
senter for menneskerettigheter, 
Den norske Helsingforskomité, 
Amnesty International Norge og 
ulike advokater og andre med særlig kunnskap innenfor 
rettsfeltet. Det er til sammen en betydelig kunnskap 
som besittes av organisasjonene og enkeltpersonene i 
referansegruppen. 

Det er referansegruppen som avgjør om det skal ytes 
gratis advokatbistand i en sak. Advokatene som prosede-
rer sakene, får overlevert redegjørelsen i saken sam-
men med referansegruppens bemerkninger og sakens 
dokumenter. 

Gode prosedyreadvokater er nødvendig. De fleste av 
de store forretningsadvokatfirmaerne i Oslo har påtatt 
seg å føre saker for Aksjonsgruppen (bl.a. Wiersholm, 
Thommessen, Wikborg Rein, og Schjødt). Advokat-
foreningen kan gjennom referansegruppen og kunn-
skapsbasen bistå den prosederende advokat med den 
nødvendige kunnskap på rettsfeltet. 

Hittil er 16 av de over 200 sakene som er kommet 
inn, blitt overført til en prosederende advokat som tar 
oppdraget på ”pro bono”-basis. 

I den første saken Aksjonsgruppen besluttet å fremme 
for domstolene, omgjorde utlendingsmyndighetene 
vedtaket etter at det var blitt kjent at Aksjonsgruppen 
tok saken, og det ble derfor ikke nødvendig å føre saken 
for retten. Våren 2008 er det blitt prosedert fire saker 

Faksimil från norska Aftenposten den 12 juli. 
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redrik Wersäll tar emot på sitt 
ovala kontor i Wrangelska pa-
latset på Riddarholmen. Att re-
geringen ville utse honom till 

domstolschef kom som en överraskning för 
56-åringen med Sundsvallsrötter. Fredrik 
Wersäll är justitierådet som utsågs till riks-
åklagare 2004 och har gjort en kometkar-
riär och gått från det ena toppjobbet till det 
andra.

– Varför just jag fått de här erbjudandena 
vet jag faktiskt inte. Jag har väl en bred ju-
ridisk bakgrund, sedan är det kanske lite tur 
och tillfälligheter plus att man ska vara på 
rätt plats vid rätt tidpunkt i livet.

Men nu spelar det ingen roll vad rege-
ringen vill för han har kommit till slutsta-
tionen på resan han gav sig ut på när han 
började läsa juridik i Uppsala under ett tidigt 
1970-tal.

– Här i Svea hovrätt vill jag avsluta min 
yrkesverksamma tid. Det var spännande, 
utmanande och hedrande att regeringen er-

bjöd mig det här prestigefyllda jobbet och 
självklart att jag skulle tacka ja.

Blicken är öppen, kroppsspråket samlat, 
språket ledigt, elegant och distinkt. Det är 
uppenbart att orden betyder något för ho-
nom.

– Förutom samhällsfrågorna fascinerades 
jag av språket som arbetsverktyg och preci-
sionsinstrument när jag började med juridik. 
Det är en fascination som håller i sig. 

förtroende för rättssystemet
Som riksåklagare var hans drivkraft att skapa 
en effektiv och säker brottmålsprocess för 
att vinna allmänhetens förtroende för rätts-
väsendet. Samma sak gäller som hovrätts-
president, det vill säga att skapa en effektiv 
och säker process för hovrättens alla mål och 
ärenden.

– Förtroendet för rättssystemet är den en-
skilt viktigaste faktorn. Kan vi exempelvis 
inte förmedla bilden att normöverträdelser 
följs av rättvisa och proportionerliga sank-

porträtt TEXT Och fOTO PER JOHANSSON

Riksåklagaren som
blev hovrättspresident
Att så många unga duktiga jurister går till välbetalda anställningar på 

affärsbyråerna bekymrar den nye presidenten i Svea hovrätt, Fredrik Wersäll.

– Jag hoppas att staten höjer ersättningarna till försvarsadvokaterna, 

det skulle hela rättssystemet tjäna på, säger Fredrik Wersäll.

Här ger han sin syn på återväxten inom humanjuridiken, internationaliseringen 

av rättskällorna, havsutsiktens och motorsågens terapeutiska värde.

F

»

tioner urholkas tilltron till straffsystemet 
och på sikt hela rättsväsendet.

Att efter en kort tid på sin nya arbetsplats 
säga vilket avtryck han vill sätta eller ange 
en färdriktning har han av naturliga skäl 
inte lust med. Men Wersäll understryker 
att chefen, vare sig han eller hon vill, sätter 
sin prägel på domstolens arbete.

Däremot pekar han gärna ut områden 
som på olika sätt kommer att påverka hov-
rättens arbete de kommande åren.

Wersäll välkomnar den stundande re-
formen ”En modernare rättegång” vid de 
allmänna domstolarna som träder i kraft i 
höst (den 1 november). Han kan tänka sig 
att utöka kretsen av brottmål som förses 
med prövningstillstånd. 

– Den tyngdpunktsförskjutning ”En mo-
dernare rättegång” innebär ska inte drama-
tiseras, men det är viktigt att parterna förstår 
att deras sak kanske inte fullt ut kommer att 
prövas av hovrätten.

Att avge domar av hög kvalitet inom rim-
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presidentens alla män, och kvinnor, uppgår 
till närmare 250 anställda. ”Jag känner en 
stor trygghet i den kompetens som finns 
bland personalen. Det här är en välskött 
och väl fungerande arbetsplats”, säger 
Fredrik Wersäll.
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porträtt

lig tid och upprätthålla den service medbor-
garna har rätt att kräva är en konstant utma-
ning och kamp som måste föras varje dag.

– Arbetsbelastningen ökar inom hela 
rättsväsendet. Produktionskravet är omfat-
tande. Det är viktigt att vi får de nödvändiga 
resurserna så att vi kan hålla ned målbalan-
serna.

Förra året utsattes chefsåklagare Barbro 
Jönsson i Trollhättan för ett bombattentat 
vilket rubricerades som mordförsök. Wer-
säll är oroad över att alltfler åklagare hotas 
och inte minst hur vittnen och brottsoffer 
skräms till tystnad. 

Han konstaterar att det öppna demokra-
tiska samhället alltid är sårbart för den här 
typen av attacker, men att mycket kan göras 
i vardagen för att förbättra säkerheten i och 
utanför domstolarna. 

Han bedömer att domstolsvärdar, som tar 
hand om parter och vittnen när de kommer 
till rätten och förklarar hur en rättegång går 
till och skapar en lugn atmosfär, är bättre för 
säkerheten än beväpnade vakter.

– Kanske måste även den fysiska säkerhe-
ten höjas generellt så att besökarna passerar 
en larmbåge för att komma in i domstolslo-
kalen. Vi behöver också bli bättre på att till-
sammans med polisen och Säpo identifiera 
potentiella risker.

När det finns allvarlig risk för hot eller 
våld vid förhandlingen ska rättegången hål-
las i en säkerhetssal.

bryssel konkurrerar
Sveriges EU-medlemskap och Europakon-
ventionen innebär att domstolarnas makt 
ökar. Lagstiftaren har fått konkurrens av 
Bryssel och breddningen av rättskällorna ger 
ett större tolkningsutrymme för rätten som 
nu kan gå till internationella konventioner 
och instrument i sin bedömning.

– EG-domstolens politiska makt är up-
penbar och internationella lagar ökar i bety-
delse. Det gäller exempelvis inom miljörät-
ten, vi ser det i Miljööverdomstolens mål i 
Svea hovrätt.

Wersäll har ibland medverkat i det offent-
liga samtalet, senast när han som RÅ deltog 
i den stora debatten som följde i spåren av 
rapporten ”Felaktigt dömda”.

– Jag vände mig inte mot att debatten för-
des. Det är oerhört viktiga frågor. Det är 
lika självklart att ingen oskyldig ska dömas 
som att samhället måste försöka klara upp 
allvarliga brott.

Wersälls invändningar gällde bland annat 

den förenkling av ämnet, som enligt honom 
präglade meningsutbytet inledningsvis, 
och det bräckliga underlag, enligt Wersälls 
uppfattning, justitiekansler Göran Lambertz 
stödde sig på.

– Debatten i sig var inte märklig, det 
märkliga var att JK förde den. Hävdar man 
att det sitter oskyldigt dömda vore det bra 
om man också kunde säga vilka de är så man 
kan utreda dem.

– Som RÅ tog jag initiativ flera gånger till 
att dömda fick resning när det fanns tvek-
samheter om de fått en riktig prövning. 

hög medelålder bekymrar
Wersäll anser att advokatkåren håller hög 
klass men han är bekymrad över den höga 
medelåldern på försvarssidan.

– Jag hoppas att rättshjälpstaxorna och 
andra ersättningar inom humanjuridiken 
höjs för att underlätta rekryteringen. 

Han har goda erfarenheter av Advokat-
samfundet. 

– Under min tid som RÅ arrangerade vi 
tillsammans med Domstolsverket Brott-
målsdagen, en gemensam kompetensutveck-
lingsdag. Jag ser gärna en utveckling av det 
här samarbetet.

Under senare tid har frågan om en ge-
mensam högsta juridisk instans diskuterats 
på olika håll inom rättsväsendet. Fredrik 
Wersäll kallar en gemensam högsta juridisk 
instans för en intressant tanke, men bedö-
mer att det är orealistiskt med en samman-
slagning av Högsta domstolen och Rege-
ringsrätten inom en överskådlig framtid. 

– Vi har ett väl fungerande system och det 
vore nog att lägga energi på fel sak.

tror på öppenhet mot medierna
Många domare vill inte uttala sig i medierna 
utan anser att välmotiverade och välskrivna 
domar är deras bidrag i samhällsdebatten. 
Wersäll har förståelse för uppfattningen, 
inte minst ur ett kollegialt perspektiv, men 
han tillägger:

– Jag tror inte det håller i längden. Det 
finns ett sådant stort intresse i samhället för 
vad vi gör att även domare bör vara relativt 
öppna mot medierna.

Att få arbeta med unga domare och fis-
kaler och bidra till deras utbildning ser han 
fram mot och ska försöka vara en god fö-
rebild.

Själv har Wersäll fortfarande sin förste 
chef, häradshövdingen Hamilton i Härnö-
sand där han satt ting, som ledstjärna för hur 
den gode domaren ska vara.

– Han hade en oerhörd förmåga att få 
parterna att känna sig bekväma och säkra 
under processen. De upplevde att han verk-
ligen var intresserad av deras ärende, oavsett 
hur rutinmässigt det än var för rätten, säger 
han och blickar ut över en stilla Riddarfjärd. 
Att titta på vågor är en av favoritsysslorna 
när han är ledig.

– Det är fantastiskt rogivande med havets 
rörelser. Jag har tillbringat mycket tid vid och 
på sjön. Hav och båtliv är viktigt för mig 

Den egna båten ligger förtöjd i närheten 
av familjens sommarstuga i Roslagen, ett 
kärt andningshål.

På tomten kan han inte bara varva ned 
med att titta på havet utan även köra motor-
såg, bygga gärdsgårdar och mycket annat.

– Jag tycker det är fantastiskt skönt och 
avkopplande att göra något handgripligt på 
fritiden. n

Ålder: 56.

Familj: Hustru, tre vuxna barn och ett 

barnbarn.

Bor: Vasastan i Stockholm.

Aktuell: Hovrättspresident i Svea hov-

rätt sedan 1 april.

Intressen: Friluftsliv i alla former samt 

båtar och sjön.

Läste senast: Flyga drake av Khaled 

Hosseini.

Såg senast: Måsen på Elverket.

Blir arg av: Elakhet och fördomar.

Blir glad av: Att få umgås med familjen 

och vännerna.

Fredrik Wersäll



D å  i n g å r  s j u  l ä c k r a  f e m r ä t t e r s  m i d d a g a r  i  p r i s e t

 är skidveckan årets höjdpunkt 
för många av våra gäster. Varje år kommer vi med nyheter och 
uppgraderingar som ytterligare ökar ditt välbefinnande. Vi har 
nu färdigställt renoveringen av samtliga rum och har dessutom 
byggt ihop hotellet med vårt nya flaggskepp Hotel Wildbad. 
Alpernas kanske mest populära semesteranläggning innehål-
ler därmed 4 restauranger, 5 barer och 2 spa-anläggningar. 
Dessutom inviger vi Hotel Salzburger Hofs lilla ”hideaway-
chalet” Villa Orania med åtta lyxiga lägenheter och komplett 

hotellservice. Ett flertal Guide Michelin-belönade gästkockar 
garanterar den höga kulinariska nivån. Omtyckta artister som 
Sonja Aldén och Patrik Isaksson m fl möter du i vinter.

Boka före den 31 oktober 2008 så 
ingår sju femrätters middagar i priset (värde 2 200 kr/person). 
Vi har även generösa familjerabatter där barn i extrasäng får 
upp till 9 000 kr i rabatt! Boka på www.alpresor.se eller ring  
0200-25 30 30. Välkommen till oss i vinter!



Oseriösa och spekulativa murvlar som enbart vill sälja lösnummer.
Eller allmänhetens företrädare som nitiskt letar maktmissbruk och oegentligheter. 
Kriminaljournalistiken kan beskrivas på många sätt, och det görs ofta i svart eller 
vitt. Oavsett färgen är frågorna från kriminal reportrar en verklighet att hantera för 
brottmålsadvokaten idag.

Men vad händer egentligen med rättssäkerheten när rättegången flyttar in i 
medierna? Få bedömare tror att uppmärksamheten påverkar domstolens utslag. 
Däremot är alla överens om att enskilda kan drabbas hårt när medierna börjar  
spekulera i skuldfrågan och dömer på förhand. Klart är också att alla rättens ak-
törer – advokater, domare och åklagare – måste bestämma sig för hur man ska 
hantera journalisternas frågor.

Tidskriften Advokaten har talat med advokater, åklagare, domare och journalister 
om medierna och rättsstaten.
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fokusTEXTER ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON fOTO SCANPIX

medierna
& rättvisan

»

uvudförhandling i Stock-
holms tingsrätts säkerhetssal. 
Anders Eklund står åtalad för 
mord och våldtäkt. Utanför 

flockas fotograferna. Vid varje paus sticks 
en mikrofon i ansiktet på försvarare och 
målsägandebiträden. Krönikörer skriver i 
dagstidningarna om den tilltalades minspel 
och om stämningen i rättssalen, och i Aktu-
ellts studio kommenterar experter bevisläget 
och processen. 

Rättegången mot Anders Eklund är bara 
en i raden av medialt uppmärksammade 
brottmål på senare tid. Aldrig har väl medier-
nas intresse för rättssystemet varit så stort. 

– Intresset har alltid varit stort för uppse-
endeväckande brott, framför allt våldsbrott 
och mord, säger Allmänhetens pressom-
budsman Yrsa Stenius, som själv verkat som 
journalist i flera decennier. Den stora för-
ändringen enligt henne är snarare att kon-
kurrensen mellan medierna ökat.

– Vi har fått mycket fler medier, som 
konkurrerar intensivt om de uppseende-
väckande rättsfallen. Det innebär att själva 
massan av publicitet blir mer omfattande, 
och kanske på grund av konkurrensen går 
man allt närmare både gärningsmän och of-
fer. På det viset har journalistiken blivit mer 
närgången, säger Yrsa Stenius.

vinklad rapportering
Brott säljer lösnummer och väcker intresse, 
och medierna tävlar om att rapportera om 
dem så snabbt och så initierat som möjligt. 
Det ställer emellanåt till det för försvararna 
och deras klienter, menar advokat Per E. 
Samuelson.

– I inledningen av brottmål är det så att 
medierna hämtar nästan all information från 
polis och åklagare. Det gör att rapportering-
en vinklas till fördel för åklagarsidan. Advo-
katen kommer inte till tals, för att han har 
yppandeförbud eller inte vet tillräckligt om 

H
Rättegången mot Anders Eklund 

startade i juli i säkerhetssal 1 
i Stockholm. Intresset från press 

var stort och kön lång.
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fallet än. Det jämnar ut sig när rättegången 
startar och yppandeförbudet är borta. Men 
då är det ofta för sent och massmedierna har 
sin vinkel cementerad, säger advokat Per E. 
Samuelson.

Advokat Hanna Lindblom känner igen 
resonemanget.

– Det händer att en åklagare går ut och 
berättar vitt och brett om olika fynd eller 
något annat. Advokaten får frågor, men är 
begränsad av förundersökningssekretess el-
ler till och med ett yppandeförbud. Jag vet 
att många kolleger tycker det är jobbigt. 
Men jag tycker nog inte att den debatten 
ska bedrivas i media över huvud taget. Jag 
brukar säga att ”det här kommer vi att be-
möta vid förhandlingen”, säger hon.

Det största problemet är enligt Hanna 
Lindblom i stället att den mediala uppmärk-
samheten drabbar enskilda, inte bara dem 
som är direkt inblandade i processen

– Om man kanske har en misstänkt som är 
en offentlig person eller det bara är ett upp-
märksammat mål kan också föräldrar, syskon 
och vänner känna sig väldigt ansatta. Det är 
också jobbigt för anhöriga till mördade eller 
våldtagna barn, säger Hanna Lindblom, som 
tycker att detta främst är en pressetisk fråga 
att diskutera. 

– Det finns ett problem, att man ibland 
är så ivrig i den här rapporteringen att man 
tar egna initiativ och kontaktar presumtiva 
vittnen för att få snabbare och mer direkta 
besked. Då kan man förstöra utredningen, 
säger advokat Tomas Nilsson.

dömd i mediedomstolen
Men det största problemet är enligt Nilsson 
ett annat:

– Att man gör ställningstaganden och fö-
regriper skuldfrågan.

När en misstänkt person namngivits och 
fått sin bild publicerad, när tidningarna varje 
dag publicerar nya bevis mot personen, kan 
allmänheten lätt få uppfattningen att saken 
redan är klar. När krönikörer och kommen-
tatorer dessutom uttalar sig i skuldfrågan 
hjälper det kanske inte om man frias av 
domstolen. Man är redan fälld – i medie-
domstolen!

Att det här är ett stort problem, och en 
fråga som kräver diskussion och pressetisk 
debatt, det är alla ense om.

– Domstolarna får svårt att förklara när en 

person ”dömts” i massmedia och han sedan 
blir friad i domstolen. I de lägena får dom-
stolarna ofta kritik, säger hovrättslagman 
Göran Ewerlöf.

Advokat Per E. Samuelson har ett förslag 
till åtgärd mot medier som agerar domstol 
på egen hand

– Jag tror på ökade möjligheter att få ska-
destånd. Om medierna brister i etiken och 
namnger personer på felaktiga grunder bör 
det bli lättare att få skadestånd, och lite hö-
gre skadestånd, säger han.

medierna påverkar
Men vad spelar det egentligen för roll vem 
som säger vad i medierna? Det är ju ändå 
domstolen som fäller avgörandet.

Per E. Samuelson är dock övertygad om 
att mediernas rapportering kan påverka 
domstolen.

– Det är självklart! De som agerar i dom-
stolen är människor, och de kan inte undgå 
att bli påverkade. När jag påpekar för do-
mare att de påverkas blir de ofta förbannade 
och pekar på sin förmåga till objektivitet. 
Men all minnesforskning visar att vi inte 
kan skilja på objektivt och subjektivt som de 
förutsätter, säger han.

Andra advokater och domare är mer för-
siktiga. Ändå kan man inte utesluta att do-
mare påverkas, särskilt när det är upprörda 
känslor och starka opinioner inblandade, 
säger Tomas Nilsson. Hovrättslagmannen 
Göran Ewerlöf är inne på samma linje.

– Vi är människor vi också. Men i vårt 
arbete ligger att vi ska vara objektiva och vi 
arbetar väldigt mycket professionellt med 
att vi ska bortse från yttre faktorer, säger 
han, och förklarar att han ofta reflekterar 
över dessa frågor.

Vice chefsåklagare Per Lindqvist tror inte 
att domstolens överväganden påverkas av 
mediernas rapportering.

– Däremot kan nog medierna på olika 
sätt, åtminstone indirekt, göra så att vissa 
ärenden handläggs på ett särskilt sätt hos 
polis och åklagare, säger Lindqvist som me-
nar att medial uppmärksamhet som regel får 
alla att bli extra noggranna.

Per Lindqvists teori får stöd av en rapport 
av Stefan Wahlberg, som studerat mediernas 
och rättsväsendets agerande i två fall: när 
Mona Sahlin avslöjades ha använt sitt konto-
kort för tjänsten till privata inköp 1995 och 

efter intrånget i socialdemokraternas interna 
datanätverk 2006.

Wahlberg konstaterar att rättsväsendet 
inte behandlade dessa båda fall som vilka 
ärenden som helst. I Sahlinaffären beslu-
tade Riksåklagaren om en förundersökning, 
medan dataintrånget utreddes med förtur 
av Rikskriminalen, trots att det i båda fallen 
rörde sig om misstankar om brott med gan-
ska låga straffsatser. Om denna särbehand-
ling berodde på den mediala uppmärksam-
heten i sig eller på att misstankarna riktades 
mot företrädare för höga förtroendevalda 
kan inte klart sägas.*

viktig granskning
Men medierapporteringen om brott och 
rättsväsendet kan inte enbart målas i svart. 
Bortsett från allmänhetens intresse av att 
veta vad som händer i samhället och vad 
skattepengarna används till har journalis-
terna också en viktig roll som granskare av 
rättsväsendet.

– En objektiv och kritisk rapportering kan 
naturligtvis beskriva missförhållanden, den 
kan peka på dåliga inslag i rättsväsendets 
hantering av olika ärenden, säger advokat 
Tomas Nilsson, som pekar på hur medierna 
lyfte fram den rättsosäkerhet som drabbade 
de så kallade Somaliasvenskarna som ett ex-
empel. 

Och advokat Per E. Samuelson tycker sig 
märka en direkt effekt i det enskilda målet 
av att medierna är där.

– Alla skärper sig och blir bättre. Man lä-
ser på för att inte framstå som dåligt insatt, 
domare som kan ha lite divalater när de talar 
med ombuden skärper sig. Mediernas när-
varo leder helt enkelt till ett bättre resultat, 
säger han.

processa i medierna
På gott och ont måste såväl advokater som 
rättsväsendets övriga aktörer allt oftare ta 
ställning till vad de kan och får säga i me-
dierna.

– Det får aldrig bli ett självändamål att 
prata med medierna. Jag måste alltid fråga 
mig om det gynnar min klient, säger advokat 
Hanna Lindblom, som för det mesta väljer 
att hålla en låg profil när hon får frågor.

Advokat Tomas Nilsson är inne på samma 
linje. Han tycker också att man som advokat 
måste tänka noga på klientens integritet.

fokus MEDIERNA OCH RÄTTVISAN
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– Jag svarar till exempel aldrig på frågan 
”hur mår din klient?”. Oavsett hur det är 
med det, så skulle jag aldrig drömma om att 
lämna ut den typen av privat information, 
fortsätter Tomas Nilsson.

Advokat Per E. Samuelson kommente-
rar och debatterar ofta rättsfall och rättsliga 
frågor.

– Det finns en gammaldags inställning 
hos många svenska advokater att det är fult 
att processa i medierna. Men att bara tala 
om det leder vilse, om det gör att man kon-
sekvent undviker media. Den attityden är 
förgången – man måste väga för- och nack-
delar för varje enskild klient, säger han.

Också bland åklagare och domare varierar 
intresset för att framträda i medierna. Vice 
chefsåklagare Per Lindqvist i Stockholm 
önskar ingen uppmärksamhet i medierna 
för egen del. Men, säger han:

– Det är angeläget att man från rättsvä-
sendets sida försöker ha en öppen inställ-
ning till medierna så att det finns en till-
gänglighet och att rättsväsendet inte sluter 
sig för mycket. Annars kan det nog uppstå 
misstankar om att allt inte går rätt till under 
brottsutredningarna och rättegångarna. Här 
tror jag att rättsväsendets aktörer också har 
en viktig pedagogisk roll att fylla.

Reportrarna rapporterar om och recen-
serar dagligen rättsväsendets förmåga och 

domstolen, och att komma med egna upp-
fattningar, säga vad jag tycker, sammanfattar 
hon.

Hovrättslagmannen Göran Ewerlöf tyck-
er att den pedagogiska uppgiften är viktig. 
Men experten ska hålla sig inom vissa grän-
ser.

– Jag ogillar när man sitter i tevesoffor 
och gör bevisvärdering under pågående mål. 
Det tycker jag verkligen inte hör hemma i 
ett rättssamhälle, säger han.

Och advokat Hanna Lindblom understry-
ker att hon inte ska föregripa domstolen. 
Dessutom vägrar hon att recensera advo-
katkolleger.

– Varje advokat sköter sitt uppdrag helt 
och hållet utifrån samtalen med sin klient. 
Ingen av oss vet vad de pratar om.

träning och åter träning
Journalister är tränade och utbildade i att 
söka information och att ställa frågor. Hur 
gör man för att inte hamna i ett hopplöst 
underläge när man står där framför teve-
kameran eller mikrofonen? Förberedelser, 
svarar advokat Tomas Nilsson.

– Om man ska ha en häktningsförhand-
ling där det är mediebevakning kan man 
tänka ut vilka frågor som kommer och vad 
man bör säga i det läget. När en dom med-
delas vet man att det kan gå åt två olika håll i 
brottmål, fällande eller friande, och då gäller 
det att ha tänkt ut vad man vill ge för besked, 
säger han. 

Vilka frågor som kommer, det lär man sig 
efter en tids arbete, säger Tomas Nilsson. 
Man kan också bolla det med mer erfarna 
kolleger.

– Det bästa sättet att lära sig är att ha mål 
i hetluften. Men annars kan man ju gå på 
kurs, säger advokat Per E. Samuelson.

Han föreläser ibland på kurser om med-
iekontakter, men konstaterar att intresset är 
klent bland advokaterna.

– Jag tror att alltför många advokater 
fortfarande lider av den där gamla attityden. 
Men det kan vara till klientens nackdel, sä-
ger Samuelson. n

* Wahlberg, Stefan: Ett oavvisligt allmänintresse. 

Om mediedrev och politiska affärer, Timbro 

2008.

brister. Men vad säger juristerna om jour-
nalisternas kompetens?

– Ganska bra. När det till exempel gäller 
lokalpressen återger man ofta rättegångar 
på ett tillfredsställande sätt, säger lagman-
nen Sigurd Heuman, som just nu utreder 
förtroendet för domstolarna och relationen 
till medierna (se separat artikel).

– Kompetensen är stundtals väldigt hög 
och intresset är stort. Men däremot kan den 
tidspress som tycks styra journalisternas ar-
bete göra att de har svårt att skaffa sig ett 
fullgott underlag för sin rapportering, anser 
Per Lindqvist. 

Han får medhåll av Per E. Samuelson.
– Vid stora rättegångar kommer report-

rarna in och lyssnar i två–tre timmar till 
sakframställan, och sedan dyker de upp en 
stund igen om det är något flashigt vittne, 
säger han.

experter i tv-soffan
En ganska ny men vanligt förekommande 
roll i medierna för advokater och rättsveten-
skapliga forskare är expertkommentatorns. 
Advokat Hanna Lindblom fick funktionen i 
SVT:s Aktuellt under rättegången mot An-
ders Eklund. Hon vänder sig dock lite emot 
titeln ”expert”.

– Min roll ska vara att så pedagogiskt som 
möjligt förklara för folk vad som händer i 

Förberedelser är viktigt i mötet med journalister.
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– Att granska rättsväsendet är väl det viktigaste som 
finns. Folk riskerar ju att få sitta oskyldiga i fängelse.

Det säger Gubb Jan Stigson, kriminalreporter på tid-
ningen Dalademokraten sedan 30 år tillbaka. Han säger 
att han har en god kontakt med nästan alla advokater 
och företrädare för rättsväsendet som han talar med i 
sitt arbete. Men besvärlig ska han vara ibland, det ingår 
i yrket som granskare.

– Det var mer slutet och mer svåråtkomligt när jag 
började på 70-talet, sedan har det lättat. Man är med-
veten om mediernas betydelse, och det görs ansträng-
ningar för att göra det lätt för oss, säger Stigson. 

Ett exempel är polisens presstalesmän, som Gubb Jan 
Stigson dock är måttligt förtjust i.

– Det är ju i ett gott syfte, men jag pratar hellre med 
dem som arbetar praktiskt med fallet. Presstalesmannen 
måste ofta springa och fråga dem ändå, säger han.

Också Åsa Sveds, reporter på Gotlands Tidningar 
och ordförande i Kriminaljournalisternas klubb, tycker 
att hon har ett gott samarbete med rättsväsendets fö-
reträdare. Hon prisar särskilt lagmannen vid Gotlands 
tingsrätt, Mikael Mellqvist.

– Han lämnar ut sitt mobilnummer, man kan ringa när 
det varit förhandlingar, under helger, efter häktningsför-

handlingar. Det märks att han vill ha ett öppet samhälle. 
Vi ska granska dem som får betalt med skattemedel, och 
det har han en ambition att hjälpa till med, säger hon.

slutenhet skapar spekulation
Men samtidigt som rättsväsendet på många sätt riktar sig 
allt mer utåt mot medierna märks en rakt motsatt trend. 
Åsa Sveds och Gubb Jan Stigson upplever att domsto-
larna allt oftare stänger dörrarna vid förhandlingar och 
meddelar advokater yppandeförbud. Åsa Sveds tar rät-
tegången mot Anders Eklund för mordet på Engla som 
exempel. Där hölls såväl förhören med den tilltalade 
som med rättsläkaren bakom stängda dörrar. Så brukar 
det inte vara vid mordåtal.

– Det ska inte vara stängt rakt igenom om det finns 
delar som helt klart inte handlar om personsekretess. 
Klart att man får stänga dörren ibland, men vi måste gå 
tillbaka till ett öppnare system för att värna rättssäker-
heten, säger hon.

Åsa Sveds tycker sig se att slutenheten också påverkar 
advokaternas möjligheter att presentera sin klients syn 
på saken.

– Advokaterna är svårast att komma till tals med i 
rättsväsendet. De får ofta yppandeförbud, och då står 
de där och kan inte säga något, medan åklagaren uttalar 
sig. Advokaterna blir lite bakbundna.

Enligt Gubb Jan Stigson leder den ökade slutenheten 
till sämre bevakning och mer spekulativ journalistik. 
Han tycker att sekretessreglerna tolkas alltför godtyck-
ligt, och funderar om inte journalister borde överklaga 
sekretess vid häktningar oftare.

– Jag tror att vi ofta ger upp för lätt. Vi borde driva 
det här till sin spets, kommenterar han.

problem för rättssäkerheten
Allmänhetens pressombudsman, PO, Yrsa Stenius 
tycker att det är viktigt att medierna kan granska rätts-
väsendet. 

– Samhällets öppenhet ökar ju med fler alerta medier. 
Är de ambitiösa därtill är det en god sak, säger hon, 
men konstaterar också att den tilltagande konkurrensen 
om nyheterna gör att journalisterna ibland närmar sig 

Rättsväsendets företrädare blir allt bättre på att samarbeta med  

medierna. Men samtidigt upplever kriminalreportrar nu att stängda 

dörrar och yppandeförbud gör det allt svårare att ge en balanserad  

och rättvisande bild av rättssystemet.

Stängda dörrar ett problem
i medierapporteringen

Åsa Sveds, reporter 
på gotlands tidningar 
och ordförande i Kri
minaljournalisternas 
klubb.

RättSJOuRNAlIStIKEN

Klubben, som har ungefär 80 medlem-

mar, har till syfte att främja god krimi-

naljournalistik, värna om kriminaljour-

nalisternas yrkesintressen samt höja 

yrkets status. Detta gör man bland 

annat genom att hålla kurser om bland 

annat sekretesslagen och källskydd, 

och seminarier i aktuella ämnen som 

JK:s rättssäkerhetsprojekt och SÄPO:s 

uppgifter och arbetssätt. Ordföranden 

Åsa Sveds säger att man nu också 

skulle vilja ha i gång en dialog med 

advokaterna för att kunna förmedla 

kunskap grupperna emellan, och knyta 

kontakter.

 Källa: http://krim.se/kjk

gubb Jan Stigson, 
kriminalreporter
på Dalademokraten.

fAKTA/Kriminal journalisternas klubb
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gränsen för det pressetiskt god-
tagbara.

Ett exempel är när medierna i 
sin rapportering föregriper dom-
stolens prövning och spekulerar 
alltför vilt i skuldfrågan.

– Jag försöker när jag är ute 
och föreläser understryka att 
medierna inte ska föregripa dom-
stolsprövningen även om bevislä-
get förefaller klart. Dessvärre är 
det ändå många som gör det. Det 
är ett bekymmer för rättssäkerheten. Det är ju också så 
att personer som anses stenhårt bundna till brottet kan 
vara mycket sjuka människor, som det är grymt att lämna 
ut detaljer om, säger Yrsa Stenius.

Hon tror ändå att de flesta reportrar och ansvariga ut-
givare vill följa de pressetiska reglerna, och att man som 
advokat ofta kan komma till tals med journalisterna när 
de närmar sig gränsen för att fälla egna domar. Annars 
får man anmäla till PO, säger hon. n

De pressetiska reglerna ska 

skydda enskilda mot oförskyllt 

lidande genom publicitet. 

Den som känner sig person-

ligen kränkt eller på annat 

sätt orättvist behandlad i en 

tidningspublicering kan vända 

sig till Allmänhetens Pressom-

budsman (PO). 

I många fall görs en 

utredning som kan leda till 

att PO överlämnar anmälan 

till Pressens Opinionsnämnd 

(PON) med förslag till klander. 

Om tidningen klandras av PON 

är den skyldig att publicera 

klandret. Om PO avskriver ett 

ärende kan anmälaren själv 

överklaga beslutet till PON. 

Tidningar som klandras av 

PON ska betala en expedi-

tionsavgift på 10 000 eller 

25 000 kronor, beroende på 

upplaga. Källa: www.po.se

fAKTA/Pressetik

yrsa Stenius, allmän
hetens pressombuds
man.
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Sista rättegångsdagen 
i våldtäktsmålet mot 
sångaren tito Beltran  

i ystads tingsrätt. 
Medie trycket var massivt.

Tenoren Tito Beltrán åtalades i januari 2008 för 

våldtäkt och dömdes i tingsrätten till två års 

fängelse. Beltrán har överklagat domen, och 

hävdar att han är oskyldig. Under rättegången 

vittnade en lång rad artister och musiker, något 

som ledde till en mediebevakning av aldrig 

skådat slag. Advokat Tomas Nilsson företrädde 

Tito Beltrán.

– Jag förstod att bevakningen skulle bli omfat-

tande, men jag måste säga att den översteg allt 

jag förväntat mig. Första dagen efter åklaga-

rens sakframställning, inledde jag med att ta 

upp detta. Jag sa att det varit en omfattande 

mediebevakning och att ingen skulle kunna vara 

opåverkad av detta, men att det viktiga var det 

som skulle ske i rättssalen. När jag väl sagt det 

ledde det fram till att jag sedan inte ställde 

mig upp i varje paus och gav en intervju för att 

utvärdera det nyss hållna vittnesförhöret eller 

förhöret med den tilltalade. Man gör ju alltid 

tOMAS NIlSSON OM tItO BEltRáNMÅlEt

”det översteg vad jag förväntat mig”
en totalvärdering i sin plädering, och att då stå 

och utvärdera eller recensera varje förhör är inte 

tillfredsställande. 

Behövde rätten påminnas om var målet 
avgörs, tyckte du?

– Ja, i någon mån. Rättens ledamöter i Sverige 

är inte förbjudna att ta del av mediebevak-

ningen. Det var en uppmaning att vara särskilt 

på sin vakt. Det blev ju så i det målet att en av 

nämndemännen gav en intervju under målet, 

där han uttalade sig om hur han såg på åtal för 

våldtäkt och på det brottet. Det ledde till att 

han under målets sista dag självmant avträdde 

för att han gått för långt. Och hade han inte 

avträtt hade jag yrkat att han skulle göra det, 

och anfört jäv mot honom.

Hur mycket har du kommenterat ef-
teråt?

– Ganska lite. Jag skrev i stället ett ovanligt 

långt överklagande av domen i stort sett direkt. 

Där var jag ganska utförlig i kritiken, för jag 

förstod att medierna också skulle ta del av 

överklagandet. Och så blev det. n

fokus MEDIERNA OCH RÄTTVISAN
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Sedan var det som att massmedietrycket 

släppte till hovrätten. Det fick domarna att 

öppna öronen, och det blev en friande dom för 

Peter Mattsson. Men då vaknade medierna, med 

inställningen att ’de där dömde ju vi för fem år 

sedan’.

Under den här tiden fick jag och min klient 

ofta förfrågningar om att ställa upp på inter-

vjuer, och för att bryta bilden från åklagarsidan 

Det svenska investmentbolaget Trustor köptes 

i november 1997 av en engelsk bank. Samma 

år avslöjade en journalist att förvärvet skett 

med bolagets egna pengar. I Sverige pekades tre 

personer ut som ansvariga för svindeln, Joachim 

Posener, Peter Mattsson och Thomas Jisander. 

Posener försvann utomlands. Peter Mattsson 

och Thomas Jisander fälldes först för ekonomisk 

brottslighet i tingsrätten, men friades 2002 av 

Svea hovrätt, en dom som vann laga kraft.

Advokat Per E. Samuelson försvarade Peter 

Mattsson. Målet gav honom anledning att 

fundera mycket över mediernas makt.

”Medierna hade domen mot Mattsson, Jisan-

der och Posener klar fem år före tingsrätten! 

När man närmade sig rättegång i tingsrätten 

skrevs det kåserier om målet, och det fanns inte 

ett enda medium som vinklade rapporteringen 

på annat sätt än att de var skyldiga. Jag såg att 

det mycket väl kunde ha gått till på ett annat 

sätt. Men opinionen var så stark att det inte 

gick att få fram i tingsrätten, och domen blev 

därefter. 

pER E. SAMuElSON OM tRuStORMÅlEt

”massmediernas bild var redan cementerad”

gjorde vi det vid några tillfällen. Men jag tycker 

inte att vi lyckades. Massmediernas bild var 

redan cementerad.

Efter domen märker man ofta slagsidan i 

mediebevakningen. När Mattsson och Jisander 

friades av hovrätten i Trustormålet blev det inga 

stora uppslag om att två oskyldiga blev fria. Det 

är ett stort problem att människor blir smuts-

kastade och sedan inte upprättade.” n

peter Mattsson t.h. och 
thomas Jisander t.v. var 
hårt ansatta av medierna 
när de fälldes i tings
rätten för ekonomisk 
brottslighet. 2002 friades 
de av Svea hovrätt. Då 
var massmedie trycket 
mildare, menar per E. 
Samuelson.
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Medierelationen viktig för
allmänhetens förtroende

– Människor får insyn i rättsväsendet på 
olika sätt, men den viktigaste kanalen är me-
dierna. Därför är det viktigt att informera 
och att informationen tas emot på ett bra 
sätt från medierna, så att de ger en riktig 
bild av vad som händer i domstolarna, säger 
Sigurd Heuman.

Till hösten ska han redovisa sin utredning 
om förtroendet för domstolarna. I uppdra-
get nämns särskilt kommunikationen mellan 
domstolar och medier som ett område att 
behandla (Dir 2007:93).

Svenska domare är, enligt Sigurd Heu-
man, av tradition inte särskilt pigga på att 
medverka i medierna.

– Fortfarande är det väldigt många do-
mare som inte vill yttra sig om de blir till-
frågade om sin dom. De anser att domen 
räcker. Den attityden tycker jag måste för-
ändras. Alla domare har en skyldighet att 
kunna förklara varför man dömt på ett visst 
vis om media ringer, säger han.

Andra grupper inom rättsväsendet har en-
ligt Heuman kommit längre när det gäller 
att ge sin bild till medierna.

– Man brukar framhålla polisen i dessa 
sammanhang, och jag tycker att de är bra. 
Därmed inte sagt att man precis kan planka 
deras upplägg, men det inger förtroende när 
polisen talar i tv, säger Sigurd Heuman.

År 2000 kom Rikspolisstyrelsen ut med 
handboken Polisen i pressen. Författare är 
polisen och före detta journalisten Claes 
Cassel. I skriften presenteras strategier för 
hur och vad man ska förmedla i informa-
tion till medierna. ”Öppenhet”, ”ärlighet”, 
”förberedelse” och ”åtkomlighet” är ledord 

Domstolarna måste bli bättre på att förklara och redovisa vad de gör och hur de 

resonerar, anser lagmannen i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Sigurd Heuman. 

Han utreder på regeringens uppdrag hur allmänhetens förtroende för domstolarna 

kan stärkas. Men det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man ska förklara, 

visar erfarenheten. 

Redan idag har Domstolsverket en me-
diegrupp, bestående av ett trettiotal domare 
i både allmänna domstolar och förvaltnings-
domstolar. Denna vill Heuman behålla och 
utveckla. Vid de större domstolarna före-
slår Sigurd Heuman att man utser särskilda 
press talesmän bland domarna. Dessa tales-
män utgör en naturlig grund i mediegrup-
pen. Dessutom bör Domstolsverket bli 
ansvarigt för att samla kunskap och ge stöd 
till domare.

– Om du som domare i någon liten tings-
rätt ska meddela en väldigt uppmärksam-
mad dom, ska du inte stå där ensam och lite 
fåkunnig, utan i stället kunna ringa Dom-
stolsverket och få professionellt råd och 
stöd, säger Sigurd Heuman.

För att ytterligare profilera och lyfta fram 
domarna i debatten och nyhetsrapportering-
en vill Heuman ha en särskilt utsedd högsta 
pressansvarig. Denna ”Sveriges domstolars 
talesman” bör vara en hög jurist för att få 
legitimitet i den egna kåren, och kunnig i 
brottmål eftersom medieintresset koncen-
treras på detta. Men han eller hon ska också 
ha det där lilla extra, förmåga att förklara 
och att ”gå genom rutan” som tv-journalis-
ter kallar det.

– Vi kan naturligtvis inte styra att en så-
dan person får vara med, men vi kan skapa 
redskapen så att han eller hon är attraktiv för 
medierna. Talespersonen måste kunna kon-
kurrera med de återkommande experterna i 
tv-sofforna, säger Sigurd Heuman, som har 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg som förebild för sin talesman.

svår balansgång
Hovrättslagmannen Göran Ewerlöf ingår 
i Domstolsverkets mediegrupp. Han delar 
Sigurd Heumans uppfattning att domare 
bör synas mer i medierna och förklara sina 
domar och domstolens arbetssätt och pro-
cessregler.

– Vi som domare kan inte bara spjärna 

i handboken. Här presenteras mediernas 
sätt att fungera, och poliser får råd om hur 
de ska kunna förmedla just sin bild av en 
händelse. 

”Om vi inte berättar kommer något att 
publiceras i alla fall. Lars Förstell som arbe-
tar med information vid polisen i Skåne län 
brukar säga: Vid varje händelse uppstår ett 
vacuum i medierna. Detta vacuum kommer 
att fyllas. Är det inte bäst att vi inom Polisen 
fyller det? Kloka ord”,  skriver Claes Cassel 
bland annat (Polisen i pressen, Rikspolis-
styrelsen 2000, s.70).

talesman med lyskraft och legitimitet
Kunskap, genomtänkta strategier och pla-
ner, en bättre organisation för presskontak-
ter och en speciell talesman för domstolarna 
är Sigurd Heumans recept för att kunna 
matcha polisen och få fram domarnas röster 
i mediebruset.

– Om man ställer kravet på att alla domare 
ska vara beredda att ställa upp och förklara 
måste man också ge domarna utbildning i 
hur det är att möta medierna, fastslår han. 

DOMStOlARNA OcH MEDIERNA

utredaren Sigurd Heuman och hovrättslagman
nen göran Ewerlöf.

fokus MEDIERNA OCH RÄTTVISAN
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emot utvecklingen, och tro att vi kan åter-
föra den till något tidigare. Vi måste följa 
med i utvecklingen och anpassa oss till den, 
säger han, men betonar att domarna då 
också behöver träning och kunskaper om 
hur man möter medierna.

Göran Ewerlöf fick rubriker i tidningarna 
när han inbjöd till en presskonferens i sam-
band med att hovrätten meddelade dom i 
det så kallade Stureplansmålet. För Ewerlöf 
var presskonferensen ett sätt att ta sin peda-
gogiska uppgift på allvar.

– Det var ett alldeles utmärkt mål för en 
presskonferens, vi skulle ändra tingsrättens 
dom, det var uppmärksammat och en ganska 
komprimerad rättsfråga som gick att förkla-
ra tydligt. Jag tyckte det var ett bra exempel 
på situation där man ska ha presskonferens, 
förklarar han.

Uppmärksamheten blev stor. Efteråt fick 
Göran Ewerlöf mycket beröm för att han 
ställt upp och informerat på ett begripligt 
sätt. Men det kom också kritik; dels för 
att han sades ha dragits med av den starka 
opinion som ville se en fällande dom, dels 
för att han skulle ha åberopat andra sakför-
hållanden än som angavs i domen. Göran 
Ewerlöf själv tycker att det är en svår ba-
lansgång att förklara enkelt och samtidigt 
vara korrekt.

– Visst finns risken att man gör uttalan-
den som man inte skulle ha velat göra eller 
som man blir pressad till, och det är ju bland 
annat därför många domare är väldigt för-
siktiga med att ställa upp i sådana här sam-
manhang. Samtidigt tycker jag att vi måste 
försöka lära oss det här.
Kändes det så efter presskonferensen, 
att du hade velat ha vissa saker osagda?

– Nej, inte så. Men det jag fick kritik för 
var att jag inte uttryckte mig tillräckligt full-
ständigt om kvinnans skador och hur de till-
talade ansåg att de kommit till. Jag försökte 
vara kortfattad, och då blev jag för kortfat-
tad, säger Göran Ewerlöf. n

Kanske kan tv-sända rättegångar vara ett sätt att öka förståelsen för och 

kunskapen om rättssystemet. Advokaten har frågat några advokater och 

domare vad de tycker.

tomas Nilsson, advokat
– Tv-sända rättegångar är jag personligen inte 

förtjust i. Dels är det en integritetsfråga. Det får 

sådant kolossalt genomslag, och det blir svårt 

att få upprättelse efter ett frikännande. Dels tar 

bildmediet i sig över så mycket. Risken finns att 

man bryr sig mest om hur en person ser ut eller 

uppträder, och mindre om vad vederbörande 

säger.

Göran Ewerlöf, hovrättslagman
– Tv-sända rättegångar är inget jag tror på. Jag tror att det skulle skapa 

en hel del problem, inte minst genom stora påfrestningar för parterna. 

Sedan tror jag också att det skulle kunna försvåra utredningen av saken, 

genom att vittnen och målsägande till exempel inte vågar ställa upp.

Per E. Samuelson, advokat
– Jag är i princip för tv-sända rättegångar. Min erfarenhet är att man 

kommer närmare den objektiva verkligheten. Det är viktigt att allmänhe-

ten får se hur det går till i en rättssal. Inte minst nu när den allmänna opi-

nionen talar om hårdare tag. De flesta vet inte hur svårt det är att bedöma 

skuld och oskuld. Med tv-sända rättegångar minskar man filtret mellan det 

som händer i rättssalen och allmänheten ytterligare. Jämför med när en 

kriminalreporter på Expressen vinklar allt utifrån vad hans kompis polisen 

säger. Det är inte bra för rättssäkerheten.

Hanna lindblom, advokat
– Jag tycker inte att rättegångar ska tv-sän-

das. Man ska inte göra showbiz av de tragedier 

det ofta är frågan om. De som är väldigt intres-

serade har ju möjlighet att gå till domstolen och 

lyssna.

Sigurd Heuman, hovrättslagman 
och utredare av förtroendet för 
domstolarna

– Tv-sända rättegångar är en komplicerad fråga. Det finns både plus och 

minus. Nackdelarna är att rättegången kan bli besvärande för vittnen och 

målsägande, de kanske inte alls vill bli filmade. Det kan också innebära ett 

onödigt lidande för den tilltalade, som måste schavottera med bild i all sin 

ömklighet. Det kan bli störande för själva rättegången, om folk inte kän-

ner att de kan yttra sig och tala fritt på samma sätt. Fördelen är att man 

vinner ytterligare i offentlighet. Genom en tv-sänd rättegång skulle det 

bli direktinformation. Men jag tror också att om man skulle ta steget och 

tillåta tv-sändning måste man i varje fall fundera över om det är lämpligt 

i varje enskilt mål, vilka kameravinklar ska vi tillåta, om man ska sända ut 

alla förhör som hålls. Det är en komplicerad fråga. 

röster om rättegångar i tv

Hanna lindblom

tomas Nilsson
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EEfter drygt 15 års tillämpning av 1993 års konkurrenslag 
står vi inför en helt ny konkurrenslag. Ett genomgående 
tema inom konkurrensrätten de senaste åren har varit 
den intensifierade jakten på allvarliga konkurrensbe-
gränsningar. Den nya lagen återspeglar denna utveck-
ling, då en stor del av de nyheter som introduceras syf-
tar till att effektivisera kartellbekämpningen och skärpa 
sanktionerna. Nedan belyser vi vad detta innebär för de 
advokater som bistår klienter med konkurrensrättslig 
rådgivning eller som av misstag inte uppmärksammar 
sådana frågor.

konkurrensverket ges ökade befogen heter
genom avgiftsföreläggande
Idag kan Konkurrensverket inte självt besluta om konkur-
rensskadeavgift. I stället måste verket väcka talan i Stock-
holms tingsrätt. Tingsrättens beslut kan sedan överklagas 
till Marknadsdomstolen som är sista instans. Genom den 
nya lagen ges Konkurrensverket rätt att besluta om kon-
kurrensskadeavgift i fall som inte är tvistiga.

Kartellprocesser tenderar att bli både långvariga och 
kostsamma. Det företag som snabbt vill lägga en över-
trädelse bakom sig och är villigt att erkänna överträdel-
sen, ges nu möjlighet att acceptera ett så kallat avgiftsfö-

reläggande. Det innebär i sin tur att Konkurrensverket 
är förhindrat att väcka talan mot företaget.  

Det är naturligtvis positivt att det företag som är be-
rett att erkänna en överträdelse slipper en långdragen 
och hårt mediebevakad rättegång. För de advokater som 
biträder klienter i den här typen av ärenden leder dock 
lagändringen till en mer komplex rådgivning. Det är 
många faktorer som måste beaktas vid ett ställnings-
tagande kring avgiftsföreläggande; vad har Konkur-
rensverket för bevisning? Har övriga kartelldeltagare 
accepterat ett avgiftsföreläggande? Är den av Konkur-
rensverket föreslagna konkurrensskadeavgiften rimlig, 
eller blir det mer ”förmånligt” att låta saken avgöras 
genom en domstolsprocess?

bötes- och eftergiftsreglerna eg-anpassas
Det är inte inom alla områden som den nya lagen medför 
ett mer komplext rådgivningsansvar. På vissa områden 
EG-anpassas de svenska reglerna vilket i sin tur innebär 
att det blir möjligt att söka ledning i både EG-rättslig 
praxis och Europeiska kommissionens riktlinjer. Det 
här är naturligtvis positivt, eftersom svensk praxis ofta 
är mycket begränsad och det därmed är svårt för den 
som ska bistå med rådgivning att kunna förutsäga hur 

praktisk juridik TEXT HELENE ANDERSSON OCH ELISABETH LEGNERFÄLT

Hårdare tag mot karteller i ny konkurrenslag 
medför ökat ansvar för advokater
Den 1 november i år träder en ny konkurrenslag i kraft. Den nya lagen genomsyras 

av lagstiftarens ambition att effektivisera kartellbekämpningen. Det här innebär i sin 

tur att de advokater som hanterar konkurrensrättsliga ärenden ges ett ökat ansvar 

då rådgivningen blir mer komplex och följderna för de klienter som ges felaktig eller 

bristfällig rådgivning kan bli kännbara.

Advokaterna Helene Andersson och Elisabeth legnerfält vid Advokatfirman 

Delphi har sammanfattat de viktigaste nyheterna.

Helene Andersson

Elisabeth legnerfält
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Konkurrensverket eller domstolarna kommer att ställa sig till olika 
situationer. En EG-anpassning ökar möjligheterna till förutsebarhet 
och enhetlighet i rättstillämpningen.

Bestämmandet av konkurrensskadeavgift är ett område där vi nu, 
åtminstone delvis, får se en EG-anpassning. Mer preciserade regler 
om vilka omständigheter som ska beaktas vid bestämmandet av av-
giftens storlek införs. Detta sker i syfte att lättare kunna identifiera 
överträdelser som är särskilt skadliga ur konkurrenssynpunkt och 
som förtjänar höga avgifter. Även de så kallade eftergiftsreglerna 
EG-anpassas. 

regler om näringsförbud införs
Under flera år har en kriminalisering av konkurrensreglerna dis-
kuterats. Regeringen har nu tagit ställning mot en kriminalisering. 
Huvudargumentet är att en kriminalisering skulle medföra att reg-
lerna om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift inte 
kommer att kunna tillämpas i samma utsträckning. Företagsledare 
skulle sakna incitament att anmäla karteller om de därmed riskerar 
att själva hamna i fängelse. 

I stället införs nu regler om näringsförbud vid kartellöverträdelser. 
För att undvika problemet med motstridiga intressen – företagets 
intresse av en böteseftergift ställt mot dess företrädares intresse 
av att undkomma näringsförbud – kommer näringsförbud inte att 
kunna meddelas om den som kan komma i fråga själv eller inom 
ramen för den bedrivna verksamheten i väsentlig mån medverkar 
till att underlätta Konkurrensverkets utredning.  

Näringsförbud kommer främst att bli aktuellt vid förhållandevis 
långa kartellsamarbeten vilka varit ägnade att allvarligt skada kon-
kurrensen på den svenska marknaden. Vidare gäller som huvudregel 
att Konkurrensverket inte bara ska kunna styrka att företagsled-
ningen känt till en överträdelse. Det ska även stå klart att ledningen 
underlåtit att vidta åtgärder för att få den att upphöra. Lyckas inte 
verket med detta, ska näringsförbud inte heller kunna meddelas.

Det är naturligtvis positivt att lagstiftaren ser allvarligt på kartell-
överträdelser (även om viss kritik kan riktas mot utformningen av 
de nya reglerna), men för den som bistår klienter med konkurrens-
rättslig rådgivning ökar ansvaret. 

ändringar i reglerna om företags koncentrationer
Slutligen kan nämnas att ett antal ändringar i reglerna kring före-
tagskoncentrationer införs.

Bland annat ändras konkurrenslagens förbudsbestämmelse. I lik-
het med vad som numera gäller inom EG-rätten är frågan huruvida 
en företagskoncentration skapar eller förstärker en dominerande 
ställning inte längre ensamt avgörande. I stället ska sådana före-
tagskoncentrationer förbjudas som är ägnade att påtagligt hämma 
förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den 
svenska marknaden. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om en 
dominerande ställning skapas eller förstärks.  

Vidare ändras tröskelvärdena för när en företagskoncentration ska 
anmälas till Konkurrensverket. Enligt den nya konkurrenslagen gäl-
ler anmälningsplikt om företagen tillsammans har en omsättning i 
Sverige om en miljard kronor och minst två av de berörda företagen 
vardera har en omsättning i Sverige om minst 200 miljoner kronor. 
Tanken med detta är att öka lagens träffsäkerhet och fokusera på sådana 
koncentrationer som faktiskt kan ha en skadlig effekt på den svenska 
marknaden. n
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DDet är för närvarande 140 000 ärenden 
som ligger på hög i svenska domstolar 
i väntan på åtgärd. I över 90 procent av 
fallen ligger bollen hos domstolen. Och 
enligt Domstolsverket är det också 40 000 
fler fall än vad domstolarna klarar av 
att hantera. Det är alarmerande siffror. 
Bakom statistiken döljer sig människor 
som går år ut och år in utan att veta vad 
som gäller i en viktig rättssak. Det är na-
turligtvis svåruthärdligt för den enskilde 
på ett personligt plan och det kan få lika 
allvarliga konsekvenser ekonomiskt. 

När Riksåklagaren i våras begärde 
extra anslag av regeringen gjorde han 
klart att situationen inom åklagarväsendet 
blivit akut. Hovrättspresidenten i Svea 
hovrätt Fredrik Wersäll har konstaterat 
att trycket på domstolarna leder till dåliga 
domar och att enskildas förtroende för 
rättsväsendet riskerar att undergrävas av 
trögheten i systemet, och med det själva 
grunden för rättssamhället (DN Debatt 
23/5 2008). Även justitieombudsmannen 
har under flera års tid riktat hård och 
upprepad principiell kritik mot proble-
men med långsam handläggning. 

europadomstolen har reagerat skarpt mot 
situationen inom svenskt rättsväsende. Vid 
upprepade tillfällen har Sverige fällts för 
brott mot rätten till rättegång inom skälig 
tid. Numera har den svenska regeringen 
systematiskt börjat ingå förlikningar med 
enskilda som drabbats för att undvika fäl-
lande domar. På så sätt friseras statistiken, 
men problemen består.

Att fallen samlas på hög inom dom-
stolsväsendet får konsekvenser även för 
det allmänna. Till exempel har Skattever-
ket konstaterat att domstolarnas långsam-
ma handläggning är ett allvarligt problem 
och att staten går miste om skatteintäkter 
”enbart på den grunden att målet hand-
lagts för långsamt i domstolen” (remiss-
yttrande i anledning av SOU 2008:16). 
Skatteverket kritiserar också det faktum 
att lång handläggningstid medför hante-

ringsproblem för Skattever-
ket och domstolarna – och 
dessutom kostnader för sta-
ten. Ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering (DO) 
påpekar att domstolarnas 
handläggningstider gör det 
svårt att driva diskrimine-
ringsmål. 

En kombination av 
påskyndande åtgärder 
och gottgörelse till dem 
som drabbas är den linje 
som drivits fram i Euro-
padomstolen och Högsta 
domstolen som en reaktion på problemen. 
Men justitiekanslern (JK) har valt en egen 
praxis som innebär att prejudikaten från 
HD och Europadomstolen inte har fått 
fullt genomslag. 

Som en följd av Europadomstolens be-
toning på effektiva, nationella rättsmedel 
har HD etablerat en princip om att ideellt 
skadestånd ska utgå vid kränkningar av 
rätten till rättegång inom skälig tid (NJA 
2005 s. 462). En person som hade fått 
vänta i sju år tillerkändes 100 000 kronor i 
skadestånd av staten. Ersättningen beräk-
nades med en viss fastslagen taxa.

Men JK har konsekvent motarbetat 
enskildas rätt till skadestånd. Trots HD:s 
tydliga prejudikat och efterföljande 
underrättsdomar hävdar JK i flera beslut 
och rättegångar på senare tid att enskilda 
får nöja sig med en ersättningsnivå som 
ligger ”väl under” den etablerade nivån. 
Följden har varit att enskilda i flera fall 
har fått så lite som en tiondel av vad de 
har rätt till enligt HD:s prejudikat.

europadomstolen har vid upprepade 
tillfällen betonat att skadeståndet dels 
ska kompensera den drabbade, dels verka 
handlingsdirigerande för att förhindra 
framtida kränkningar. JK:s inställning leder 
till att båda dessa syften motverkas och till 
att Europakonventionens betydelse i prak-
tiken urholkas. Det är beklagligt, eftersom 

Sverige är i omedelbart be-
hov av att få bukt med den 
långsamma handläggningen.

Hur motiveras då denna 
hållning? JK tycker att 
frågan är komplicerad 
och hänvisar till att den 
kanske kommer att behöva 
avgöras av HD (SvD 8/8 
2008). Obegripligt nog 
bortser alltså JK från 2005 
års avgörande i HD – ett 
mål där JK själv företrädde 
staten. Dessutom har JK 
hänvisat till egna tolkningar 

av avgöranden från Europadomstolen 
som kommit efter 2005 års avgörande i 
HD och som enligt JK ska leda till lägre 
ersättningar till dem som drabbas än vad 
HD har bestämt.  Men JK borde känna 
till att det inte går att urholka HD:s praxis 
så att enskilda får ett sämre utfall genom 
att hänvisa till Europadomstolens praxis. 
Det framgår av själva konventionstex-
ten – artikel 53 närmare bestämt. Denna 
bestämmelse ger uttryck för principen att 
de rättigheter som återfinns i Europakon-
ventionen är minimirättigheter, och att 
den enskilde alltid har rätt till det mest 
långtgående skyddet. Även om man skulle 
kunna hitta exempel på praxis från Euro-
padomstolen med lägre ersättningsnivåer 
än i NJA 2005 s. 462 är det alltså inte 
ett hållbart argument för att göra avsteg 
från den ersättningsnivå som etablerades 
genom HD:s dom. 

Rätten till gottgörelse är givetvis bara 
en del av lösningen på de problem som 
rättsväsendet brottas med. Men det fak-
tum att HD har anammat Europadomsto-
lens praxis har hittills spelat en avgörande 
roll när det gäller enskildas möjligheter 
att få upprättelse och det har gett staten 
anledning att skynda på processerna. Det 
är beklagligt att JK så här långt, genom 
en praxis som står i strid med HD:s 
prejudikat, har valt att motarbeta denna 
utveckling. n

JK undergräver åtgärder
mot långsam handläggning

DEBATTöR

CLARENCE CRAFOORD

Chefsjurist vid Centrum 

för rättvisa

debatt
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13.
Advokatsamfundet har tagit 
del av den gemensamma 
marknadsföring av Ad-
vokatfirma X och fastig-
hetsförmedling X O-stad 

Fastigheter, som 
finns på hemsidan 
Y. På Advokatfirma 
X hemsida framgår 
att även advo-
katbyrån sysslar 
med fastighets-
förmedling. A har 
förelagts att yttra 
sig över huruvida 

han anser att verksamheten och mark-
nadsföringen av denna är förenlig med 
god advokatsed. 

A har i ett infordrat yttrande, daterat 
den 29 januari 2008, anfört i huvudsak 
följande:

Oavsett om regeln i 3 § 3 st i vägledan-
de regler om god advokatsed är bolags-
neutral gäller den dock bolaget och dess 
organisation. Där regleras vem som får 
äga aktier eller vara bolagsman i det och 
vad den juridiska personen, bolaget, skall 
ha för verksamhetsföremål (att bedriva 
advokatverksamhet) och vad som, vilket 
närmare klarläggs i det vägledande ut-
talandet av den 10 december 1992, inte 
är förenligt med verksamhetsföremålet. 
Han konstaterar att han inte bedriver sin 
verksamhet som bolag utan i företags-
formen enskild firma. – Det är alltså inte 
ett bolag.

Skulle det vara oförenligt med god ad-
vokatsed att en advokat, som inte driver 
sin verksamhet i bolag eller som driver 
sin advokatverksamhet i bolag men som 
privat (inte i bolaget), även äger och 
driver fastighetsrörelse med till exempel 
hyresfastigheter, det vill säga äger, för-
valtar, köper och försäljer sådana? Han 
menar att så inte är fallet. Nu är detta 
emellertid inte något som har bärighet på 
hans advokatrörelse då han inte bedriver 
verksamheten i bolag och vid sidan av det 
inte heller idkar handel med fastigheter 
eller bedriver fastighetsförvaltning vare 
sig i rörelsen eller privat.

Han anser att hans verksamhet och 
marknadsföringen av denna är förenliga 
med god advokatsed. Han anser inte 
att bedrivande av fastighetsförmedling i 
advokatverksamheten är oförenligt med 
styrelsens vägledande uttalande av den 10 
december 1992. Att fastighetsförmedling 
i advokatverksamheten är förenligt med 

god advokatsed följer bland annat av vad 
Holger Wiklund anför i sin bok. Där 
framgår bland annat att man i Norge 
1973 betraktade fastighetsförmedling 
som en till advokatyrket hörande 
verksamhet. Sedan dess har Sverige fått 
motsvarande regler i lagen (1984:81) om 
fastighetsmäklare som ersatts av fastig-
hetsmäklarlagen (1995:400). I nämnda 
lag framgår att svenska advokater har en 
lagfäst rätt att utan föregående registre-
ring ägna sig åt yrkesmässig förmedling 
av fastigheter et cetera. Detta är även – 
såvitt det inte i det enskilda fallet förelig-
ger omständigheter som talar i motsatt 
riktning – något som ingår i advokat-
verksamheten.

När det sedan gäller marknadsföringen 
av deras verksamhet anser han att även 
den är förenlig med god advokatsed. 
Den tid då det ansågs mindre lyckat att 
advokaten marknadsförde sina tjänster i 
annonser har för länge sedan gått förbi.  
I dessa dagar presenterar var och 
varannan advokat sin verksamhet via 
en hemsida. Han finner även att den 
presentation som de har på hemsidan är 
måttfull då det finns täckning för allt som 
sägs där. Meningen med att utvidga verk-
samheten med fastighetsförmedling har 
varit att tillhandahålla en mäklartjänst 
som motsvarar högt ställda krav och som 
utförs med en hög etisk standard.

Styrelsen beslutade den 6 mars 2008 
att ett disciplinärende avseende nedan-
stående skulle upptas mot A.

A har beretts tillfälle att slutföra sin 
talan i ärendet och har därvid inkommit 
med yttrande daterat den 18 april 2008. 
I yttrandet anför A i huvudsak följande. 
Han instämmer i att de etiska reglerna 
gäller för samtliga advokater. Han vidhål-
ler dock sin bedömning att de regler som 
specifikt rör advokatverksamhet i bolag 
(3 § 3 st VRGA) just gäller det som där 
stipuleras och inget annat. Avseende hu-
ruvida hans verksamhet är förenlig med 
styrelsens vägledande uttalande av den 10 
december 1992 hänvisar han till vad han 
tidigare anfört samt meddelar därutöver 
följande. De är två personer som arbetar 
på Advokatfirma X O-stad, han och B. 
Den senare är heltidsanställd. B har 
under anställningen hos honom genom-
gått utbildning för och är nu registrerad 
fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklar-
nämnden samt medlem i Mäklarsamfun-
det. Hennes uppgifter i advokatfirman är 
att arbeta med allmänna kontorsgöromål 

och även att biträda i mäklaruppdrag och 
vid deras uppdrag avseende ombildning 
från hyresrätt till bostadsrätt. Det senaste 
året har hon till stor del varit engagerad 
i uppbyggnaden av de egenutvecklade 
databassystem som de nu använder vid 
utförandet av de ombildningsuppdrag 
som de handlägger. När det gäller mäk-
laruppdragen utförs dessa helt i advokat-
firmans regi, antingen av honom eller av 
B med hans medverkan och under hans 
överinseende. Ersättningen för de mäk-
laruppdrag som utförs är till sin helhet 
hänförliga till advokatfirman.

ytterligare skriftväxling
Viss ytterligare skriftväxling har före-
kommit i ärendet.

nämndens bedömning och beslut
En fastighetsmäklare har en ovillkorlig 
skyldighet att i sitt uppdrag se till båda 
parters intressen. Mäklaren skall bistå båda 
parterna med råd och stöd. Detta förhål-
lande gör att det är oförenligt med god 
advokatsed att en advokat – oavsett i vilken 
form advokatrörelsen drivs – förmedlar 
fastigheter som inte har direkt samband 
med ett pågående advokatuppdrag.

Genom att vid sidan av sin advokat-
verksamhet bedriva fastighetsmäklar-
verksamhet har A handlat i strid med god 
advokatsed. 

Med hänsyn till det sätt på vilket A 
sammanblandat sin advokatverksamhet 
med mäklarverksamheten tilldelar nämn-
den A erinran enligt 8 kap 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Advokat har  

sammanblandat sin 

advokatverksamhet 

med verksamhet som 

fastighets mäklare.

Erinran.

disciplinärendebeslut / 2008

B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Nu även Eurobolag

www.bolagsratt.se
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14.
bakgrund
Y, bosatt i Q-land, greps 
den 6 oktober 2007 klock-
an 9.30 i O-stad såsom på 
sannolika skäl misstänkt för 

grovt narkotika-
brott. Måndagen 
den 8 oktober 
förordnades A som 
offentlig försvarare 
för Y och besökte 
denne samma dag 
mellan klockan 18 
och 19 i häktet. 
Strax därefter 
kontaktade A Y:s 
bror Z per telefon 
med begäran 
om viss – senare 
omtvistad – åtgärd 
för Y:s räkning och 
hade morgonen 
därpå ett möte 
med honom på 
advokatbyrån. 
Häktningsför-
handling hölls 

den 9 oktober klockan 10.20–10.40 med 
advokat B som substituerad försvarare. 

Under förundersökningen beträf-
fande Y framkom att denne några dagar 
bott hos Å i O-stad och att hon berättat 
att hon under söndagen den 7 oktober 
lämnat över en väska, som Y hade i 
hennes bostad, till Ä som lämnat den 
vidare till Z. Vid förhör med Ä den 16 
oktober som misstänkt för skyddande av 
brottsling uppgav denne att han under 
söndagen hämtat en väska hos Å och 
kört den till Z. Vid förhör med Z den 
17 oktober som misstänkt för medhjälp 
till grovt narkotikabrott berättade denne 
att han på söndagen fått reda på att Y 
försvunnit eller blivit gripen och att A på 
måndagskvällen ringt honom och sagt 
att Y hade vissa saker kvar hemma hos Å, 
att han även pratat med deras far Ö om 
att Y hade nycklar och saker till Q-land 
hemma hos Å och att de skulle hämta 
sakerna, varför Z på tisdagen ringde Ä 
som körde ner till O-stad och hämtade 
väskan hos Å, samt att A sagt till honom 
att inte prata med någon annan om 
detta. Vid förhör den 30 oktober med Z 
– utan någon brottsmisstanke – uppgav 
denne att A vid möte på advokatkontoret 
tisdagen den 9 oktober klockan 9 givit 
honom närmare instruktioner. Vid för-
hör den 30 oktober 2007 med Ä ändrade 

denne sina uppgifter till att han träffat Å 
på söndagen, att hon då talat om att hon 
hade en väska tillhörig Y samt att han 
på måndagen talat med Z i telefon och 
på tisdagen kört denne till O-stad och 
hämtat en väska hos Å.

Vid förhör den 10 december 2007 
med chefsåklagare V uppgav hon att de 
åtgärder A vidtagit inte haft någon som 
helst effekt på utredningen av brotts-
misstanken mot Y men om A underrättat 
henne om att det hemma hos Å fanns en 
Y tillhörig väska med saker skulle hon ha 
låtit utredarna gå igenom den först.

Den 19 oktober 2007 ingav Polis-
myndigheten i U brottsanmälan till 
Polismyndigheten i P-län mot A rörande 
misstanke om skyddande av brottsling. 
I beslut den 18 januari 2008 fann X att 
det vid en samlad bedömning inte kunde 
visas att As agerande i det konkreta fal-
let motverkat brottets beivrande. Han 
beslöt därför att inte väcka åtal mot A 
för skyddande av brottsling.

anmälan
I anmälan, som inkommit till Advokat-
samfundet den 21 januari 2008, har Åkla-
garmyndigheten i S-stad framhållit att 
A:s åtgärder innefattar ett allvarligt miss-
bruk av det så kallade enrumsprivilegiet, 
enär väskan mycket väl kunde ha inne-
hållit avgörande bevisning för eller emot 
Y:s skuld eller rent av egendom som i 
sig var brottsligt att inneha. Myndighe-
ten har vidare betonat att det inte kan 
komma i fråga att försvarsadvokater, som 
har och måste ha en särskild ställning i 
förhållande till sina klienter, missbrukar 
denna till att utföra konkreta åtgärder 
som bara kan syfta till att undanhålla 
egendom från brottsutredningen.

advokatens yttrande
A har den 11 februari 2008 bestritt att 
han skulle ha missbrukat det så kallade 
enrumsprivilegiet i något avseende. 
Han har i sak närmare anfört bland 
annat följande. Han kontaktade Z på 
telefon måndagen den 8 oktober strax 
efter klockan 19 och hade ett möte med 
honom nästföljande dag. Det var från 
A:s sida aldrig tal om att Z skulle hämta 
någon väska från Å:s bostad utan det 
som Y bett om var att Z skulle hämta en 
bilnyckel, ett parkeringskort och kläder 
till ombyte samt kontrollera att det fanns 
pengar på Y:s bankkonto i Q-land, från 
vilket det automatiskt drogs pengar 

till hyran för hans lägenhet där. A:s 
agerande var av ekonomisk, kurativ och 
social karaktär. Y:s bil stod parkerad för 
dyra pengar på T-stads flygplats i Q-land 
och behövde flyttas. Kontot i Q-land 
var känt för polisen vid gripandet, enär 
Y hade ett kontokort i sin plånbok med 
koppling till det kontot. Å har uppgett 
att väskan hämtats från hennes bostad 
söndagen den 7 oktober, innan A förord-
nades till försvarare. Hon gjorde i när-
varo av polis kontroll av denna uppgift 
med en väninna. Fynd vid husrannsakan 
hos Z gör det uppenbart att denne har 
något att dölja. En försvarares agerande 
måste styras av vid varje tillfälle kända 
förhållanden. Brottsmisstanken var 
grovt narkotikabrott. Leverantör och 
mottagare möttes, polis iakttog allt och 
narkotikan togs i beslag. Från gripande-
tidpunkten till det A träffade Y hade det 
gått mer än 50 timmar. Y:s förhållanden 
i Sverige och Q-land var kända för polis 
och åklagare. Innan A kontaktade Z den 
8 oktober strax efter klockan 19 över-
vägde han självfallet om det kunde vara 
något olämpligt att kontakta honom och 
ta upp frågan om bilnycklar, parkerings-
kort, kläder och eventuellt kontoutdrag. 
Han baserade givetvis sitt ställningsta-
gande och vidare agerande på att det 
inte kunde vara någon kränkning av det 
så kallade enrumsprivilegiet.

genmäle från anmälaren
Åklagarmyndigheten i S-stad har konsta-
terat att A synes medge att han utan att 
ta kontakt med förundersökningsledaren 
accepterat att skaffa undan en bilnyckel, 
ett parkeringskort och kläder samt att 
kontrollera ett bankkonto, utan att veta 
om kontot var känt för polisen eller ej. 
Mot A:s förnekande rörande väskan 
har myndigheten åberopat sin tolkning 
av den bevisprovokation som företogs 
genom att Z fick ringa upp A den 22 
oktober 2007 och föra väskan på tal.

ytterligare yttrande från advokaten
A har invänt att det inte varit tal om att 
”skaffa undan” någon egendom utan 
att han varit Y behjälplig med kurativa, 
ekonomiska och sociala saker. Han har 
vidhållit att bankkontot varit känt för 
polisen genom att Y:s bankkort låg i hans 
plånbok. Vad gäller bevisprovokationen 
har han åberopat en utskrift av telefon-
samtal och hävdat att det därav framgår 
hans förvåning över vad Z säger.

Advokat har  

vidarebefordrat 

uppgift från anhållen 

klient till klientens 

bror utan föregående 

kontakt med  

åklagaren. genom 

detta förfarande har 

advokaten med

verkat till att en 

klienten tillhörig och 

i annat land belägen 

bil kunnat flyttas. 

varning med straff

avgift 25 000 kronor.
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ytterligare skriftväxling 
Ytterligare skriftväxling har ägt rum i 
ärendet. 

Advokat C har, efter att ha anmält 
sig som A:s ombud, begärt partsinsyn i 
ärendet, en redogörelse för vad som läggs 
A till last och uppgift om vilken bevisning 
som åberopas.

Advokat D, som utsetts att utföra den 
talan som föranleds av ärendet, har i skri-
velse den 13 maj 2008 anfört bland annat 
följande. A, som är en erfaren brottmåls-
advokat, måste redan vid mötet med Y på 
kvällen den 8 oktober 2007 ha insett att Y 
var underkastad restriktioner också som 
anhållen. Även i avsaknad av uttrycklig 
kännedom härom borde A försiktigtvis 
ha utgått från att restriktioner förelåg. 
Genom att utan tillstånd av förundersök-
ningsledaren förmedla Y:s instruktioner 
enligt ovan har A missbrukat det så kal-
lade enrumsprivilegiet. A:s åtgärder kunde 
ha medfört att utredningen av det brott Y 
var misstänkt för motverkades.

D har erinrat C om att disciplinnämnden 
inte är bunden av D:s gärningsbeskrivning.

Med anledning av D:s skrift har C i sin 
tur givit in en omfattande skrift i vilken 
han bestrider att A åsidosatt sina plikter 
som advokat. 

övrigt
A har kallats till personlig inställelse inför 
nämnden.

muntlig förhandling
Advokat D har inställt sig vid samman-
trädet.

A har inställt sig vid sammanträdet 
tillsammans med sitt ombud C.

A har bland annat uppgivit följande.
Han kände till att misstanken rörde 

grovt narkotikabrott och att det var fråga 

om 50–60 kilo narkotika som tagits in 
från Holland. Han ansåg att de faktiska 
omständigheterna var klara eftersom 
Y greps på bar gärning. Det enda som 
återstod var analysen av det vita pulvret 
och uppsåtsfrågan. Något beslut om 
restriktioner hade inte meddelats såvitt 
han kände till. 

De åtgärder som Y bad om uppfat-
tade han som brådskande och dessutom 
bedömde han dem som helt harmlösa. 
Bilar som står för länge parkerade på 
flygplatsparkeringar riskerar att ”slaktas” 
och det var därutöver viktigt att hyran 
kunde betalas i tid. Han har inte vid 
samtalet med Z nämnt något om en väska. 
Han övervägde situationen innan han 
tog kontakt med Z men bedömde att det 
inte kunde finnas någon koppling mellan 
åtgärderna och det brott Y var misstänkt 
för. Det har visat sig i efterhand att han 
hade rätt i sin bedömning.

Sammanfattningsvis gör A gällande att 
åtgärderna enbart varit av sådan kurativ 
natur som en offentlig försvarare har rätt 
att göra utan åklagarkontakt.

A har genom sin försvarare utförligt 
utvecklat sin syn på disciplinförfaranden 
inför samfundet ur ett europarättsligt och 
grundlagsrättsligt perspektiv.

nämndens bedömning och beslut
Det är inte visat att A medverkat till att 
någon väska flyttades.

Genom att utan föregående kontakt 
med åklagaren medverka till att bilen 
skulle kunna flyttas har A – som inte hade 
någon möjlighet att överblicka om bilen 
och dess lokalisering kunde ha någon 
betydelse för utredningen – allvarligt åsi-
dosatt sina plikter som advokat. Huruvida 
åtgärden faktiskt har haft betydelse för 
utredningen gör i detta avseende ingen 

skillnad. Särskilda skäl att ålägga straffav-
gift föreligger. 

På grund härav tilldelar nämnden A var-
ning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rät-
tegångsbalken och ålägger honom enligt 8 
kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken att 
till Advokatsamfundet betala straffavgift 
med tjugofemtusen (25 000) kronor.

Vad som i övrigt har förekommit föran-
leder ingen åtgärd.

skiljaktig mening
Ledamöterna Bo Ahlenius, Anders 
Engdahl och Olle Lindén var av skiljaktig 
mening enligt följande.

Det är inte visat att A medverkat till att 
någon väska flyttades.

Genom att utan föregående kontakt 
med åklagaren medverka till att bilen 
skulle kunna flyttas har A – som inte hade 
någon möjlighet att överblicka om bilen 
och dess lokalisering kunde ha någon 
betydelse för utredningen – allvarligt åsi-
dosatt sina plikter som advokat. Huruvida 
åtgärden faktiskt har haft betydelse för 
utredningen gör i detta avseende ingen 
skillnad. 

På grund härav tilldelar nämnden A 
varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 

Vad som i övrigt har förekommit föran-
leder ingen åtgärd.

INDRIVNING AV FORDRINGAR I USA

Advokat Mats Åberg vid Advokatfirman Åberg i Göteborg 
och Charles R Bernardini, Advokat i Chicago USA 
har uppmärksammat hur indrivning av europeiska 

fordringar i USA är ett återkommande och allvarligt 
problem. I skriften tillhandahåller författarna praktisk 

information och råd vid indrivning eller inkassering i USA. 

Beställ skriften hos Advokatfirman Åberg i Göteborg
genom att sätta in 95 kr på bg 220-1952.

Översättningar till och från alla språk 
Vi anpassar leveranstiderna till era behov. 
Kortare texter kan vi leverera samma dag.

Telefon 077-440 05 50
www.semantix.se  info@semantix.se  

                         
                      
           

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ   
HELSINKI SAVONLINNA KAJAANI STAVANGER
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zenit

Oppositionen följer generalsekreteraren
”Vårt entydiga besked är att FRA-lagen kommer att rivas upp om 

väljarna röstar fram en ny majoritet i riksdagen i 2010 års val. Vi vill ha 

en bred parlamentarisk utredning med uppgift att bedöma behovet av 

en lag utifrån hänsyn till integriteten, effektiviteten och proportionali-

teten. Då gör vi det som Advokatsamfundets generalsekreterare Anne 

Ramberg föreslagit.”

Det skriver socialdemokraterna och miljöpartiet i ett gemensamt 

pressmeddelande om den omdebatterade FRA-lagen. 

Advokater får ibland kritik för att inte höras i den allmänna debat-

ten. Men den tiden tycks vara över. Advokatsamfundets generalse-

kreterare tycks numera ha uppnått status som ideologisk kompass i 

frågan om avlyssning och den personliga integriteten.

claes peyron

Claes Peyron
får nytt uppdrag
Advokaten och den tidigare ordföranden i Ad-

vokatsamfundets disciplinnämnd Claes Peyron 

har utsetts att ingå i den samrådsgrupp som 

ska bistå Justitiedepartementet vid utnäm-

ningen av högre domare.

Övriga som utsetts att ingå är före detta 

kammarrättspresident Anitha Bondestam, före 

detta hovrättspresident Barbro Hergelius Jonson, före detta ordföranden 

i Regeringsrätten Hans Ragnemalm, före detta vice riksåklagare Solveig 

Riberdahl samt före detta ordföranden i Högsta domstolen Bo Svensson.

Katri linna ny superombudsman

Claes lundblad i europeisk etikkommitté
Advokat Claes Lundblad har utsetts till ledamot i CCBE:s etikkommitté. 

Han är också expert i den arbetsgrupp som har till uppgift att överväga 

möjligheten för en framtida harmonisering av de europeiska advokat-

organisationernas etiska regelverk. Den första frågan på agendan är att 

analysera och undersöka möjligheterna att finna en lösning rörande frågor 

om konfidentialitet.

Katri linna

Det blir Katri Linna som får uppgiften 

att leda sammanslagningen av de 

fyra myndigheterna DO, HomO, HO 

och JämO till en enda ombudsman. 

Den första januari 2009 tillträder 

Katri Linna sedan som generaldirek-

tör för den nya myndigheten som 

får namnet Diskrimineringsombuds-

mannen.

Katri Linna är född 1960, jurist och 

har varit ombudsman mot etnisk diskriminering sedan 2005.

För närvarande pågår ett renoverings- och saneringsarbete av Advokat-

samfundets fastighet. Invändigt sker flera olika insatser. Bland annat 

saneras och renoveras fastigheten från kaseinflytspackel och kreosot. Vissa 

undergolv byts ut. Mekanisk tilluft med värmeväxlare installeras vilket ger 

lägre driftskostnader och bättre inomhusklimat. Källaren renoveras och 

saneras på uppkomna fuktskador. Man undersöker även möjligheterna att 

få tillstånd att göra om garaget till en hörsal/mötesrum.

– Varsamhet är ledordet för alla insatser som vi gör. Vi har anlitat en 

särskild varsamhetskonsult. Och vi gör inte några onödiga ingrepp, säger 

projektledaren Hans Magnusson, från PRE Construction Management.

Utvändigt dräneras fastigheten och grundmuren värmeisoleras. Dess-

utom renoveras granitmurarna som skadats av marktryck och tjäle.

–Vi återställer trädgården och eftersträvar ett liknande utseende som 

den hade 1914 då den anlades, säger Hans Magnusson.

Som ett sätt att minska uppvärmningskostnaderna installeras bergvär-

me. De beslutade och påbörjade arbetena beräknas vara klara i månads-

skiftet september/oktober. Insatserna som genomförs har föregåtts av 

noggranna förstudier och provtagningar.

En incident har inträffat då en byggdammsugare fattade eld. Branden 

spreds lyckligtvis inte till byggnaden och den påverkar inte byggtiden.

Advokatsamfundets fastighet renoveras

Uthyres
för internutbildning, 

konferens etc.
Kursgård i mycket trivsam miljö,  

spatiösa utrymmen med stora öppna 
spisar och jakttroféer, bibliotek, bastu, 

spa, vedeldad badtunna, tennisbana.

Belägen nära fjällen med åtföljande 
möjligheter till t ex skidåkning och ripjakt.

Vi har även eget kursutbud med ett 
nätverk av föreläsare

Åre Kursgård
Advokat Jan-Åke Nyström AB

0647-107 50
Karolinervägen 8, 830 05 Järpen
se närmare www.advokat-jan.se

Utveckla 
din förmåga att 

nå fram!
Lär dig manualen 

som ger dig estradpondus.

Workshop eller 
individuell konsultation.

Kontakta Per Furumo, röstcoach 
(med flera av Sveriges största 

företag som nöjda kunder)
0739 843083

www.furumo.se
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Fyra nya länspolis
mästare utsedda
Håkan Karlsson är ny länspolismästare i Norr-

bottens län. Per Svartz har utsetts till länspo-

lismästare vid Polismyndigheten i Blekinge län. 

Christina Forsberg blir ny länspolismästare i 

Gävleborgs län och Lars Hallberg ska vikariera 

som länspolismästare i Västmanlands län.

New York State Bar Association’s Internatio-

nal Law and Practice Section håller sitt årliga 

höstmöte 17–20 september 2008 på Grand 

Hôtel i Stockholm. 

Mötet, som har temat Globalization: Har-

monization of Laws, Is it Real?, är ett tillfälle att 

träffa framstående jurister från ett stort antal 

byråer och företag runt om världen och att få 

överblick över den senaste utvecklingen på ett 

flertal områden. 

Program, anmälningshandlingar och an-

nan information, se New York State Bar 

Association’s webbsida, www.nysba.org 

New Yorks advokatsamfund
håller möte i Stockholm

zenit

Heléne lövung ny
på Advokatsamfundet

– Advokater är en yrkeskår som 
jag sätter mycket högt. De står 
för hög etik och moral och i de 
allra flesta fall stor skicklighet, 
säger Heléne Lövung, som ser 
fram emot sin nya roll som ställ-
företrädande chefsjurist.
– Efter alla år i domstol där man 
hela tiden ska vara objektiv, lyss-
na på alla parter och väga dem mot varan-
dra ska det bli roligt att ta tillvara en parts 
intressen – att se till advokaternas bästa, 
förklarar hon.
Dessutom lockar det att pröva en mindre ar-
betsplats än länsrätten med 500 anställda. 
– Jag tror att det också är ett mer oförutsäg-
bart arbete. I domstolen vet man ofta vad 
man ska göra varje dag, medan jag fått höra 

Heléne Lövung, rådman i Länsrätten 

i Stockholm, tillträdde den 11 augusti 

som ställföreträdande chefsjurist på 

Advokatsamfundet. 

att det på samfundet dyker upp nya frågor 
som måste hanteras direkt. Det uppskattar 
jag.
Under hösten 2008 ska Advokatsamfundets 

chefsjurist Maria Billing vara tjänst-
ledig för att arbeta på Roschier ad-
vokatbyrå. Heléne Lövung kommer 
därför bland annat att fungera som 
sekreterare för Advokatsamfundets 
styrelse och att ansvara för flera av 
Advokatsamfundets olika projekt. 
Under Maria Billings tjänstledig-
het kommer Johan Sangborn att 
verka som tf. chefsjurist.

Heléne Lövung blev jur. kand. i Lund 
1993. Hon har varit notarie i länsrätt, där-
efter fiskal och assessor i Kammarrätten i 
Stockholm. 2002–2005 var hon rättssak-
kunnig i Justitiedepartementet, och i januari 
2006 tillträdde hon som rådman i Länsrät-
ten i Stockholm. Hon bor i Bromma med 
man och två barn. Det stora intresset efter 
familjen är löpning. 

Heléne lövung

IUSTUS 
FÖRLAG AB

BOX 1994
751 49  UPPSALA

Tel 018/65 03 30  

Fax 018/69 30 99  

kundtjanst@iustus.se  

www.iustus.se

SPECIELL FASTIGHETSRÄTT MILJÖBALKEN TSRÄTT MILJÖBALKEN TSRÄTT
Bertil Bengtsson, 9 uppl., 2007

ALLMÄN FASTIGHEALLMÄN FASTIGHEALLMÄN TSRÄTT 
Anders Victorin och Richard Hager, Richard Hager, Richard Hager 5 uppl., 2008

BOSTADSRÄTT MED EN ÖVERSIKT ÖVER TADSRÄTT MED EN ÖVERSIKT ÖVER TADSRÄTT MED EN ÖVERSIKT ÖVE
KOOPERATIV HYRESRÄTT
Anders Victorin, Jonny Flodin och Richard Hager, ctorin, Jonny Flodin och Richard Hager, ctorin, Jonny Flodin och Richard Hager
2 uppl., 2008

PANTRÄTT I FAST EGENDOM
Ulf Jensen, 8 uppl., 2008

AKTUELL LITTERATUR I FASTIGHETSRÄTT



46 ADVOKATEN NR 6 • 2008 

juridiska biblioteket

Festskrift till Johan Hirschfeldt

Redaktörer: Sten Heckscher, Anders Eka

Förlag: Iustus, 2008

Johan Hirschfeldt har tidigare varit verksam 

som bland annat justitiekansler och på 

befattningar hos JO och inom Regeringskans-

liet. Han är juris hedersdoktor vid Uppsala 

universitet. Denna festskrift tillägnas Johan 

Hirschfeldt med anledning av att han vid 

utgången av 2007 efter tolv år lämnade befattningen som president i 

Svea hovrätt. Bidragen är författade av vänner och kollegor inom bland 

annat universiteten, domstolarna, statsförvaltningen och litteraturen.

Festskrift till Anders Fogelklou 

Redaktörer: Åke Frändberg, Stefan Hedlund, 

Torben Spaak

Förlag: Iustus, 2008

Festskriften tillägnas Anders Fogelklou 

med anledning av hans 65-årsdag. Anders 

Fogelklou är professor i östeuropaforskning 

och docent i allmän rättslära vid Uppsala 

universitet. Bidragen författade av kollegor, 

avspeglar Fogelklous eget verksamhetsområde.

Festskrift till Marianne Levin

Redaktörer: Antonina Bakardjieva Engelbrekt med flera

Förlag:  Norstedts juridik, 2008

År 2007 fyllde Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms 

universitet, 65 år. För att hedra henne har nu kolleger, vänner och 

lärjungar tillägnat henne denna festskrift.

Festskriften innehåller drygt 30 bidrag som alla rör sig inom det 

immaterialrättsliga området.

Lästips – nya festskrifter

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns  

på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se

Barn som aktörer – en slutpunkt / Lena Olsen, Åke Saldeen, red. (Iustus. 271 s)

Bergquist, Ulf: Nordisk internationell privaträtt, en kommentar med till-

lägg till Internationell arvs- och bodelningsrätt (Norstedts juridik. 138 s. 

Norstedts gula bibliotek)       

Bring, Thomas; Diesen, Christian; Wilton Wahren, Alexandra: Förhör (3. uppl. 

Norstedts juridik. 334 s)    

BRÅ-rapport 2008:8: Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen: om 

ungdomsbrott, relationsvåld och organiserad brottslighet (BRÅ.141 s)

BRÅ-rapport 2008:9: Grannsamverkans effekter på brottsligheten (BRÅ. 47 s)     

BRÅ-rapport 2008:12: Brottsoffers benägenhet att polisanmäla brott (BRÅ. 

75 s)

Fyman, Barney: Introduction to American commercial law (Norstedts 

juridik. 309 s)

Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS 2008 (5. uppl. FAR 

förlag. 676 s)

Johnsson, Lars-Åke: Patientens rättigheter: handbok för ombud och vård-

personal (Thomson. 286 s)

Larsson, Nils; Synnergren, Stieg; Wahlström, Christina: Bostadshyresavtal  

Kontakta biblioteket

Bitte Wölkert, bibliotekarie. Telefon: 08-4590320

E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Rättsdatabaser
på biblioteket
Nu har biblioteket tillgång till hela 

rättsdatabastjänsten Zeteo från 

Norstedts juridik.

Zeteo innehåller bland annat 

juridisk basinformation (förarbeten, 

författningar, praxis) och böcker ur 

Norstedts Gula och Blå bibliotek, 

Laghandboksserien, Rättspraxis i 

litteraturen och annan litteratur 

samt nyhetstjänsten Juridik idag.

Du kan använda tjänsten via 

autoinloggning på bibliotekets 

besöksdator.

Riksdagen lägger ut äldre 
riksdagstryck på webben
Webbplatsen www.riksdagen.se  

kompletteras med äldre sam-

lingar av riksdagstrycket från åren 

1971–1990. Propositioner och 

skrivelser från 1971 och framåt är  

sökbara i riksdagens dokument-

databas men målsättningen är att 

digitalisera allt riksdagstryck som 

producerats under enkammarriks-

dagen, det vill säga från 1971. Do-

kumenten finns både i textversion 

och som pdf-filer.

Nya avhandlingar 
Carin Ulander-Wänman: Företrä-

desrätt till återanställning (Iustus). 

Avhandlingen undersöker företrä-

desrättsreglernas innehåll och hur 

reglerna fungerar i praktiken. Enligt 

författaren har företrädesberät-

tigade arbetstagare en svag rättslig 

position. Trots att det finns regler 

om företrädesrätt blir få arbets-

tagare återanställda och enligt 

arbetsgivarna beror det oftast på 

att arbetstagaren har otillräckliga 

kvalifikationer.

Fredrik Stenhammar: Riktade 

FN-sanktioner och rule of law i 

folkrätten (Jure). Avhandlingen 

behandlar användningen av så 

kallade riktade sanktioner i FN:s 

säkerhetsråds praxis enligt FN-

stadgan. Riktade FN-sanktioner be-

slutas av säkerhetsrådet och  inne-

bär huvudsakligen tillgångsfrysning 

genom svartlistning av enskilda 

och andra privaträttssubjekt. 

Nina Ewalds: Internationell 

beskattning av pensionsförsäkringar 

(Norstedts juridik). I denna avhand-

ling granskas skattekonsekven-

serna av det svenska systemet för 

beskattning av privata pensionsför-

säkringar och tjänstepensionsförsäk-

ringar i ett antal konkreta gränsöver-

skridande situationer mellan Sverige 

och Finland. Avhandlingen berör 

främst svensk och finsk intern skat-

terätt och det nordiska multilaterala 

skatteavtalet men behandlar även 

den EG-skatterättsliga regleringen.

i praktiken (2. uppl. Norstedts juridik.  309 s)       

Lowe, Nigel Vaughan; Douglas, G.: Bromley's family law (10.ed. Oxford Univ. 

Press, 2007. 1 153 s)

Lundén, Björn; Molin, Anna: Makar: juridiken kring äktenskap (4. uppl. Näsvi-

ken: Björn Lundén information.  228 s)

Nordh, Robert: Rättegångshinder: om forum, talerätt, åtalsrätt m.m. (Ius-

tus. 170 s. Praktisk process ;  5)

Pedersen, Kristian: Upphandlingens grunder: en introduktion till offentlig 

upphandling och upphandling i försörjningssektorerna (Jure. 183 s)

Peel, Edwin: The Law of contract (12. ed. London: Sweet & Maxwell, 2007. 

1 210 s)

Rimsten, Olle: Skoljuridik (2. uppl. Norstedts juridik. 292 s)

Svernlöv, Carl: Juridisk engelska: modern affärsjuridisk kommunikation med 

praktiska exempel (3. uppl. Norstedts juridik. 268 s) 

Terra, Ben; Wattel, Peter: European tax law (5. ed. Alphen aan den Rijn: 

Kluwer Law International. 862 s)

Valentin Rehncrona, Pia: Immaterialrättens grunder (2. uppl. Studentlittera-

tur. 140 s)
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samfundet

Nya ledamöter, 12 juni 2008
Stefan Alvén, Sportlex AB, Saltsjö-Boo

Stefan Andersson, Advokaterna 2S AB, Halmstad

Mikael Berglund, Fröberg & Lundholm

Advokatbyrå AB, Stockholm

Mathias Blomberg, Confrere juristbyrå AB, Umeå

Helena Borglund, Time Advokatbyrå KB, Sthlm

Per Brandt, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm

Johan Englund, Christer Danielsson Advokat AB, 

Uppsala

Karolina Ericsson, Mannheimer Swartling

Advokatbyrå AB, Malmö

Tomas Fjordevik, Mannheimer Swartling

Advokatbyrå AB, Stockholm

Jannica Jansdotter Gren, Advokatfirman

Noreberg AB, Falun

Sofia Göranson, Advokatfirman Lindahl KB, 

Göteborg

Terese Holmqvist, Mannheimer Swartling

Advokatbyrå AB, Stockholm

Ann Nilsson, Danowsky & Partners Advokatbyrå 

KB, Stockholm

Jon Nyberg, Advokatfirman Audere, Stockholm

Mattias Prage, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala

Gabriel Rudbeck, Advokat Nils Uggla AB, Sthlm

Leonie Selting, Andersson & Öberg Advokat-

firma HB, Gävle

Gustaf Ström, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic 

KB, Stockholm

Henrik Sundström, Advokatfirman Bo Johansson 

i Uddevalla AB, Uddevalla

Sophia Tobieson, Setterwalls Advokatbyrå, Sthlm

Magnus Wennerholm, Hamilton Advokatbyrå 

Växjö AB, Växjö

Maria Westlund, Andersson & Barmoro Advokat-

byrå HB, Södertälje

Förteckning över remissärenden,  
i vilka samfundet avgivit yttrande
R-2008/0303  Betänkandet Fastig-
hetsmäklaren och konsumenten (SOU 
2008:6)
R-2008/0317  Slutbetänkandet Skyddet 
för den personliga integriteten – Bedöm-
ningar och förslag (SOU 2008:3)
R-2008/0371  Kemikalieinspektionens 
rapport Produktval, substitution och 
tillsyn
R-2008/0388  Promemorian Förord-
ningsändringar avseende polismyndighe-
ters volontärverksamhet
R-2008/0389  Promemorian Allmänna 
reklamationsnämndens arbetsformer – 
förslag till effektiviseringar
R-2008/0410  Departementspromemo-
rian Ytterligare åtgärder för att motverka 
ordningsstörningar i samband med 
idrottsarrangemang (Ds 2008:20)
R-2008/0415  Promemorian Vissa för-
enklingar på företagsskatteområdet, m.m.
R-2008/0433  Betänkandet Förtursför-
klaring i domstol (SOU 2008:16)
R-2008/0434  Delbetänkandet Avskaf-
fande av revisionsplikten för små företag 
(SOU 2008:32)
R-2008/0458  Promemorian Slopad 
kontrolluppgiftsskyldighet om tillgångar 

och skulder, m.m.
R-2008/0459  Promemorian Förändrade 
underprisregler för handelsbolag m.m.
R-2008/0500  Departementspromemo-
rian Officialprövningens omfattning vid 
registrering av varumärken och firmor 
m.m. (Ds 2008:28)
R-2008/0510  Promemorian Antagande 
av rambeslut om skydd av personuppgif-
ter som behandlas inom ramen för polis-
samarbete och straffrättsligt samarbete
R-2008/0523  Promemorian Sveriges 
antagande av rambeslut om ändring i 
rambeslut 2002/475/RIF om bekäm-
pande av terrorism (Ds 2008:37)
R-2008/0551  Promemorian Kraftfullare 
nedsättning av socialavgifter för unga
R-2008/0558  Promemorian Förslag till 
regler om taxering och beskattning av 
ägarlägenheter
R-2008/0572  Promemorian En förenk-
lad revisorsgranskning vid fusion och 
delning av aktiebolag (Ds 2008:40)
R-20008/0652  Propositionen Godkän-
nande av rådets beslut om inrättande av 
Europeiska polisbyrån (Europol)
R-2008/0669  Promemorian Sveriges 
antagande av rambeslut om erkännande 
och övervakning av vissa icke frihetsberö-
vande påföljder (Ds 2008:42)

Per Åsbrink, Mannheimer Swartling Advokat -

byrå AB, Malmö

Viktor Österberg, Advokatfirman NORDIA 

Göteborg HB, Göteborg

Utträdda ledamöter
Nina Allard, Göteborg,1 juni 2008

Niklas Bergman, Stockholm, 2 juni 2008

Johan Bogren, Göteborg, 23 maj 2008

Eva Enetjärn, Nyköping, 1 juni 2008

Yvette Rosén Oldenstam, Göteborg, 25 maj 2008

Björn Rohdin, Stockholm, 15 maj 2008

Patrik Schöldström, Stockholm, 1 juli 2008

Kloka Advokaters Tid System

Frigör din tid!
Det är du värd!

Välkommen att bli ännu en av
våra nöjda användare!

www.kats.se



POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

Sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 Stockholm

Marianne Eliason, regeringsråd och en av  
författarna till kommentaren till sekretesslagen,  
som numera även är en del av Zeteo. 

För mer information ring 08-690 96 80
kundservice@nj.se   www.nj.se

Juristens bästa vän växer  
på djupet och bredden.     

ZeteoTM
 

hittar mer.

Vi på Norstedts Juridik är stolta över att ha de 
främsta experterna bland våra författare. Det är 
deras förtjänst att våra djupa lagkommentarer blivit 
oumbärliga för så många. Nu införlivas allt fler, 
tillsammans med annat kvalificerat material 
i Zeteo, vårt arbetsverktyg på internet. 

Du tar dig från breda sökningar till smala på några 
få klick. Strukturen är välbekant och rättsutrednings-
verktyget samlar snabbt ihop det viktiga du hittar. 
Med Zeteo kan du ägna mindre tid åt att söka och 
mer till att göra ett bra jobb. 

Kom och hälsa på din bästa vän på www.nj.se
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