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advokatsamfundet

GENERALSEKRETERARE / ANNE RAMBERG

Vikten av det internationella e
Nyss hemkommen från ett lärorikt och som
alltid inspirerande möte med de europeiska
generalsekreterarna, vill jag gärna i korthet
redovisa några av de frågor som särskilt
diskuterades och som engagerar Advokat
samfundet i dess internationella arbete.
Något som är av särskilt intresse för den
europeiska advokatkåren är utvecklingen på
den juridiska tjänstemarknaden i Europa och
dess implikationer för advokaterna och advo
katsamfunden i nationellt avseende.
En annan aktuell och viktig fråga är hur yrkets
reglering och tillsyn skall kunna utföras på ett
effektivt och trovärdigt sätt.

D

Det är uppenbart att den ekonomiska kris som råder i många
länder negativt inverkat på advokaternas sysselsättning. Detta
gäller särskilt i Storbritannien, Irland, Nordirland, men även i
Danmark. Den största uppdragsnedgången förefaller ha drabbat
mindre advokatbyråer med fastighetsrättslig inriktning som
fått vidkännas följderna av att fastighetsmarknaden på sina håll
kollapsat. I Sverige har advokater – lika lite som på något annat
område undantaget offentliga försvararuppdrag – inte monopol
på att biträda vid fastighetsöverlåtelser, en verksamhet som hos
oss till övervägande del sköts av fastighetsmäklare. Därför blir
den ekonomiska nedgången förmodligen inte lika påtaglig för
den kategori av svenska advokater som arbetar med sedvanliga
fastighetsaffärer. Däremot riskerar fastighetsbranschens svårigheter att drabba de medelstora och större advokatbyråer som
biträtt vid de många stora fastighetstransaktioner som ägt rum
på senare år.
Att de stora affärsjuridiska advokatbyråerna berörs eller
kommer att beröras av den ekonomiska krisen är troligt.
Marknaden för transaktioner har som bekant reducerats
kraftigt. De större engelska affärsjuridiska byråerna
nyanställer huvudsakligen bara till verksamheter utanför
hemlandet. Bara i Irland hade antalet praktiserande
biträdande jurister sjunkit, i deras fall med tio procent.
Vad som möjligen gör att de stora advokatbyråerna i
England, Irland och Nordirland krisen till trots klarar
sig jämförelsevis bra är att de snabbare tycks kunna
ställa om och anpassa sig till marknaden.
Det förefaller sannolikt att också de svenska affärsadvokater
som inte är inriktade på insolvensjuridik riskerar att påverkas
negativt. Vi kommer antagligen att få se en tydlig minskning av
tillväxten på antalet biträdande jurister. Förra året var det, till
följd av högkonjunkturen, en unik tillväxt av biträdande jurister,
cirka 19 procent. Vi har redan kunnat konstatera en återhållsamhet i fråga om nyanställningar av biträdande jurister till verksamhet inom Sverige. De större svenska byråerna förefaller, i likhet
med sina engelska kolleger, i huvudsak expandera utomlands.
Strukturen på den svenska advokatmarknaden ser för de stora
byråernas del på sikt ut att kräva antingen ökad specialisering
eller ökad expansion utanför Sveriges gränser. Det är en spännande utveckling som väntar.
För Advokatsamfundet har det internationella arbetet ökat
markant under senare år. Yrkets internationalisering kräver att
samfundet engagerar sig och tillsammans med andra advokatorganisationer söker gemensamma lösningar som möjliggör för advokaterna att verka på ett effektivt och lönsamt sätt också utanför
sina hemländer. Det är därför nödvändigt att kontinuerligt hålla
sig informerad om utvecklingen i övriga länder, såväl inom som
utanför Europa. Ett viktigt område för advokatsamfundens engagemang är den EU-rättsliga regleringen som i skilda hänseenden
får direkt effekt på advokatyrket. Som exempel kan nämnas pen-
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a engagemanget
ningtvättsdirektivet, tjänstedirektivet och datalagringsdirektivet.
Härutöver kommer en rad ”överstatliga” regleringar och andra
normer som utbildas av organ som FN, Europarådet och FATF.
Dessutom har även det internationella biståndsarbetet ökat påtagligt, såväl inom enskilda advokatsamfund som inom ramen för
de organisationer som Advokatsamfundet är engagerat i. Advokatsamfunden har en viktig roll att spela även i dessa sammanhang.
CEEBA är ett informellt nätverk som består av europeiska generalsekreterare. Jag har fått förtroendet att vara dess ordförande
sedan tre år tillbaka. Vi möts en gång per år och har däremellan
löpande kontakter. CEEBA sammanträdde i år för 49:e gången.
CEEBA är ett forum för diskussion och utbyte av information
och idéer som bygger på ömsesidigt förtroende och tillit. Vi arbetar för att förbättra representationen, regleringen och fortbildningen av advokatyrket i Europa. Motsvarande organisation på
det globala planet heter IILACE.
Den viktigaste internationella organisationen för Advokatsamfundet är CCBE. Alla advokatsamfund inom EU och EES
är medlemmar och de länder som står på tur att bli medlemmar
i EU är observatörer. För små jurisdiktioner med små advokatsamfund och därmed begränsade resurser är CCBE en nödvändig
och mycket god företrädare för advokatyrket i Europa. CCBE är
de europeiska advokaternas främsta organ för att bevaka grundläggande värden för advokatyrket. En central uppgift för CCBE
är att inom EU:s organ skapa förtroende för advokatkåren. En
annan huvuduppgift är förstås att förhandla med Kommissionen.
Detta gör CCBE på ett utmärkt sätt under ledning av CCBE:s
generalsekreterare, Jonathan Goldsmith. Dennes insiktsfulla
anförande vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Örebro går
att läsa på www.advokatsamfundet.se.
Andra viktiga uppgifter inom ramen för CCBE-arbetet är
att medverka i de kommittéer som har ansvar för att söka
utforma CCBE:s framtida etiska regelverk. Här väntar
en mycket angelägen uppgift att få gehör för den svenska
synen på centrala etikfrågor. En annan uppgift består i att
delta i arbetet inom en relativt nyinrättad kommitté med
uppgift att adressera de multijurisdiktionella advokatbyråernas särskilda problem till följd av nu föreliggande
skillnader mellan de etiska regelverken i olika europeiska jurisdiktioner. CCBE fyller även en mycket viktig
funktion som ”watch dog” i fråga om rättsstatliga frågor i
medlemsländerna. CCBE har till exempel agerat mycket
kraftfullt mot de advokatfientliga vindar som blåst i Polen
och har även helt nyligen gett Sveriges advokatsamfund
stöd i dess kraftiga kritik mot FRA-lagstiftningen.

styrelse (Management Board) under snart fem år. IBA har på senare år kommit att få större betydelse genom en intensiv satsning
på advokatsamfundens oberoende och självreglering samt deras
betydelse i samhället inte minst för upprätthållande av ”the rule
of law”. Betydande insatser har gjorts för att tillgodose advokatsamfundens särskilda behov och en särskild ”Bar Issues Commission” har bildats. Inom IBA finns också ”Human Rights Institute” (HRI) under ordförandeskap av Justice Richard Goldstone
och ambassadör Emilio Cardenas. Till min stora glädje har jag
haft glädjen att få ingå i dess styrelse. HRI har under året avgett
ett stort antal rapporter och bland annat pekat på begränsningar i
rättssäkerheten runt om i världen. Jag vill påstå att HRI:s insatser
har haft avgörande betydelse för att uppmärksamma och förbättra
fri- och rättigheterna i flera länder.
När man talar om mänskliga rättigheter och ”the Rule of Law”
måste Advokatsamfundets entusiastiska stöd till ILAC och dess
kompetenta och erfarna generalsekreterare Christian Åhlund
framhållas. ILAC bildades 2000 i Stockholm. Dess uppgift är att
allokera medel för att bygga upp rättsväsendet i länder som varit i
konflikt. ILAC har framgångsrikt i samarbete med HRI ansvarat
för bland annat etablerandet av ett oberoende advokatsamfund
i Afghanistan och utbildning av domare, åklagare och advokater
i Irak. ILAC har vidare, med stöd av Sveriges advokatsamfund,
stöttat de palestinska advokaterna bland annat med utbildning i
internationell rätt och mänskliga rättigheter. Advokatsamfundet
är representerat i ILAC:s styrelse genom undertecknad, som tillika är kassör.
Man kan konstatera att trots de stora olikheter som råder ifråga
om traditioner, kulturer och resurser så möter advokaterna världen över delvis samma typ av problem. Vi diskuterar i viktiga avseenden samma saker oberoende av om vi är advokater i Pakistan,
Zimbabwe, USA eller Sverige. Vi oroar oss för att förlora vårt
oberoende. Vi ser hur oberoendet och självregleringen hotas genom ingrepp från statsmakternas sida. Vi är alla djupt bekymrade
över den ökade användningen av tvångsmedel och begränsningar
i fri- och rättigheter. Vi diskuterar balansen mellan rättstrygghet
och rättssäkerhet, liksom klimathotets betydelse för advokaterna.
Också de ständigt återkommande frågorna om humanjuristernas
situation, yrkets anseende, utbildning och fortbildning, penningtvätt, reglering och tillsyn, samt etiska regler för advokater är
stående punkter på agendan. Vid vårt senaste möte inom CEEBA
diskuterade vi också möjligheten av olika tänkbara lösningar på
finansiering av juridiska tjänster, access to justice, pro bonoarbete och mycket mer. Detta visar på angelägenheten i ett starkt
engagemang i de internationella advokatfrågorna.

Advokatsamfundet är i likhet med flertalet av världens alla
advokatorganisationer medlem i International Bar Association,
IBA. IBA har både advokatorganisationer och enskilda advokater
som medlemmar. Jag har haft förtroendet att vara de internationella advokatorganisationernas representant och ledamot i IBA:s
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nyheter

TEXTER ulrika brandberg, tom knutson

fel att frysa Al-barakaats pengar

”Spjutspetsen på
sanktionssystemet
har brutits”
EG-domstolen ändrar förstainstansrättens beslut om det informella nätverket
Al-Barakaat och ogiltigförklarar frysningen av organisationens tillgångar.
– Domen innebär i princip att spjutspetsen på sanktionssystemet har
tagits bort, säger advokat Thomas Olsson som företrätt organisationen.
Målen i EG-domstolen handlade dels om
Al-Barakaat i Stockholm, dels om en saudisk affärsman. Båda hade fått sina tillgångar
frysta efter beslut av FN eftersom pengarna
påstods ha använts till att stödja terrorism.
Men de anklagade gavs inte någon möjlighet
att försvara sig.
EG-domstolen, som lämnade sin dom i
slutet av augusti, är kritisk till att det inte
givits någon möjlighet för Al-Barakaat och
den saudiske mannen att bemöta anklagelserna. Domstolen ogiltigförklarar därför
EU:s förordning om frysning av tillgångar
för terroristmisstänkta.
Den miljon kronor som Al-Barakaat fått
frysta återfår de dock inte direkt. Nu har
parterna tre månader på sig att yttra sig.
Sedan ska EU göra en ny prövning för att
avgöra vad som ska ske med pengarna.
Advokat Thomas Olsson, som företrätt
Al-Barakaat och de tre somaliasvenskar som
har koppling till nätverket, välkomnar domen.
– Det är oerhört glädjande att EG-domstolen har fastställt att de grundläggande
fri- och rättigheterna även gäller när man
använder sig av den här typen av sanktions-

6

”Kanske ser vi en vändpunkt där förnuftet börjar
smyga sig in i kampen mot
terrorismen.” thomas olsson
listor och åtgärder för att bekämpa terrorismen, säger han.
olsson säger att han blev glatt överraskad
av att domstolen lyckades stå emot det stora
politiska tryck som funnits från FN, USA,
Europeiska rådet och EU-kommissionen.
– Domen innebär i princip att spjutspetsen på sanktionssystemet har tagits bort. Nu
finns bara sanktionerna inom ramen för FN:s
system, och de är inte bindande för enskilda
rättssubjekt eller individer. FN:s resolutioner
binder endast stater, säger Thomas Olsson.
Han konstaterar att EG-domstolen har
värnat det som ska skyddas mot terrorismen.
Nämligen den demokratiska rättsstaten.
Därför är det en principiellt viktig dom.

Advokat Thomas Olsson, som företrätt organisa
tionen Al-Barakaat, konstaterar att EG-domstolen
har värnat den demokratiska rättsstaten.

– Det är bara att gratulera de mänskliga
rättigheterna när de 60-årsjubilerar. Domen
visar att de har en substantiell funktion att
fylla. Domen är viktig ur ett konstitutionellt
perspektiv eftersom den säger att enskilda
medlemsstater inom EU inte kan använda
EU:s regelsystem för att kringgå sina egna
konstitutioner och de mänskliga rättigheterna. På så sätt innebär EG-domstolens avgörande att man har garanterat de mänskliga
rättigheterna även på EU-nivå. Då har de
mänskliga rättigheterna tillmätts en central
betydelse i de västerländska demokratierna
i varje fall. Bättre present än så kan inte de
mänskliga rättigheterna få.
enligt olsson kan domen innebära en
vändpunkt för den här typen av åtgärder
som sker med hjälp av olika listor. Det finns
även andra typer av listor, till exempel beträffande vilka som får flyga.
– Kanske ser vi en vändpunkt där förnuftet börjar smyga sig in i kampen mot terrorismen. Kanske börjar man fråga sig om
man verkligen vidtagit åtgärder som syftar
till att bekämpa terrorismen, säger han.
TK


Domstolarna behöver mer pengar

Färre partsrepresentanter i AD

Landets domstolar behöver minst 300 miljoner kronor extra för att
klara av det ökande antalet ärenden. Det skriver Domstolsverkets
generaldirektör Barbro Thorblad i ett brev till Justitiedepartementet.
Ökat antal mål, stora byggprojekt och ofinansierade reformer gör
att landets domstolar nu är pressade till det yttersta. Om inga extra
medel tillförs måste domstolarna minska antalet fiskaler och notarier,
införa anställningsstopp för eller säga upp övrig personal och låta
domartjänster förbli obesatta, skriver Thorblad.

Regeringen föreslår i en proposition att mål där den nya diskrimineringslagen är tillämplig ska avgöras av fem ledamöter i Arbetsdomstolen. Två av ledamöterna ska vara representanter för arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan.
Idag avgörs diskrimineringsmål i regel med sju ledamöter, varav
totalt fyra företräder arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, samtidigt med den nya
diskrimineringslagen. 
Prop. 2008/09:4

ADVOKATEN NR 7 • 2008

12445_adv_7-08.indd 6

08-09-24 10.21.16

nyheter

Domstolarna
motverkar etikreglerna
Det förekommer fortfarande att domstolarna förordnar en advokat som
försvarare för flera tilltalade i samma mål – trots att det finns risk för
intressekonflikter och strider mot Advokatsamfundets etiska regler.
Advokatsamfundets styrelse pekade i ett
vägledande uttalande år 2001* på risken för
intressekonflikter när en advokat eller advokater vid samma byrå företräder flera tilltalade i samma mål. Men synsättet verkar ännu inte ha slagit
igenom fullt ut hos domstolarna. Flera advokater har under den senaste tiden kontaktat
Advokatsamfundets kansli när
tingsrätten velat förordna en
advokat som försvarare till flera
tilltalade i ett och samma mål
(se Anna Arnells debattartikel Anna Arnell
på sidan 34).

en advokat i ett läge där han riskerar intressekonflikter. Roberth Nordh anser att domstolen måste respektera advokatens bedömning av risken för intressekonflikt.
– Först när man tar del av
förundersökningen kan man
egentligen säga vad som ligger
i målet, och göra den bedömningen, säger han.
Däremot tycker inte Roberth
Nordh att man kan ha som
princip att aldrig företräda fler
än en tilltalad i ett mål.
– Tackar man nej måste det
beslutet bygga på att det finns
en konkret risk för intressekonflikt. Jag utgår från att den
advokat som får frågan har svårt
att ta omedelbar ställning till
den, säger han.
Bengt Ivarsson påpekar att
det kan det bli dyrare för staten
att förordna en försvarare för
Roberth Nordh
flera tilltalade. Uppstår det en
Foto: Robert Eriksson
intressekonflikt måste advokaten nämligen frånträda samtliga
uppdrag i målet. Därefter återstår för domstolen att förordna
en försvarare för varje tilltalad,
vilket leder till högre försvararkostnader.

advokat bengt ivarsson i
Norrköping är ordförande i
Östergötlands försvararkollegium och ledamot av Advokatsamfundets styrelse. Hans erfarenhet är att de flesta domare
numera känner till advokatetiken och respekterar advokaters
bedömning av när det kan uppstå intressekonflikter.
– Men det finns vissa domare
som ännu inte tagit till sig slutsatserna från det vägledande uttalandet, säger han.
För att slippa riskera intressekonflikter har hans byrå som
domstolsakademins uppgift
policy att alltid tacka nej till att
företräda fler än en tilltalad i ett Bengt Ivarsson
i domarutbildningen är bland
och samma mål om det gäller
annat att skapa förståelse för
samma åtalspunkt. På det viset slipper byrån
advokaters och åklagares villkor och roller.
ge sig in i jävsprövningar, vilket annars lätt
Hur det ska göras är ännu inte klart.
Advokat Bengt Ivarsson uppmanar alla
bli fallet.
advokater som uppmärksammar fall där
– Det händer att domstolen då säger ”då
ringer vi någon annan advokat”, berättar
man riskerar intressekonflikter att reagera
Bengt Ivarsson.
och uppmärksamma domstolen på de advoRektorn vid den nyinrättade Domstols
katetiska reglerna. I flera fall har Advokatakademin, Roberth Nordh, påpekar att
samfundet också skrivit till tingsrätterna för
domstolen har två intressen att väga mot
att informera om de etiska reglerna och det
varandra i mål med flera tilltalade. Rätten
olämpliga i att slentrianmässigt förordna en
ska dels undvika onödiga kostnader, vilket
advokat som försvarare åt flera tilltalade.UB
kan tala för att en advokat företräder flera
*Vägledande uttalande angående byråjäv,
tilltalade. Dels får domstolen inte försätta
13 december 2001

Nya vägledande
regler antagna
Advokatsamfundets styrelse beslutade den
29 augusti att anta nya Vägledande regler
för god advokatsed samt en kommentar till
regelverket. Styrelsen beslutade, i enlighet
med Fullmäktiges beslut, att inte anta
någon undantagsregel beträffande intressekonflikter vid controlled auctions.
Det nya regelverket träder i kraft den 1
januari 2009.

Ökade anslag till
rättsväsendet
Regeringen höjer anslagen till rättsväsendet med 785 miljoner kronor i årets budget.
Av dem går totalt 139 miljoner konor till
Åklagarmyndigheten, 100 miljoner kronor
till Kriminalvården och 100 miljoner till
Säkerhetspolisen. Ekobrottsmyndigheten får
en förstärkning med 20 miljoner kronor, och
domstolarna får ett tillskott om 35 miljoner
kronor för innevarande år och 130 miljoner
kronor för 2009. Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad har tidigare begärt
en förstärkning om minst 300 miljoner.

Planerad nedläggning
av länsrätter får kritik
Länsrättsutredningens förslag om att
ersätta dagens 23 länsrätter med tio
förvaltningsrätter får kritik i remissvaren.
Framför allt är det kommuner och län
som förlorar sina länsrätter om förslaget
genomförs som är negativa. Länsrätten i
Värmlands län, som enligt utredningen slås
samman med länsrätten i Örebro, pekar på
att neddragningen av antalet förvaltningsdomstolar skulle försämra tillgängligheten
för allmänheten. Advokatsamfundet anser
i sitt remissvar att förslagen i stort sett är
bra, men att antalet förvaltningsdomstolar
borde vara något högre.

Regeringen vill stoppa
underprisöverlåtelser
Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss om lagändringar för att förebygga
skatteplanering. Regeringen vill avskaffa
möjligheterna till skattefria underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag. För att minska skatten har företag
ibland överlåtit fastigheter till eller från
handelsbolag till underpriser.
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nyheter
tortyr för säkerhets skull

Tvärtom. I flera demokratiska länder
pågår en uppluckring av det absoluta
förbudet mot tortyr.
Trots att det är internationellt fastställt pågår
en uppluckring av det absoluta förbudet mot
tortyr. Närmare 270 personer är frihetsberövade på USA:s militärbas Guantánamo.
Det har rapporterats att flera europeiska
stater medverkat till att transportera människor till länder där de torterats. I Ryssland
förekommer övergrepp och tortyr, för närvarande främst i Kaukasien.
På ett seminarium med rubriken ”Tortyrför säkerhets skull” arrangerat av ABF, Amnesty och Helsingforskommittén i Stockholm den 9 september uppmärksammades
tortyrens utbredning i spåren av det globala
kriget mot terrorismen. Vilket i sin tur tog
sitt avstamp i terroristattacken i USA den 11
september för sju år sedan.
På seminariet gavs tre gripande vittnesmål
av människor som konkret fått uppleva effekterna av ”kriget mot terrorismen”.
ekaterina sokirianskaia, från den ryska
människorättsorganisationen Memorial, berättade om hur Ryssland använder olika former av övergrepp och tortyr allt mer under
förespegling att det behövs för att bekämpa
terrorismen. Mest drabbade just nu är befolkningen i norra Kaukasus. Hon berörde
särskilt de så kallade terroristrättegångarna i
Kabardino-Balkarien där flera av de åtalade
har misshandlats och torterats och visade
även upp bilder av misshandlade ansikten.
Rysslands framfart har lett till en polarisering och en radikalisering betonade hon.
– Dessutom är det kontraproduktivt att
bekämpa brott mot de mänskliga rättigheterna med metoder som i sin tur bryter mot
de mänskliga rättigheterna, sa hon.

8

amina masood janua från Pakistan beskrev
hur hennes man en dag ”försvann” sommaren
2005. I själva verket greps han av pakistanska
säkerhetsstyrkor. Senare har hon fått rapporter om hur hennes make satts i fängelse och
torterats svårt. Aminas make delar sitt öde
med hundratals andra offer i Pakistan. Tillsammans med andra anhöriga till ”försvunna
personer” har Amina bildat en människorättsorganisation som driver på för att få klarhet i
vad som hänt de försvunna. Ännu har hon inte
fått någon klarhet i sin makes öde.
adil hakim, uigur från Kina, vittnade om
hur han såldes till den amerikanska krigsmakten av afghaner och transporterades till
Guantánamo på Kuba. Där blev han sittande i fem år innan det stod klart att han var
oskyldig. Därefter hamnade han i Albanien.
Inga andra länder ville ta emot honom. Så
småningom lyckades han ta sig till Sverige.
Här har han sökt asyl, men fått avslag i första instans.
thomas hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, höll
ett känslofyllt anförande och poängterade
vikten av att hålla fast vid ett absolut tortyrförbud. Om tortyrbegreppet relativiseras
hamnar man på ett sluttande plan där det
kan anses försvarbart med en viss form av
tortyr i vissa speciella situationer.
– Då kommer tortyr att användas i många
situationer av poliser som känner sig pressade, sa Hammarberg och tillade:
– Vi har inte dragit de riktiga slutsatserna ännu av vad som hänt under de här
åren. Det utnyttjas av regimer i Pakistan,
Ryssland, Zimbabwe och flera andra länder.
Många hoppas att vi ska stå för de mänskliga
rättigheterna. Vårt anseende har befläckats
i det avseendet.
Därefter diskuterade representanter för
de olika riksdagspartierna med undantag för
moderaterna den aktuella situationen.

Amina Masood Janua, från Pakistan,
beskrev hur hennes man en dag
”försvann” sommaren 2005.
Foto: Tom Knutson

Tortyren är långt ifrån avskaffad.

Ekaterina Sokirianskaia berättade om
hur Ryssland använder övergrepp och
tortyr allt mer under förespegling att det
behövs för att bekämpa terrorismen.
Foto: Tom Knutson

Svåra tider för
de mänskliga
rättigheterna

Thomas Hammarberg, Europarådets
kommissionär för mänskliga rättigheter,
poängterade vikten av att hålla fast vid
ett absolut tortyrförbud.

– Det är sorgligt att vi ska behöva ha en
diskussion om tortyr samma år som deklarationen om de mänskliga rättigheterna fyller
60 år, sa Birgitta Ohlsson (fp).
Flera av seminariedeltagarna betonade
hur viktigt det är att de demokratiska länderna stöttar de krafter som arbetar mot
tortyr och olika övergrepp och inte själva
deltar i eller stödjer sådana aktiviteter. TK
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Migrationsverket stramar
åt rutiner för förskott
Migrationsverket betalar inte längre
rutinmässigt ut förskott till offentliga
biträden. Nu protesterar advokater som
får ligga ute med tiotusentals kronor åt
staten i flera månader.
De nya rutinerna för förskott infördes under
sommaren.
Advokat Lena Dahlgren i Göteborg fick
information om nyordningen när hon upptäckte att det inte kommit in några pengar
på kontot i slutet av augusti. Beskedet om att
hon skulle få vänta på pengarna tills ärendena avgjorts kom som en chock.
– Tidigare visste man på dagen när Migrationsverket betalade ut ersättningen. Jag
lämnade en kostnadsräkning, och exakt 30
dagar efteråt fanns pengarna på kontot, säger Lena Dahlgren.
migrationsverkets nya policy gäller inte
bara kostnaden för biträdenas arbete, utan
också utlägg för till exempel tolkkostnader.
Eftersom Lena Dahlgren har många uppdrag som offentligt biträde innebär verkets
nya hållning stora likviditetsproblem
– Det är helt orimligt att inte kunna förutse när man får sina inkomster. Det måste
bli en ändring, annars kan ingen ta uppdrag
som offentligt biträde längre, säger Lena
Dahlgren.
– Vi tillämpar nu rättshjälpslagen och
rättshjälpsförordningen på det sätt som det
är tänkt, nämligen att inte med automatik

betala ut förskott. Vi ska göra en prövning,
– Vi kunde ha fört ut informationen på ett
annat sätt, säger han.
och det krävs skäl för att betala ut förskott,
säger Migrationsverkets rättschef Henrik
Högsta domstolen säger, enligt Henrik
Winman.
Winman, att bestämmelserna om förskott
Giltiga skäl kan till exempel
innebär att det ska finnas skäl
vara att ett ärende beräknas ta
till att betala förskott.
lång tid att avgöra, att biträdet
– Nu tillämpar vi den här
lagt ner mycket arbete eller haft
bestämmelsen på precis samma
stora utlägg. Om ett biträde besätt som allmänna domstolar
gär förskott och får avslag kan
och förvaltningsdomstolar, säbeslutet överklagas till Migrager Winman.
tionsdomstolen.
Advokat Lena Dahlgren
– Vi ska naturligtvis hålla de
tycker att jämförelsen med
tider som satts upp av vår upp- Henrik Winman
domstolarna haltar.
Foto: göran Billeson
dragsgivare, och då finns det
– Som målsägandebiträde elnormalt sett inte skäl att betala
ler offentlig försvarare får man
snabbt betalt, eftersom domarna meddelas
ut förskott, säger Henrik Winman.
snabbt, säger hon.
han förklarar att de nya rutinerna är en del
Arbetet som offentligt biträde kan dra ut
av ett omfattande arbete med syfte att öka
på tiden i halvår eller år, och tar dessutom
kvalitet och rättssäkerhet i biträdesfrågorna.
mycket tid.
Det ska bli snabbare beslut om förordnande
Advokatsamfundet har varit i kontakt med
av biträden och tydliga beslut när begäran
Migrationsverket och pekat på de problem
avslås. Dessutom ska biträdet alltid få ett
som uppstår för advokaterna.
slutgiltigt beslut om sin ersättning i sam– Många advokater får sin huvudsakliga
band med att asylmålet avgörs. Tidigare har
inkomst genom uppdraget som offentligt
det ibland kommit långt senare.
biträde. Migrationsverkets agerande får stoInformationen om de nya rutinerna
ra ekonomiska konsekvenser för dem. Jag
spreds till Migrationsverkets anställda och
ifrågasätter starkt att advokater ska agera
till referenspersoner i det projekt som arbebank åt ett statligt verk, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg,
tar med biträdesfrågor. En notis om nyordningen lades ut på verkets hemsida i slutet
som betonar att samfundet noga följer tillav augusti.
lämpningen av de nya rutinerna.
Henrik Winman förstår frustrationen hos
Migrationsverkets nya rutiner för biträde advokater som efter semestern insåg att
den kommer att utvärderas i slutet av året.
de inte kunde betala sina räkningar.
UB

Nytt häkte i Göteborg påbörjat
I augusti inleddes arbetet med att bygga ett nytt häkte i Göteborg.
Det nya häktet ska totalt få 350 platser, och ska stå färdigt 2010. Häktet förbinds via kulvertar med polishuset, tingsrätten och åklagarens
lokaler till ett nytt rättscentrum.

Utslussningsreform har dålig effekt
Förra året ändrades lagen så att fler som sitter i fängelse ska slussas
ut innan de friges. Men hittills har Kriminalvården inte uppnått något
sådant resultat. Första året efter reformen är andelen som fick utsluss
densamma som för fem år sedan. Det visar en uppföljning som Brå
gjort på regeringens uppdrag. Utslussning innebär att den intagne får

avtjäna sista delen av straffet utanför murarna till exempel genom
elektronisk övervakning eller i sluten missbruksvård.

Ramberg gäst vid riksdagens öppnande
Den 19 september 2008 startade det nya arbetsåret i riksdagen när
riksmötet 2008/09 öppnade. Bland de särskilt inbjudna gästerna fanns
i år Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Linklaters och Hammarskiöld vinnare
Den 12 september avgjordes Advokat-SM i fotboll för femte gången
på Stockholms stadion. Svenska mästare blev i år Linklaters herrlag
och Hammarskiölds damlag.
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TEXT PER JOHANSSON

svensk advokat observatör i fujimorirättegång

Rättssäkerhet i fokus när
diktator ställs inför rätta
Kan en latinamerikansk diktator som står åtalad för flera mord och tortyr få en
rättvis juridisk prövning i sitt hemland?
Ja, det anser Stockholmsadvokaten Ingemar Strandberg som på plats i Peru
följt den pågående rättegången mot landets förre president Alberto Fujimori.
På uppdrag av människorättsorganisationerna Diakonia och Svensk flyktinghjälp,
SWERA, reste han i våras till Lima som internationell rättegångsobservatör.
Under två dagar bevakade Strandberg rättegången mot expresidenten som åtalas för
ett flertal mord, försvinnanden, grov misshandel och tortyr.
– Min slutsats är att processen förs under
korrekta förhållanden enligt internationella
regler. Vad gäller interna, nationella, rättsliga förhållanden så tog ingen upp med mig
att det skulle förekomma några oegentligheter, säger Ingemar Strandberg.
alberto fujimori har fått ta del av åtalet och
kan åberopa den bevisning och de vittnen
han önskar.
Han kan när som helst samråda med sina
advokater. Han är häktad, men sitter inte i
en cell, utan bor i en lägenhet på polisbasen
där rättegången hålls.
– Fujimori tillåts även att kommentera
vittnesmålen. Jag tror att domstolen på
grund av målets internationella uppmärk-

Peru och huvudstaden Lima.

samhet är beredd att ge honom lite mer
svängrum än vad som är normalt.
Men Strandberg är inte orolig för självständigheten och opartiskheten hos de tre
höga jurister (motsvarande svenska hovrättsdomare) som utgör domstolen.
– Deras kompetens är betydande. Attityden är, att nu prövar vi detta och ser vart det
leder. Det fanns inget som tydde på några
förutfattade meningar.
Vid samtal med juristerna tog han upp
den liberala processledningen, bland annat

alla ledande frågar som både försvars- och
åklagarsidan tilläts att ställa.
– Domarna var överens om att det är parternas sak att protestera. Samtidigt konstaterade de att bevisningen blir svagare när
den här typen av frågor ställs.
Ingemar Strandberg imponerades av den
öppenhet som genomsyrade processen. Domarna avsatte rutinmässigt tid för att diskutera målet med internationella observatörer.
Förhandlingarna videofilmades dagligen för
att sedan läggas ut på nätet.
– Man har inga problem med att offentliggöra vittnesmål på det här sättet. En intressant
jämförelse till den svenska debatten om lämpligheten i att filma vittnen vid rättegångar.
en annan svensk jämförelse:
– Om rättegången hölls i Sverige skulle
det ske på ett likartat sätt. Det är inga stora
skillnader även om det är olika rättssystem.
Strandberg berättar att vittnen har rätt till
ett offentligt biträde i Peru, en garant för
rättssäkerheten som vi saknar i Sverige.
Fujimori representeras av två privata försvarsadvokater och en offentlig försvarare
vars uppgift är att ta över om advokaterna
slutar av någon anledning, för rättegången
ska genomföras till varje pris.
– Jag tror det är viktigt för Peru att visa
för världen att man klarar styrkeprovet att
genomföra det som kallats århundradets rät-

Bakgrund

Alberto Fujimori
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Foto: Scanpix

Alberto Fujimori är född i Lima
1938. Han är son till japanska
immigranter och passar inte in
på stereotypen för latinamerikanska diktatorer, vilka ofta
kommer från välbärgade familjer
eller har en framgångsrik militär
karriär bakom sig.
Han tog en agronomexamen
vid universitetet La Molina, Lima,
1961 och studerade sedan vid

universiteten i Strasbourg, Frankrike, och Wisconsin, USA.
Fujimori valdes till Perus
president 1990 och räddade då
landet från ekonomisk kollaps.
Han fick stopp på hyperinflationen och ordning i statens
finanser genom en hårdhänt
sanering och avreglering av
ekonomin.
Reformerna ökade snabbt

tillväxten, vilken landets många
fattiga dock inte fick någon
större del av. Han lyckades
knäcka den maoistiska Sendero
Luminoso-gerillan och vänstergerillan Tupac Amaru som utfört
en rad terrorattentat under
många år.
Perus betydande kokainproduktion minskade och Fujimori
byggde skolor och drog elektri-
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Domarna och Ingemar Strandberg. Från vänster: Dr.Victor Roberto Prado Saldarriaga, ordföranden
Dr. César Eugenio San Martin Castro, Ingemar Strandberg och Dr. Hugo Herculano Principe Trijillo.

tegång. Man måste förstå hur svårt det är
att åtala en expresident, bevismaterialet som
rätten tillåter är omfattande.
Största hotet mot rättegången kommer,
enligt Strandberg, från den nuvarande
presidenten Alan García. Han har i media
beskyllt den peruanska människorättsorganisationen APRODEH:s ledare Francisco
Soberón för landsförräderi.
APRODEH har arbetat med att väcka
opinion i fallet och ansvarat för den juridiska rådgivning som erbjudits anhöriga till
de många offren.
– Han försöker att skaka APRODEH i
grunden. Flera bedömare tror att Garcías
utfall beror på han är rädd för att bli näste
president som ställs inför skranket och får
sina gärningar prövade av rätten.
Domarna tar dock lugnt på den politiska
retoriken och säger att de struntar i vad som
står i tidningarna, de vet hur det peruanska
samhället fungerar. Ett samhälle med allvarliga problem inom rättsväsendet.
– Många latinamerikanska länders rättssystem, inklusive Perus, lider av en utbredd
korruption. Tveklöst har detta lett till felaktiga domar i Peru. Men i Fujimoris fall
bedömer jag att man verkligen gjort allt för
att ge honom en fair trial.
Förutom den goda viljan att göra upp med
sitt förflutna tror Strandberg att den internationella uppmärksamheten från männi

citet till landets mer avlägsna
delar.
Problemet var att han, om
man så vill, använde terror för
att komma till rätta med terror.
Kampen mot gerillan angav
Fujimori också som skäl till
upplösandet av kongressen 1992
då han utropade sig själv som
diktator.
Kritiken mot honom ökade

skorättsorganisationer och medias ingående
bevakning starkt bidrar till att processen förs
på ett korrekt sätt.
− Det går inte att gömma undan detta på
säkerhetstjänstens specialfängelse i södra
Lima. Som enskild observatör påverkar jag
ingenting, men tillsammans med andra har
vi haft betydelse.
När allt är sagt och gjort tror Strandberg
att Fujimori döms.
– Det är mer som talar för det än för att
han frias. Men flera jag träffat är tveksamma
till om Perus rättssystem klarar att döma en
expresident, kanske har de rätt.
Om Fujimori fälls återstår det sista − och
antagligen svåraste − steget: verkställigheten.
straffriheten är ett gigantiskt problem i
Latinamerika. Det spelar givetvis ingen roll
hur bra en domstol fungerar om den dömde
friges mer eller mindre omgående eller aldrig behöver avtjäna en enda dag av ett långt
fängelsestraff.
– Döms Fujimori får vi nog vänta ett tag
innan man kan säga hur det peruanska rättsmaskineriet fungerat i det här fallet.
Domen lär överklagas oavsett utgången.
Processen blir då betydligt snabbare och i
huvudsak skriftlig. Ett slutligt avgörande
väntas i början av 2009.
Det är också möjligt att den nuvarande

när det blev uppenbart att han
använde samma metoder
gentemot sina demokratiska
motståndare som mot gerillan.
År 2000 tvingades han i landsflykt till Japan sedan det avslöjats
att hans närmaste man, chefen
för säkerhetstjänsten Vladimiro
Montesinos, mutat domare,
politiker, militärer med flera.
Fujimori greps vid ett besök i

presidenten benådar Fujimori, vilket får ses
som en indikation på vad García förväntar
sig för behandling om han åtalas och döms
för liknande brott.
Att Fujimori inte åtalas för människorättsbrott beror på att de aktuella brotten kan
ge 30-35 års fängelse vid en fällande dom.
Inkluderas alla försvinnanden och suspekta
dödsfall under hans presidentperiod befarar
man att rättegången aldrig tar slut.
– Man tycker helt enkelt det räcker att
åtala honom för de här grova brotten.
Rättegången inleddes i december 2007
och beräknas vara avslutad i oktober 2008.
Övergreppen han åtalas för utfördes av den
ökända dödspatrullen Grupo Colina som
var underställd den peruanska säkerhetstjänsten.
1991 avrättade gruppen 15 personer vid
en kvartersfest i det fattiga bostadsområdet
Barrios Altos i Lima. Året därpå bortförde
och senare mördade Colina-gruppen en
professor och nio studenter med vänstersympatier vid universitetet La Cantuta.
De direkt ansvariga har befunnits skyldiga
i tidigare rättegångar. Men åtalet bygger på
att Fujimori, som landets politiske ledare
1990−2000, hade det yttersta ansvaret för
säkerhetstjänsten.
Fujimori nekar till brott och hävdar att
han varken kände till eller gav order om
övergreppen. n

Chile 2005 och utlämnades till
Peru. Han har i en tidigare rättegång dömts till sex års fängelse
för korruptionsbrott, inbrott,
förstörande av bevis med mera.
Domen har överklagats.
Människorättsorganisationer
bedömer att under våldsperioden 1980−2000 dödades eller
försvann 70 000 peruaner, långt
ifrån alla vänsterterrorister, utan

många var vanliga oskyldiga
bönder och medborgare.
Den nuvarande presidenten
Alan García hade makten från
1985 till 1990 då Fujimori tog
över under en tioårsperiod. Efter
en övergångsregering ledd av
Alejandro Toledo i början på
2000-talet är nu García tillbaka
som Perus demokratiskt valde
president.
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världen
Ny rapport speglar
terrorbekämpning
Centret för Global Counterterrorism
Cooperation har publicerat en rapport med
namnet Civil Society and the UN Global
Counter-Terrorism Strategy: Opportunities
and Challenges. Rapporten tar upp den ofta
förbisedda rollen som det civila samhället kan spela i kampen mot terrorism. Den
behandlar även den uppgift som olika samhällsorganisationer kan ha när det gäller att
införa olika delar av FN:s globala antiterrorstrategi utan att kompromissa med det
egna arbetet.
I rapporten granskas även den inverkan
som terrorbekämpningen har haft på det
civila samhället och behovet av att FN
engagerar sig mer och stöttar det civila
samhällets roll i dess kamp mot terrorism.
Läs mer på www.globalct.org .

Människorättsadvokat
utsatt för tortyr
Enligt radiostationen Sound of Hope Radio
i Kina har advokat Gao Zhisheng utsatts
för tortyr i fängelse i form av bland annat
misshandel med slag och elbatonger. Tortyren ska ha syftat till att få advokaten att
skriva artiklar som prisar kommunistpartiet
och fördömer Falun Gong-rörelsen och dess
grundare. Gao Zhisheng fördes bort från
sitt hem i september 2007, efter att bland
annat ha försvarat Falun Gong-utövare och
kritiserat kommunistpartiet

CCBE ger stöd till
Georgiens advokater
I ett brev till Georgiens advokatsamfund
erbjuder ordföranden i Rådet för advokatsamfunden i Europa (CCBE), Péter Köves,
sitt stöd. Han skriver bland annat att han
hoppas att våldsamheterna snart avslutas,
att inga ledamöter av det georgiska samfundet drabbas och att konflikten kan lösas
på fredlig väg.

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.
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CCBE anser att signalspaningen utgör ett hot mot advokaterna.

Foto: Tom Knutson

CCBE stöder kampen
mot FRA-lagstiftningen
FRA-lagstiftningen hotar advokatsekretessen och rättssäkerheten. Det anser
Rådet för advokatsamfunden i EU, CCBE, med 700 000 medlemmar i hela
Europa, som nu ansluter sig till Sveriges advokatsamfunds hårda kritik mot
lagstiftningen.
CCBE uttrycker sitt stöd för Advokatsamfundets hållning och framför sin kritik mot
FRA-lagstiftningen i ett brev till Sveriges
advokatsamfund. Ordföranden Péter Köves lyfter där fram två huvudproblem med
lagstiftningen. Dels äventyrar den advokatens tystnadsplikt gentemot klienten eftersom även samtal mellan advokat och klient
kommer att avlyssnas. Dels görs inte någon
domstolsprövning av vad som får avlyssnas.
Dessutom pekar CCBE på att nationella
lagstiftningsinitiativ inte får förhindra rätten att tillhandahålla gränsöverskridande
juridiska tjänster.
péter köves skriver i brevet till Sveriges
advokatsamfunds generalsekreterare Anne
Ramberg att CCBE naturligtvis stöder kampen mot terrorismen, men att den inte får
användas som förevändning för att inskränka
grundläggande fri- och rättigheter.
Anne Ramberg välkomnar stödet.
– CCBE:s kritik visar att FRA-lagstiftningen väcker uppseende även utanför Sverige och att det internationella samfundet
nu börjar inse att avlyssningen påverkar
också andra än svenskar. Det är glädjande att

”CCBE:s kritik visar att FRAlagstiftningen väcker uppseende
även utanför Sverige och att det
internationella samfundet nu börjar
inse att avlyssningen påverkar också
andra än svenskar.” anne ramberg

kunna konstatera att Advokatsamfundets engagemang mot lagstiftningen från ett rättssäkerhetsperspektiv inte bara stöds av allt
fler i Sverige, utan även av en organisation
som CCBE, säger hon.
Advokatsamfundet har länge varit en av
de hårdaste kritikerna mot FRA-lagstiftningen. Enligt Anne Ramberg kvarstår kritiken trots de förändringar som riksdagen
utlovat, förändringar som Ramberg liknar
vid kosmetika. Advokatsamfundet har också
krävt att en sanningskommission rörande
FRA:s verksamhet inrättas och att en parlamentarisk utredning tillsätts för att se över
lagstiftningen från grunden.
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FORsKNING

Rättsväsendet behöver bättre
kunskaper om psykologisk forskning
Att bedöma vad som är sant och falskt i ett vittnesmål är svårt. Många gånger
kanske inte ens vittnet själv vet vad som är självupplevt och vad man lagt till
och tolkat in i efterhand. Det förklarar forskaren Lena Schelin, som tycker att
rättsväsendet och advokaterna behöver mer kunskap om psykologi.
– Det finns ingen given metod för att avgöra om någon talar sanning. Ändå måste
domstolarna fälla avgöranden på grundval
av olika muntliga utsagor.
Det säger Lena Schelin, juris doktor i
processrätt och sakkunnig på Justitiedepartementet, som föreläste om sin forskning vid
vårens allmänna advokatmöte i Örebro.
Frågan om vem man ska tro på är ett
återkommande ämne inom rättsväsendet.
Inte minst blev den het under rättegången i
det så kallade Arbogamålet, där professorn
i psykologi Sven Å Christianson vittnade
om mammans skallskador och hur sådana
påverkar minnet. Också i sexualbrottsmål
är det vanligt att ord står mot ord och att
avgörande teknisk bevisning saknas. Hur
ska domstolen egentligen göra för att känna
igen en lögn och en sanning?
Högsta domstolens praxis ger viss vägledning. I flera domar har domstolen fastslagit
ett antal kriterier att utgå från. Att berättelsen är lång och sammanhängande, innehåller detaljer och ger intryck av att vara självupplevd talar för att den är sann. Likaså att
den är fri från motsägelser och att det saknas
bevisning som pekar i annan riktning.*
– Problemet är bara: varifrån kommer de
här kriterierna? Vet man att en lång utsaga
är mer trolig att vara sann? När jag försökte
se varifrån man hämtat kriterierna insåg jag
att det inte fanns någon teoretisk bas. De
bygger snarare på samlade domarerfarenheter, säger Lena Schelin.

– Problemet är att när vi bedömer en
människa gör vi det inte så rationellt. Vi
bedömer människors uttryck mycket mer
än vad de säger. Har jag fått en positiv uppfattning av en person kommer jag också att
uppfatta hans eller hennes berättelse som
lång och detaljerad. Poängen är att männi
skor som ska bedöma människor gör det i en
dynamisk process, sammanfattar Schelin.

irrationella bedömningar
I sin avhandling ”Bevisvärdering av utsagor
i brottmål” tar Lena Schelin in beteendevetenskaplig forskning om minnet och om
förmågan att bedöma andra människors
utsagor.

distans hjälper
Generellt är människor dåliga på att avgöra
om någon talar sanning eller inte, det visar
forskningen. Men den som är medveten om
riskerna med att dra för snabba slutsatser
lyckas ofta bättre.
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– Det behövs broar mellan disciplinerna.
Jurister sysslar varje dag med mänskligt
beteende, men kan alldeles för lite om det,
konstaterar Lena Schelin.
Den beteendevetenskapliga forskningen
ger, enligt Schelin, ett visst stöd för HD:s
kriterier. Den som berättar sanningen gör
det ofta i en längre berättelse, med många
detaljer, kanske sådana som inte har någon
större betydelse för sakfrågan. Det kan
handla om att minnas en doft eller en suck.
Men frågan är hur bra vi människor är på
att objektivt uppfånga dessa saker i en berättelse.

”Psykologin är ingen exakt
vetenskap. Det handlar
alltid om enskilda
bedömningar. ” Lena Schelin

– Genom att motstå den mänskliga drivkraften att snabbt skaffa sig en uppfattning
om vad man tror om en person kan vi bli
bättre på att avgöra utsagors sanningsvärde,
säger Lena Schelin.
Just därför behöver rättsväsendets aktörer
ha kunskaper om vad som kännetecknar en
sann berättelse.
– Domstolen har ju alltid utvägen att fria
om man är osäker. Men är det rättssäkert?
Ska den som är utsatt för ett brott behöva
nöja sig med att domstolen friar, för att rätten saknar kunskaper? Och ska den som
blir dömd inte kunna lita på att domstolens
bedömning varit objektivt grundad? säger
Lena Schelin.
pendeln svänger
Under 1970- och 80-talen blev det vanligt
att ta hjälp av bland annat vittnespsykologer
i rätten.
– Det var förstås lockande att ta in en expert som kunde tala om vad som var sant.
Eftersom domstolarna inte hade någon egen
metod kom allt mer av beslutsfattandet att
skjutas över på psykologerna, och det gick
inflation i sakkunniga. Problemet blev att
parterna kallade in varsin expert, och rätten
ytterligare en. Ofta kom de till olika slutsatser, förklarar Lena Schelin.
Följden blev att pendeln svängde. Psykologerna försvann i stort sett från rättssalarna. En logisk konsekvens, men samtidigt
olyckligt, menar Lena Schelin.
– Det är helt naturligt att anlita sakkunniga
när det handlar om till exempel hållfastheten hos en bro som rasat, säger Schelin, som
tycker att rätt använda kan vittnes- och minnespsykologer tillföra värdefull kunskap.
– Psykologin är ingen exakt vetenskap.
Det handlar alltid om enskilda bedömningar. Därför ska man aldrig ta in en psykolog
för att bedöma om en viss utsaga är sann
eller inte, men psykologen kan ge rätten relevanta bakgrundskunskaper, till exempel
om hur människans minne och perception
fungerar i olika situationer.
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Forskaren lena Schelin tror att rättssäkerheten skulle vinna på att rättsväsendets aktörer
tog till sig den psykologiska forskningen, bland annat om människors varseblivning och minne.

Ingen människa förmår ta in och tolka
allt som händer på en viss plats vid en viss
tid. Mycket går spårlöst förbi. När vi ska
berätta om det finns det luckor i historien
och mycket vi tror oss ha upplevt kan vara
tolkningar utifrån tidigare erfarenheter eller fördomar. Dessutom lägger vi till saker i
minnesbilderna.
– Forskning visar att vi integrerar kunskap
i minnet hela tiden. Till slut kan det vara
omöjligt att skilja på vad som är självupplevt och vad man fått utifrån. Varje människa
lägger ett eget minnespussel som kompletteras och förskjuts med de fakta man får efterhand, säger Lena Schelin.
I vardagen spelar detta pusslande ingen
större roll. Våra luckor och tolkningar får
inga rättsliga följder. Men när ett viktigt
vittne integrerar vad hon hört i efterhand
blir det mer problem.
Medierna är ofta mycket levande i sina
skildringar av ett brott. Detta är ett problem

som rätten måste väga in i mål som bevakas
intensivt av medierna.
– Man kan fråga sig hur opåverkade vittnen i ett fall som Arbogamålet är. Vittne 50
har ju helt andra förkunskaper om målet än
vittne ett, säger Lena Schelin.
säkra bevis tidigare
Lena Schelin betonar att en rättslig process,
från själva händelsen och fram till att dom
faller, är en dynamisk process där många
faktorer påverkar slutresultatet. Hur väl inkodad en händelse är, tiden från händelse till
rättsprocess, hur polisen ställer frågor, hur
ett ombud förbereder sina vittnen, spelet i
rättssalen – allt påverkar vad som kommer
fram och hur det bedöms.
– Vill man verkligen på allvar få en bra
grund för att avgöra vad som är sant måste
man säkra den muntliga bevisningen tidigt.
Generellt är det så att ju närmare händelsen
en utsaga kommer, desto mindre är risken
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Väl etablerat advokatkontor i Göteborg har rum
för två ytterligare advokater. Samarbetsform kan
diskuteras. Varmgarage i direkt anslutning till
kontoret finns tillgängligt.
Vid intresse kontakta:
Advokat Christian Olsen, 031-81 98 00
alternativt e-post: christian.olsen@berglund-law.se

för extern påverkan och minnesförskjutningar, konstaterar Schelin.
I den meningen utgör processreformerna
i ”En modernare rättegång”, där vittnesförhör filmas i tingsrätten och filmerna
sedan används i överrätterna, ett steg i rätt
riktning. Men risken för att vittnen har påverkats före rättegången kommer man inte
ifrån. Därför är det enligt Lena Schelin
viktigt för juristerna att förbättra sina kunskaper om vanliga felkällor i utsagor för att
stärka rättssäkerheten i domstolarna.
grunden vacklar
Men om människans minne då är så opålitligt och om det är så svårt att bedöma
vem som ljuger, faller då inte grunden för
vår muntlighetsprincip och för utsagor som
bevis?
– Visst kan man säga att grunden vacklar
om man utgår från att vittnen kan avge opåverkade utsagor. Men domstolar har alltid
dömt, och i de allra flesta fall har det säkert
blivit rätt. Med bättre kunskap kan det bli
ännu bättre, säger Lena Schelin. n

* Bl. a. NJA 1980 s. 725, NJA 2988 s. 40, NJA
1992 s. 446.
Lena Schelin: Bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmål, Norstedts Juridik, 2007.

Just nu söker:

Hamilton Advokatbyrå
en Miljö/Fastighetsjurist

Advokatﬁrman Lindberg & Saxon AB
en Advokat och biträdande Jurist

För mer info gå in på Juridikjobb.se som
vi samarbetar med i dessa rekryteringar.
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gästkrönika

Säpo brister i respekt för o

J

Jag borde vara nöjd. För första gången har Säkerhetspolisen tvingats lämna ut handlingar de mot bättre vetande
hemligstämplat med hänvisning till rikets säkerhet.
Kanske blir det tuvan som stjälper sekretesslasset? Att
kritiken från kammarrätten i Stockholm och justitiekanslern (JK) innebär ett trendbrott. Säkerhetspolischefen Anders Danielsson verkar i varje fall ha dragit
rätt slutsatser. Nya rutiner har införts för att undvika
liknande fall i framtiden.
Men trots allt är jag inte nöjd med denna kvist i hatten. Det finns fler tolvtaggare och kalvar att jaga fram
ur snåren.
I januari i år kunde jag kvittera ut sju e-postbrev som
utväxlats mellan två tjänstemän inom regeringskansliet.
De kom utskrivna på papper i en säkerhetspåse från
Säkerhetspolisen.
Det är ingen uppbygglig läsning. I ett av e-breven
skriver Bengt Nordqvist, rättschef vid förvaltningsavdelningen, till en tekniker:
”Se till att kunskapen om banden hålls inom en så
snäv krets som möjligt.”
Existensen av de så kallade tsunamibanden som riksdagens konstitutionsutskott upprepade gånger frågat efter skulle mörkas. Nordqvist förordade också att banden
med e-posttrafiken till och från regeringskansliet skulle
raderas vilket teknikern valde att negligera.
E-breven kan inte uppfattas som något annat än en
order om mörkläggning.
När jag begärde att få ut e-breven som överlämnats
till Säpo fick jag sekretesslagens 5 kap. 1 § i skallen.
Uppgifterna kunde inte lämnas ut eftersom det skulle
skada Sveriges säkerhet och bekämpningen av terrorismen.
En närmast bisarr motivering. Jag överklagade och
hänvisade till att Säpos uppdrag var av rent teknisk karaktär och att Katastrofkommissionen trots allt refererat
e-brevens innehåll.
Överklagandet kom in för sent. Min miss skulle visa
sig bli en poäng eftersom Säpo avslog även min andra
begäran trots att de åtminstone nu borde ha insett det
absurda i sekretessen. Besluten framstår därför som
övervägda och inte ett enstaka misstag av en enskild
tjänsteman. Ärendet hade handlagts av inte mindre än
tre tjänstemän och frågan hade diskuterats med verksledningen och enheterna vid ett möte inom Säpo i juli
2007.
Kammarrätten gav mig rätt. Säpo åläggs att göra en

16

tredje prövning eftersom de två tidigare inte gjorts med
den noggrannhet som grundlagen och sekretesslagen
kräver. Jag får ut handlingarna. Samtidigt inleder JK
ett initiativärende och ber Säpo förklara sig. Hur kunde
detta hända?
”Den helomvändning som gjorts vid sekretessprövningen är så anmärkningsvärd att Säkerhetspolischefen
begärt att handläggningen … ska genomlysas,” skriver Säpos rättschef Lars-Åke Johansson i ett PM och
konstaterar att det är ”uppenbart” att handlingarna ”inte
kan omfattas av sekretess”.
Det är uppgifter ur denna utredning, Säpochefens
svar till JK och JK:s beslut som gör att jag trots allt inte
är nöjd.
Säpochefen förklarar för JK att han ser ”allvarligt” på
handläggningen och har vidtagit åtgärder. Visserligen
riktar JK kritik mot Säpo för den ”mer eller mindre
slentrianmässiga” behandlingen men JK väljer att inte
vidta några andra åtgärder eftersom Säpo vidtagit ”ad
ekvata åtgärder för att förhindra ett upprepande” och:
”Av utredningen framgår att kammarrätten under de
senaste åren inte i något annat fall har ändrat Säkerhetspolisens beslut rörande utlämnande av allmänna handlingar. Det synes alltså inte föreligga något systemfel
hos Säkerhetspolisen.”

S

Slutsatsen är märklig. Bara för att en kontrollerande
instans inte reagerat har alltså en myndighet som brutit
mot gällande regler inte begått något fel? I sin förlängning innebär det att om två myndigheter dras med
samma systemfel existerar inget systemfel.
Kammarrättens bristande skärpa ursäktar inte Säpo.
Visst kan man ställa högre krav på överordnad instans
som också formar praxis. Men att skyffla skiten uppåt
i hierarkin är att smita från det egna ansvaret. Varje
myndighet ska göra en självständig prövning och har att
utforma sin verksamhet enligt bokstaven och andemeningen i gällande lagar och förordningar. Kammarrättens brist på ifrågasättande bör knappt ens ses som
en förmildrande omständighet. Av Säkerhetstjänstens
utredning framgår också att den tar sin del av ansvaret.
Systemfelet består i att Säpo inte gjort en seriös
sekretessprövning utan mer ryggmärgsartat hänvisat till
terrorbekämpning och nationella säkerhetsintressen när
man använt hemligstämpeln. Säpos interna utredning
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r offentlighetsprincipen
som jag fått ut utan något krångel, tack, är intressant
läsning.
Det visar sig att åren 2005 – 2007 överklagades 121
fall där Säpo sekretessbelagt handlingar till kammarrätten i Stockholm. Det är bara i undertecknads fall som
kammarrätten upphävt Säpos beslut.
Med anledning av kammarrättens dom gjorde Säpo
ett slumpvis urval av 50 fall från början av 2005 till början av 2008. Resultatet av den granskningen är inte upplyftande. I inte mindre än 10 fall, 20 procent, är besluten
”i allt väsentligt … identiska med det generella beslut
som kammarrätten kritiserat” enligt Säpos slutsats.
De tio fallen med generella avslag där den som begärt
ut handlingen inte ges en susning om varför det blir
avslag, eller med Säpos ord inte ges ”någon vägledning
om de bedömningar som Säkerhetspolisen gjort” är av
skiftande karaktär.
I några fall handlar det om personer som vill ha ut
Säpos personalförteckning. Dessa avslås kategoriskt och
i sin helhet även om det ju är uppenbart att delar av den
kan lämnas ut.

M

Mer upprörande är det avslag som Birgitta Almgren,
forskare vid Södertörns högskola fått. Hon begärde att
få ut handlingar om det 50-talet personer i Sverige som
hade kontakt med den östtyska säkerhetstjänsten Stasi.
Det framstår som långsökt att sekretessbelägga hela
materialet med att hänvisa till terrorbekämpningen och
Sveriges säkerhet. Däremot kan mycket väl hänvisningen till att ett utlämnande kan skada enskilda personer
vara motiverat i enstaka fall.
Och även om en person som varit angivare åt Stasi
skulle lida skada behöver det inte innebära att uppgifterna inte kan lämnas ut. Integriteten ska vägas mot intresset att lära av historien och ge upprättelse åt personer
som blivit angivna. Men Säpo har uppenbarligen inte
gjort en prövning i varje enskilt fall utan åter slentrianmässigt använt hemligstämpeln.
Att vart femte beslut om utlämnande som avslås inte
motiveras kan inte beskrivas som annat än ett systemfel. Om det slumpvisa urvalet gjordes bland samtliga
önskemål att få ut handlingar innebär det att hela 293
beslut under perioden uppfyller kravet för att räknas
som systemfel.
Offentlighetsprincipen ska rida spärr mot rättsöver-

grepp och usel hantering av gemensamma resurser. Ju
större repressiva befogenheter en myndighet ges, ju
viktigare är det med insyn och kontroll. Det måste vara
ett absolut krav att Säpo som har till uppgift att försvara
författningen följer den. De anställda ska inte bara
känna till författningen utan också känna för den.
Lika viktigt och kanske än mer centralt är det att
kontrollorganen har tån långt fram i skon. Prövningarna
vad gäller att få ut handlingar måste präglas av självständighet och vara såväl energiska som noggranna.
Att ett avslag i kammarrätterna som överklagas till
Regeringsrätten får prövningstillstånd är ovanligt.
Tröskeln är hög eftersom det krävs att ”målets utgång i
kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende
eller grovt misstag”, alternativt att personen som klagar
behöver ha saken prövad för att begära resning i annat
mål.
Nästa steg i den kedja av korrigeringsfunktioner varje
rättssamhälle måste ha är de kontrollorgan som ska
kontrollera kontrollorganen. I klartext i detta fall att
JO granskar kammarrätten i Stockholm. Hur kommer
det sig att kammarrätten år efter år accepterat Säpos
slentrianmässiga bedömningar? Hur står det till med
självständigheten, allsidigheten och den energiska prövning som domstolen förväntas göra?
När jag ändå har ordet här i Advokaten ett stilla tips
till JO att även granska hur de nya rutinerna på Säpo
fungerar. Jag har fått ut delar av de instruktioner och
lathundar som finns inom Säpo, halvt tack, om hur
önskemål att få ut handlingar ska hanteras. Den halva
A4 med instruktioner jag fått ut är i och för sig korrekt
men synnerligen rudimentär.
För att inte utvecklas till Säpohaverist väljer jag att
inte överklaga utan överlåter med varm hand till JO att
utröna om Säpos instruktioner är ”adekvata”. Om de når
upp till den miniminivå man har rätt att förvänta sig av
den myndighet som ska försvara vår författning och som
ser sig som en demokratisk och rättssäker organisation.

nils Funcke
Chefredaktör för Riksdag och
Departement och mottagare
av Advokatsamfundets
journalistpris 2008
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TEXT Ulrika Brandberg, Tom knutson Foto Nordic Photos

Finanskrisen sveper över USA. Flera europeiska länder är redan drabbade av
krisen, och i Sverige tyder alla tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur.
Antalet konkurser ökar, och de stora transaktionerna blir färre.
Efter ett antal år av oavbruten tillväxt måste de affärsjuridiska advokat
byråerna se över sina hus och planera för sämre tider. Tidskriften Advokaten
har talat med företrädare för några affärsbyråer på tröskeln till en kris som
ingen vet hur lång eller allvarlig den blir. Alla rustar sig, men strategierna
varierar.

Affärsadvokaterna
rustar för lågtryck
L

änge sågs advokatbranschen som
konjunktursäker. Det fanns alltid arbete för advokater, i goda
tider med transaktioner och fastighetsaffärer, i sämre tider med konkurser,
arbetsrätt och tvister. Man tjänade helt enkelt in på gungorna det man förlorade på
karusellen.
Men advokatbranschen har förändrats
kraftigt. Vid tiden för 1990-talets ekonomiska kris var de allra flesta affärsbyråer
fortfarande små fullservicebyråer, som utan
större problem kunde ställa om utifrån
marknadens behov. Idag är många stora
företag med över hundra anställda. Totalt
sett omsatte de svenska advokatbyråerna
enligt Statistiska centralbyrån över 13 miljarder kronor exklusive moms år 2007, att
jämföra med sex och en halv miljard tio år
tidigare, och antalet biträdande jurister har
aldrig varit större. Under 2000-talet har
flera också valt att specialisera sig på företagsöverlåtelser eller något annat område
inom juridiken.
Skillnaderna mellan stor och liten byrå,
mellan specialisering och fullservice är betydligt större nu än för tio år sedan. Och
nu när advokatkåren möter lågkonjunkturen
sätts de olika strategierna på prov.
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Krisen har visat att engelska och amerikanska advokatbyråer inte länge är ”recession proof” (se separat artikel). Men de
svenska advokatbyråerna tycks ännu ganska
opåverkade av konjunkturnedgången.
– Jag tycker inte att den märks så mycket
än. Bankerna har strypt lån till megaaffärer,
men antalet megaaffärer är inte så många i
Sverige. Möjligen ser vi att företagen har
börjat bli lite mer försiktiga med förvärv,
säger Carl Svernlöv, delägare i Baker Mc
Kenzie advokatbyrå.
Hans byrå gjorde under det brutna räkenskapsåret 2007-2008 sitt bästa år någonsin,
både i Stockholm och globalt.
Inte heller Michael Wigge, VD på Vinge
säger sig ha märkt så mycket av den vikande
ekonomin än.
– Rent generellt tror jag att man ska vara
ödmjuk inför en stundande lågkonjunktur,
samtidigt som man inte ska måla upp några
nattsvarta scenarion. Jag tror inte att den
här konjunkturen blir lika svår som 2001,
och inte heller lika djup som i andra delar
av Europa, säger han.
Flera andra byråer har också gått bra hittills under året. Men Advokatbyrån Linklaters, som har en tydlig inriktning mot stora
transaktioner, märkte dock enligt managing

partnern Peter Högström en liten nedgång
under det andra kvartalet 2008.
– Boven i dramat är naturligtvis den minskade volymen av förvärv och försäljningar
och därmed också finansieringar, säger Peter
Högström.
senare här
– Vi påverkades senare än många andra länder. Det är först nu man känner att det har
gått från en kreditkris till en affärsfråga, det
vill säga att man har fått svårare att sälja sina
varor och tjänster och då slår det direkt mot
lönsamheten och flödena i bolagen, säger
Peter Högström.
Odd Swarting, advokat på Setterwalls advokatbyrå och ordförande i REKON, Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet
i Sverige, anser att advokaterna i Sverige
trots allt är mindre känsliga för konjunktursvängningar än många andra branscher.
– Advokatbranschen är tryggare eftersom
advokater alltid får betalt. Det är en följd av
att advokater inte får ta betalt utifrån riskavtal, som många andra aktörer på finansmarknaden gör. I en lågkonjunktur slutar
många diskussioner utan att det blir någonting, men då får ändå advokaterna betalt,
säger han.

»
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Förklaringen till att konjunkturnedgången hittills avsatt så få spår i advokatbyråerna
kan också vara att de fortfarande arbetar
med stora ärenden som kommit in tidigare.
– När det blir en avmattning tar det i regel minst ett år innan det slår fullt ut på oss.
Så var det i förra lågkonjunkturen, 2000 och
2001. Dessa år var bra för oss, men sedan
gick det sämre 2003, säger Stefan Brocker,
VD på Mannheimer Swartling advokatbyrå.
uppåt för konkursförvaltarna
Men alla är inte lika optimistiska om konjunkturen. Advokat Guy Lofalk, MD på Lofalk Advokatbyrå, som framför allt arbetar
med konkurser och företagsrekonstruktioner väntar sig en kraftig nedgång.
– 70 procent av Sveriges BNP kommer
från export. Det säger en hel del om vårt
omvärldsberoende. Det är inte möjligt att
tro på ett eget liv för oss, säger han.
Ett sådant scenario kan antas ge ett uppsving för Lofalks verksamhet.
– Vi har redan märkt en kraftigt ökad
efterfrågan på våra tjänster. De som ägnar
sig åt rekonstruktion och insolvens och refinansiering får flytta över resurser till detta.
De lite större advokatbyråerna i till exempel
London har redan sett det här och har börjat
handla med insolvensspecialister som vore
de fotbollspelare, berättar Guy Lofalk.
REKON organiserar mer än 90 procent
av alla advokater som fungerar som konkursförvaltare och rekonstruktörer. Ordförande Odd Swarting har samma bild av
efterfrågan.
– Det man kan se är att rekonstruktionsjuridiken ökar och så kallat offensiva transaktioner minskar. Men totalt sett tror jag
att den totala volymen för affärsjuristerna
går ner. Denna utveckling har varit väldigt
tydlig i New York och London där man har
avskedat människor, säger Swarting.
Erfarenheterna från de två senaste kriserna, under 1990-talet och åren 200-2001, kan
ge ledtrådar om vilka advokattjänster som
efterfrågas. Konkurser och företagsrekonstruktioner är traditionellt områden där en

lågkonjunktur brukar erbjuda mycket uppdrag åt advokaterna. Också en ökad tendens
till tvister och behov av omstruktureringar
av företag kan ge arbetstillfällen.
Men näringslivet och ekonomin har förändrats snabbt de senaste åren, och mycket
kan bli annorlunda.
– Eftersom långivningen är mer internationaliserad idag kan det bli så att man
försöker hantera företagens problem mer
underhand i stället för att gå till domstol. På
1990-talet gick ju allting till konkurs, säger
Odd Swarting.
Överhuvudtaget ser Swarting en tendens
att företagen allt mer försöker lösa sina problem utanför domstolarna genom förhandlingar.
– Däremot är det inte många som tror
att det blir mer officiella rekonstruktioner
eftersom rekonstruktionslagstiftningen av
olika skäl är ett trubbigt instrument, säger
han.
Finanskrisen i USA och dess smitta till
Europa gör att det blir svårare för riskkapitalister och investerare att hitta kapital. Är
kanske de stora företagsöverlåtelsernas tid
förbi i Sverige för den här gången?
– Jag tror att vi kommer att se en minskad
aktivitet för transaktioner. 2009 blir vår tid
med lågkonjunktur, som man haft för kanske sex–nio månader sedan i Mellaneuropa,
säger Michael Wigge, vd för advokatfirman
Vinge.
Samtidigt konstaterar han, liksom de flesta andra, att transaktioner alltid kommer att
pågå, inte minst som svenska staten är mitt
i en utförsäljning av jättelika företag som
Vasakronan och Vin&Sprit.

Odd Swarting

Stefan Brocker

blandad kompott
På flera advokatbyråer söker man nu vägar
att anpassa sina tjänster efter marknadens
behov.
–Man får vara ödmjuk för att hitta ett
annat utbud av tjänster till marknaden. På
bank- och finanssidan efterfrågas en annan
form av kompetens än tidigare. Det är mer
projektfinansieringar, till exempel i vindkraftverk. Vår finansieringsgrupp arbetar

”Rent generellt tror jag att man ska vara ödmjuk inför en
stundande lågkonjunktur, samtidigt som man inte ska
Michael wigge
måla upp några nattsvarta scenarion.”
Guy Lofalk
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också med rekonstruktioner, säger Jens Tillqvist, managing partner på Advokatfirman
Cederquist.
För de klassiska fullservicebyråerna finns
obeståndsrätten där som skyddsnät.
– Vi ser en ökad aktivitet inom företagsrekonstruktioner och konkurser och vi planerar därför för en ökad obeståndssida. Vi
har haft väldigt hög beläggning inom M&A
och andra områden, och kan leva med lite
lägre om det skulle bli så, säger Thomas
Nygren, styrelseordförande i Hamilton
Advokatbyrå.
Advokatfirman Fylgia har medvetet valt
en väg, som kanske varit något mindre lönsam under högkonjunkturen, men som nu
bär frukt. Enligt tidningen Dagens industri
har byrån på 20 månader fått in 350 nya
konkurser.
– Tanken när vi startade Fylgia i mitten
av 1980-talet var att skapa en någorlunda
konjunkturokänslig byrå. Vi delägare var
överens om att ha ungefär en tredjedel obestånd, en tredjedel allmän affärsjuridik och
en tredjedel fastighetsrätt och entreprenadrätt, berättar Stig Friberg, styrelseordförande i Fylgia.
Balansen mellan de olika delarna har förskjutits och nya inriktningar kommit till med
åren. Men fortfarande kan man flytta biträdande jurister mellan olika verksamhetsdelar
för att anpassa sitt utbud av tjänster.
transaktionsfokus
Advokatbyrån Linklaters vägval kan beskrivas som motsatsen till Fylgias.
– Vi är trogna vår strategi. Vi har ett transaktionsfokus, deklarerar Peter Högström.
– För att kunna klara av en sådan strategi måste vi vara mer på hugget och ligga
mycket närmare kunderna hela tiden. Det är
det enda man kan göra i en lågkonjunktur.
Vi försöker vara där och hitta möjligheter
och vara kreativa. Det finns möjligheter, till
exempel nya produkter, rekonstruktioner
och refinansieringar. Dessutom ska vi naturligtvis också fånga upp de kapitalmarknadstransaktioner och M&A-affärer som
finns, fortsätter han.
En annan advokatbyrå som fokuserat
starkt på transaktioner de senaste åren är
Vinge. Michael Wigge betonar dock att
Vinge är en fullservicebyrå.
– Vi måste ha kritisk massa på alla kompetenser för att klara de här riktigt stora gränsöverskridande transaktionerna. Fördelen
med det är att när det blir förändrade tider
och andra typer av uppdrag har vi resurser
att hantera även dem, säger han.

”Man får vara ödmjuk för
att hitta ett annat utbud
av tjänster till marknaden.
På bank- och finanssidan
efterfrågas en annan form
av kompetens än tidigare.”

jens tillqvist

Michael Wigge

Carl Svernlöv

Peter Högström

Redan för två år sedan satsade Vinge på
att förstärka sin processgrupp, just för att
processkunskaper hör till det som efterfrågas
vid ingången i en lågkonjunktur. Dessutom
finns sedan ett knappt år en grupp för det
som på engelska kallas ”general corporate”.
– När vi satte vår nya organisation i november 2007 skapade vi en särskild avdelning som ska arbeta med allmän bolagsjuridik. Den tar sikte på en lite annan typ
av ärenden och kanske även en annan typ
av prissättning, säger Michael Wigge, och
syftar på fasta priser eller kanske avtal där
en klient får ropa av ett visst antal timmars
löpande rådgivning.
ökad prismedvetenhet och konkurrens
Michael Wigge tror, trots allt, att hans byrå
kommer att klara konkurrensen om de stora
transaktionerna bra.
– När transaktionerna blir färre blir det
samtidigt färre konfliktsituationer för byråerna. De transaktioner som ändå sker går
då till byråer med en etablerad kompetens
på det området. De som inte riktigt har den
kompetensen eller renomméet har ändå haft
uppdrag i en högkonjunktur för att det varit konfliktsituationer. De kommer att se en
drastisk förändring. Nu skiljer man agnarna
från vetet, säger Wigge.
Internationellt har lågkonjunkturen och
den hårdnande konkurrensen om advokatuppdragen inneburit att priserna börjat
pressas en aning. I Sverige vittnar advokaterna om att kunderna är prismedvetna, och
har varit det i flera år redan. Dessutom ökar
hela tiden kravet på redovisning och transparens från advokatbyråerna. Klienterna är
inte längre nöjda med att bara få en nota
efter att uppdraget slutförts, utan vill fortlöpande veta vad advokaterna gör.
– Debitering på tid är på väg att försvinna.
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advokaterna och konjunkturen

Om fem år tror jag de flesta klienter efterfrågar något annat, och den utvecklingen
triggas av en lågkonjunktur, säger Stefan
Brocker på Mannheimer Swartling, som
tror att vi kan få se priserna på vissa uppdrag sjunka.
sverige, norden, världen
Advokatbranschen har blivit alltmer internationell, med utländska byråer som etablerar
sig i Sverige. Men också de svenska byråerna
rör sig över nationsgränserna. Mannheimer
Swartling har kontor i fem länder förutom
Sverige.
– Vi har fler än 50 jurister i Ryssland, och
fler än 25 jurister i Kina. Vår utlandsverksamhet närmar sig 20 procent av den totala
verksamheten och blir allt viktigare, berättar
Stefan Brocker.
Utlandskontoren arbetar huvudsakligen
med juridisk rådgivning till svenska företag
som verkar i andra länder. Men Brocker tror
att svenska affärsjurister med tiden också kan
fungera som rådgivare internationellt.
Vinge, med kontor i fyra länder utöver
Sverige, har enligt Michael Wigge sin inriktning klar.
– Vi är en svensk byrå. Men det blir en
allt större konsolidering av Östersjöområdet. Juridiken och transaktionerna är väldigt
pannordiska. Det gör att vi har ett intresse
av att kunna agera på den marknaden. Men
vår filosofi är inte att öppna nya kontor runt
om i världen för att få en global byrå, utan
att jobba från våra befintliga utlandskontor
och våra nystartade deskar, som har en flexibilitet som passar deras marknader, fastslår
han.
Idag har Vinge tre deskar, en fransk, en
tysk och en östeuropeisk.
För advokaterna på de internationella byråer som finns i Sverige är läget naturligtvis
ett annat. Linklaters har totalt 2 400 jurister,
placerade i 23 länder.
– Vi har en global strategi och alla regioner ska vara med och leverera den. Det innebär att vi samlar våra resurser mot ett antal
kunder och ett antal produkter och tjänster,
säger Peter Högström.

I och med att konjunktursvängningarna
inte alltid är identiska i olika länder kan kontoren i olika länder avlasta varandra och fördela arbetet mellan sig, säger Högström.
– Vi hade mindre att göra än London
en period. Då skickade vi över människor
till London så att de blev aktiva där och på
andra ställen. Det är ett sätt att jämna ut,
och det gör vi hela tiden.
Baker McKenzie med över 4 000 jurister
på 72 kontor i 38 länder har som sitt valspråk ” To be truly global, you first must be
fluently local”. Och Carl Svernlöv trycker
på just detta.
– Ska du bli konkurrenskraftig och lönsam
måste du ha duktiga lokala jurister, välutbildade med lokalkännedom och en lokal
klientbas, säger han, och anmärker att det
är svårt för en filial till en svensk byrå med
en handfull jurister att konkurrera med
etablerade lokala advokatfirmor på andra
marknader.
anpassa kostymen
En alternativ strategi till att öka intäkterna
är att minska utgifterna. Under de goda åren
har många advokatbyråer vuxit, inte bara i
omsättning, utan också genom fler jurister,
mer administrativ personal och större lokaler. Kostymen är helt enkelt betydligt större
än förr. De advokater vi talat med ser dock
inget direkt behov av nedskärningar.
– Jag tycker det är kortsiktigt. Den här
verksamheten ska vi bedriva i minst 25 år
till. Ska vi kunna leverera den här högkvalitativa tjänsten kan vi inte helt plötsligt
börja skala ner verksamheten. Visst tittar vi
på våra kostnader, men det gör vi kontinuerligt. Man kanske väntar med de riktigt stora
investeringarna, men i övrigt tror jag inte
att det blir några stora skillnader på grund
av konjunkturen, säger Michael Wigge på
Vinge.
Stefan Brocker resonerar på ett liknande
sätt.
– Vi gör lite saker men de är inte direkt
styrda av konjunkturen. Dels ser vi över vår
resepolicy, man kan ju till exempel boka på
internet i stället för att gå till en resebyrå.

”Debitering på tid är på väg att försvinna. Om fem år
tror jag de flesta klienter efterfrågar något annat, och den
utvecklingen triggas av en lågkonjunktur,” stefan brocker
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Vi förändrar också vår supportorganisation,
men mer för att vässa den än för att spara
pengar . Sekreterarens roll ska till exempel
utvecklas och diversifieras, säger Brocker.
En strategi som flera internationella advokatbyråer satsar mycket på är att samordna
och utlokalisera vissa tjänster. Man bygger
upp gemensamma resurscentra som stöd åt
advokater över hela världen. Linklaters har
bland annat stora databaser med värdefull
know-how, designbyrå samt marknadsförings- och skrivsupport i London. Baker
McKenzie har gått ännu längre och byggt
upp en global servicebyrå i Manila på Filippinerna.
– Det är bland annat en ”skrivpool” för
hela byrån som är bemannad dygnet runt,
365 dagar om året. Det är en fantastisk tillgång när man sitter på ett förhållandevis litet
kontor i Skandinavien. Jag kan när som helst
på dygnet diktera ett brev i en elektronisk
diktafon och mejla över det, så skriver de ut
det och skickar över inom ett par timmar,
berättar Carl Svernlöv, som prisar kvaliteten
på det som skrivbyrån producerar.
Outsourcingen av skrivarbetet spar pengar åt byrån, för trots att de anställda är välavlönade med filippinska mått mätt, kostar
de en bråkdel av vad sekreterare har i lön
i Sverige eller andra västländer. Liknande
globala funktioner finns också inom bland
annat IT.
– Genom att vi har Manila har vi kunnat
begränsa antalet sekreterare och administrativ personal. Vi behöver inte växa lika
mycket i administration för att vi anställer
fler jurister, säger Svernlöv.
fortsatt rekrytering
De senaste åren har advokatbyråerna anställt biträdande jurister som aldrig förr.
Den första september 2007 fanns 1541 biträdande jurister. Den första september i år
var siffran 1730, en ökning med drygt 12
procent. Under de första åtta månaderna av
2008 nyanställdes 344 biträdande jurister,
något färre än samma period året innan.
Och rekryteringen tycks fortsätta, om än i
lägre tempo.
– Vi har rekryterat mycket och kommer
att fortsätta rekrytera. Möjligen blir vi lite
mer försiktiga inom vissa områden. Idag
finns ett stort behov av jurister i Ryssland
och Kina på process- och miljösidan, säger
Stefan Brocker på Mannheimer Swartling,
som hittills i år anställt 80 nya biträdande
jurister.
Även Hamilton fortsätter att anställa, om
än i mindre skala än tidigare.
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Jens Tillqvist

Stig Friberg

Thomas Nygren

– Vi har aldrig minskat, och vi har ingen
avsikt att göra det. Snarare är det så att vi
anpassar vår tillväxttakt efter arbetssituationen. Men om det fortsätter som det gör
på obeståndssidan skulle det säkert kunna
komma in flera till redan under året, säger
Thomas Nygren.
Vinge räknar med att under året totalt få
in ungefär 50 nya biträdande jurister.
– Ambitionen är att ha en arbetsstyrka
som inte behöver jobba för högtryck hela
tiden. Vi måste kunna resursallokera på ett
förståndigt sätt så att vi inte kör slut på folket, säger Michael Wigge, som medger att
ibland gör klienternas krav att personalen
måste drivas hårt.
Från USA kommer uppgifter om stora
uppsägningar vid advokatbyråer. Men de
svenska byråerna har inga sådana planer.
– Att säga upp folk är inget alternativ för
oss. Vi försöker i stället att ha en flexibel
arbetskraft, där man mer än tidigare flyttar
mellan olika avdelningar beroende på var
behovet finns, säger Jens Tillqvist på Cederquist.
Stig Friberg på Fylgia har erfarenhet av
att behöva säga upp personal under en tidigare kris, även om detta inte är aktuellt nu.
– Vi expanderade i början av 90-talet på
just obeståndsområdet, men när vi såg att
den började gå ner sa vi faktiskt upp ett par
biträdande jurister för att anpassa kostymen.

Då trodde folk att det gick dåligt för Fylgia,
men i själva verket klarade vi oss bättre ur
den förändringen än många andra, säger
han.
Linklaters drog under några år ner på antalet jurister, samtidigt som de flesta andra
byråer rekryterade för fullt. Nu anställer byrån igen, men inte mer än för att ersätta dem
som slutar. Peter Högström förklarar att det
har med byråns strategi att göra.
– Vi fokuserar på ett smalare segment än
alla de andra spelarna på marknaden. Vi är
inte nödvändigtvis intresserade av att bygga
omsättning, utan det ska vara rätt klienter
och rätt ärenden som passar det vi kan erbjuda, säger han.

– Delägarskap är helt och hållet en kompetens- och lämplighetsfråga. Om vi nu
hittat en god medarbetare och investerat i
henne, då har vi inte råd att riskera att hon
går någon annanstans. De som blir delägare
är sådana som långsiktigt är bra för byrån,
sammanfattar han.
Till en del kan kanske olika vinstdelningssystem förklara skillnaden. I ett ”true partnership-system”, där alla delar lika på intäkterna innebär fler delägare att kakan ska
räcka till flera. Byråer som fördelar vinsterna
efter vad respektive delägare debiterat tar en
mindre risk.
Men också tidigare erfarenheter påverkar
hur man ser på frågan.
– I den förra lågkonjunkturen var det
många som stängde delägarskapsdörren.
Effekten blev att många lämnade byrån. De
blev sedan mycket framgångsrika jurister,
antingen i egen verksamhet eller på andra
byråer. Det är lite att skjuta sig själv i foten
att stänga delägardörren och samtidigt förlora något som skulle kunna bli riktigt bra,
säger Thomas Nygren på Hamilton.
Guy Lofalk, som är verksam på en liten
byrå i stort behov av förstärkningar, tror att
lågkonjunkturen kan vara till hjälp.
– Det blir lättare för oss att rekrytera
delägare och seniora advokater när större
byråer blir försiktiga att ta in delägare, säger
han. n

nya delägare
Efter ett antal år på byrån drömmer många
jurister om att bli delägare i byrån. Påverkas
då den möjligheten av konjunkturcyklerna?
Meningarna går isär.
– Equity kostar pengar, och i en lågkonjunktur måste man vara försiktig hur man
disponerar den delen av ägandet. Det innebär inte att man kan låta bli att göra folk till
delägare, för då finns ingen växtkraft kvar.
Det är de yngre som ska driva verksamheten och då är det nödvändigt att hela tiden
skapa nya delägare, säger Peter Högström
på Linklaters.
Nej, svarar Michael Wigge på Vinge.
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Överlevnadstips för advokatbyråer
Foto: Nordic Photos

När ekonomin viker blir det ännu viktigare än annars att granska den egna byråns
verksamhet med kritisk och kreativ blick. Advokaten har samlat svenska och utländska
branschkännares bästa tips på hur advokatfirman kan vässas och gå stärkt ur lågkonjunkturen.

Klienternas behov

Tänk först, rekrytera sedan

En god relation till klienterna blir extra viktig i en lågkonjunktur. Håll en
nära kontakt med klienterna och fånga upp hur deras behov av juridiska
tjänster ser ut. Kanske finns det nya typer av tjänster som byrån kan
erbjuda när annan verksamhet minskar.
Anpassa inriktningen och serviceutbudet på byrån till klienternas behov.
Flytta vid behov om jurister till nya verksamhetsområden inom byrån för
att svara mot behoven.

Personalkostnader är en av byråns största utgiftsposter. Samtidigt är personalen och dess kunskaper också byråns viktigaste kapital.
Att helt sluta rekrytera nya jurister är inte alltid en god idé, eftersom
byrån när konjunkturen vänder då har förlorat en generation. Men det gäller att rekrytera klokt. Amerikanska branschkännare rekommenderar också
advokatbyråerna att passa på och göra sig av med lågproduktiva jurister.

Genomtänkt marknadsföring
Nå nya klienter genom välplanerad marknadsföring på flera plan. Seminarier, pressmeddelanden och en innehållsrik hemsida är exempel på kanaler
som kan samspela för att stärka byråns varumärke.

Kontroll på intäkterna
Övervaka byråns räkenskaper än mer noga när klienterna kan tänkas få
ekonomiska svårigheter. Håll ett öga på att klienterna betalar sina fakturor
och vänta inte för länge med att driva in fordringarna. Ju längre man väntar när en klient börjar släpa efter med fakturorna, desto större är risken
att man aldrig får betalt.

Se över kostymen
Se över byråns kostnader. Kan administrationen effektiviseras? Kanske kan
till exempel tidsredovisning skötas med hjälp av informationsteknologi.
Lokaler, bibliotek, sekreterare och IT-stöd är alla poster som kan nagelfaras
i jakt på besparingar.

Satsa på utbildning och utveckling
När juristerna får mindre att göra kan det vara läge att dra igång internutbildning, marknadsföring och affärsutveckling, saker som kanske blivit
eftersatta under högkonjunkturen. Det håller personalen sysselsatt och
utvecklar byrån.

Kloka belöningssystem
Bonus- och belöningssystem som följer byråns resultat fungerar som en
stötdämpare i sämre tider då juristerna får mindre utdelning. Om delägare
och anställda ska behålla motivationen är det dock viktigt att de får en
ordenlig utdelning när konjunkturen är god.
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Skaffa dig mer minne
och några timmar extra
Testa smidiga Olympus DS-2400. En ny standard
i effektiv minneshantering som ger dig lite extra
tid över. Utvecklad för advokatbyråer med högt
tempo. Oändligt minne med SD-minneskort.
Medföljande 1GB räcker till 158 timmars diktat av
avtal, brev, pm och minnesanteckningar. Snabbt
och enkelt skickar du diktaten via e-post eller
nätverket för utskrift med programvaran DSS
Player som medföljer.

• Inspelning i högkomprimerat
HQ DSS Pro ljudformat
• Redigering (Infoga/Skriv över/
Delradera
• Robust konstruktion i metall
• USB 2.0
• Bekväm och lätt (105 g
och113x50x17 mm)
• AS-2400 Utskriftspaket
för effektiva utskrifter (extra
tillbehör)

Stockholm Svanströms, Sveavägen 17,
Tel 08-789 16 82
Göteborg Wettergrens, Olof Asklundsgatan 25, V:a Frölunda,
Tel 031-706 25 62

Introduktionspris

Malmö Killbergs, Skomakaregatan 9,
Tel 040-97 03 03

DS-2400 Voice recorder

2.390:-

Linköping Svanströms, Barhällsgatan 10
Tel 013-24 56 60

(ord.pris 2.800:-)

AS-2400 Utskriftspaket

1.440:(ord.pris 1.600:-)

order@svanstroms.com
Tel kundservice 020-560 560
Alla priser är exkl. moms och erbjudandet gäller endast hos Svanströms t.o.m. 2008-12-31.

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.
Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål
Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 24 oktober 2008.
Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till: Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, Att: Jonas Hultgren,
Box 27321, 102 54 Stockholm
Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.
Stockholm den 11 september 2008
Styrelsen
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Då ingår sju läck ra femrätters middagar i priset
1)05&-4"-;#63(&3)0' 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 innehåller därmed 4 restauranger, 5 barer och 2 spa-anläggningar.
Dessutom inviger vi Hotel Salzburger Hofs lilla ”hideawaychalet” 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.
#0,"5*%*(53"#"55 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!
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Krisen träffar västvärldens
advokater olika
Lågkonjunkturen träffar västvärldens advokater vid olika tidpunkter och på lite
olika sätt. Men överallt blir det tydligt att affärsjuridiken inte längre är någon
konjunktursäker bransch.
I dagens globala ekonomiska system kommer
inget land helt undan svallvågorna efter den
amerikanska finanskrisen. Länderna träffas
vid olika tidpunkter och på varierande sätt,
beroende på hur deras ekonomi ser ut.
Men det finns likheter mellan länderna.
En tendens är att de stora företagsöverlåtelserna blir färre, när investerarna får svårt
att hitta riskkapital. Därmed påverkas också
de stora advokatbyråerna, som levt gott på
sina kunskaper om M&A de senaste åren.
Ju större andel av omsättningen som kommer från transaktioner, desto mer känsliga
blir byråerna. Det märks inte minst i krisens
ursprungsland, USA.

USA: Krympande kaka
och uppsägningar
De amerikanska affärsjuridiska advokatbyråernas vinster har i genomsnitt vuxit med

tvåsiffriga tal varje år sedan 2001. Vid halvårsskiftet 2007 vände uppgången. Efter en
genomsnittlig vinstökning varje år med 10,6
procent de senaste sju åren sjönk siffran till
4,8 procent, enligt en stor undersökning av
Citi Private Bank Law Firm bland 165 stora,
medelstora och mindre advokatbyråer.
Nedgången slår hårdast mot de byråer
som varit mest lönsamma under den gyllene transaktionseran. Enligt Citi Private
Bank Law Firm är orsaken att de nischat sig
mot just stora transaktioner, och att många
av deras klienter finns i den finansiella sektorn.
När intäkterna minskar gäller det att anpassa kostymen. Billigare lokaler och mindre administration kan spara en del. Byråns
stora bibliotek kan ersättas med databaser
som kostar mindre pengar och tar mindre
plats. Precis som de svenska advokatbyrå-

erna har storbyråerna i USA rekryterat intensivt under uppgången. När efterfrågan
på advokattjänster nu minskar är det många
som ska dela på en krympande kaka.
Advokatbyråer säger av tradition ogärna
upp jurister. Men under året har det rapporterats att allt fler firmor minskar sin
personal. I januari fick 35 jurister gå från
Cadwalader, Wickersham & Taft, och strax
före årsskiftet sa Thatcher, Proffitt & Wood
upp 50 biträdande jurister.
Några byråer går dock mot strömmen
och nyrekryterar intensivt. Det handlar om
medelstora advokatfirmor som Morrison
Cohen, med inriktning mot företagsöverlåtelser i storleken under de allra största.

England: Fastighetskris slår
mot advokatbyråer
I Storbritannien präglas konjunkturen av
en egen fastighetskris mycket liknande den
amerikanska. Stigande fastighetspriser och
hög skuldsättning blev till en bubbla som
sprack i början av året.
När fastighetsmarknaden rasar drabbas
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rar uppsägning av 33 personer och Howard
Kennedy 20 personer.
Också Londons byråer påverkas av krisen.
Berwin Leighton Paisner rapporterade en
sexprocentig nedgång av vinst per delägare
under det brutna räkenskapsåret 2007–2008,
från 660 000 pund per delägare, till 620 000
pund. Enligt många bedömare kan de fem
största advokatbyråerna med fokus på stora
transaktioner, den så kallade Magic circle,
komma att drabbas hårt när krisen på allvar
når marknaden för företagsöverlåtelser.

Övriga Europa

Foto: Nordic Photos

naturligtvis de advokater som inriktat sig på
fastighetsrätt och fastighetsaffärer. Enligt
vissa bedömare är det hittills de affärsjuridiska byråerna utanför London som råkat
mest illa ut hittills.
Många brittiska firmor har, precis som i
USA, varit snabba att flytta över biträdande
jurister från fastighetsrätt och transaktioner till andra verksamhetsinriktningar. Men
nu vill också ledningen för somliga byråer
dra ner på antalet jurister. En av de firmor
som planerar uppsägningar är Dickinson
Dees med huvuddelen av verksamheten i
nordöstra England och en nära koppling
till bolåneinstitutet Northern Rock. Enligt
uppgifter i brittisk affärspress planerar byrån
att säga upp 70 personer. Eversheds diskute-

Ett år efter USA och ett halvår efter Storbritannien börjar nu de flesta länderna i
Västeuropa känna av fastighetskrisen och
den lågkonjunktur som följer i dess spår.
Danmark, Irland och Spanien är några av
de länder där byggandet minskar och fas
tighetspriserna rasar. De kärvare tiderna
har också börjat märkas för advokatbyråerna, även om konjunkturen för den typen
av tjänster tycks släpa efter näringslivet i
övrigt en smula.
Schweiz, med sin stora finansiella sektor,
är hårt drabbat av krisen. Där, som överallt,
minskar antalet stora transaktioner, medan
det blir mer arbete för advokater som sysslar med omstruktureringar och omfinansieringar. I Frankrike har de stora transaktionerna nästan avstannat helt, och de franska
affärsbyråerna återgår efter två år av aldrig
skådad tillväxt åter till mer normala vinstsiffror. I Italien har en kreativ advokatbyrå
skapat en ekobrottsgrupp för att hitta nya
arbetsuppgifter.
nya marknader lockar
Med lågkonjunktur i såväl Västeuropa och
USA som Japan blir det ännu mer intressant för stora advokatbyråer att ta sig in på
nya marknader. Kina och Indien lockar med

sin snabba tillväxt. Men det är inte helt lätt
att komma in på marknaderna för juridiska
tjänster. Förutom konkurrensen från lokala
advokatbyråer möter västerländska advokatbyråer även motstånd i form av nationella
lagar som hindrar eller begränsar utländska
advokaters möjligheter att verka i landet.
Citi Private Bank Law Firms undersökning visar att USA-baserade internationella
advokatbyråer med mellan 10 och 25 procent av sin personalstyrka i andra länder än
USA drabbats hårdast av krisen. Det kan
förklaras med att dessa byråer oftast har
huvuddelen av sin verksamhet i Västeuropa
och USA.
De byråer som Citi Private Bank Law
Firm definierar som globala, med mer än
25 procent av personalen utanför USA, har
klarat konjunkturnedgången desto bättre
och stått sig bäst av alla undersökta advokatfirmor. En förklaring kan vara att dessa
byråer är starka i de ekonomier som växer
mest, Asien, Östeuropa och Mellanöstern.
uppgång under nästa år
Samtidigt som lågkonjunkturen sprider sig
över Europa räknar nu samarbetsorganisationen OECD med att konjunkturen vänder
i USA. I början av september skrev OECD
upp sin prognos för USA till 1,8 procents
tillväxt i år. För Europas del är bilden mer
dyster. OECD räknar med 1,3 procents
tillväxt i Euroområdet, att jämföra med 2,6
procent i fjol.
Sverige är ett litet land, i stor utsträckning
beroende av export för sin försörjning. Det
gör det i stort sett omöjligt att komma undan lågkonjunkturen i dagens integrerade
världsekonomi. Konjunkturinstitutet räknar
med att tillväxten går ner under 2008 med
en tillväxt på 2,1 procent, för att sedan vända
uppåt igen under nästa år till 2,2 procents
tillväxt, när världskonjunkturen vänder. n

Översättningar till och från alla språk
Semantix översätter juridiska texter till och från
alla språk. Vi anpassar leveranstiderna till era
behov, och levererar kortare texter samma dag.

Telefon 077-440 05 50
www.semantix.se info@semantix.se
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Nya BMW 320i Touring Business. Från 255.400 kr eller 1.730 kr/mån.
BMW 116i Business
BMW 118d Business
BMW 320i Sedan Business
BMW 320i Touring Business
BMW 320d Sedan Business
BMW 320d xDrive Sedan Business
BMW 320d Touring Business
BMW 320d xDrive Touring Business

Från 192.200 kr eller 1.445 kr/mån
Från 215.800 kr eller 1.625 kr/mån
Från 242.900 kr eller 1.645 kr/mån
Från 255.400 kr eller 1.730 kr/mån
Från 268.800 kr eller 1.820 kr/mån
Från 326.000 kr eller 1.965 kr/mån
Från 284.800 kr eller 1.930 kr/mån
Från 344.000 kr eller 2.075 kr/mån

BMW 520i Sedan Business
BMW 520i Touring Business
BMW 523i Sedan Business
BMW 523i Touring Business
BMW 520d Sedan Business
BMW 520d Touring Business
BMW X3 xDrive 20d Business

Från 282.000 kr eller 2.125 kr/mån
Från 302.500 kr eller 2.410 kr/mån
Från 303.500 kr eller 2.285 kr/mån
Från 323.900 kr eller 2.585 kr/mån
Från 301.700 kr eller 2.275 kr/mån
Från 322.200 kr eller 2.570 kr/mån
Från 323.000 kr eller 2.430 kr/mån

Nya BMW 3-serie Touring. Effekt: 122-306 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från: 4,8 l/100 km. Koldioxidvärde från: 125 g/km. Miljöklass: 2005.
Företagsleasing baserat på 25% särskild leasingavgift samt 50%, restskuld efter 36 månader. Leasingpriser är exklusive moms. Finansiering via BMW Financial Services.
BMW Business gäller endast vid registrering av juridisk person. Köper ni en BMW via avtalet mellan Sveriges Advokatsamfund och BMW reduceras priset.
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rEplIk på "Jk uNDErGrävEr åTGärDEr MOT låNGSAM hANDläGGNING"

Jk gör en egen rättsanalys
och agerar utifrån den

C

Clarence Crafoord har skickat ungefär
samma artikel till många tidningar och
tidskrifter, nu till Advokaten (nr 6 s. 40).
I artikeln angriper han JK för att vi inte
delar ut så höga skadestånd för långsam
handläggning i domstol som Crafoord vill
ha.
Enligt Clarence Crafoord är de skadeståndsbelopp som JK betalar ut ibland
bara en tiondel av vad de borde vara.
Hans huvudargument är att ”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”.
Den praxis av HD som Crafoord syftar
på är domen i NJA 2005 s. 462. Den person som stämde staten hade fått leva i sju
år med allvarliga brottsmisstankar riktade
mot sig innan han frikändes av tingsrätten.
Han fick 100 000 kronor i kränkningsersättning. När HD fastställde beloppet
utgick man från en dom i Europadomstolen som inte blev slutlig där (Zullo I) utan
ersattes av en plenidom med ett annat beräkningssätt (Zullo II). I praktiken betyder
Zullo II att Europadomstolen har klarlagt
att ersättningen inte bestäms utifrån någon allmängiltig ”taxa” och att beloppen
genomgående blir betydligt lägre än enligt
Zullo I. Det gäller särskilt i stater som
tillhandahåller ett effektivt rättsmedel för

dessa skadeståndskrav, vilket
var avsevärt mindre än den
DEBATTÖR
Sverige numera gör.
som hade drabbat personen
GÖRAN LAMBERTZ
Clarence Crafoord säger
i NJA 2005 s. 462. I NJA
Justitiekansler
alltså att JK ”urholkar HD:s
2007 s. 584 understryker
praxis” genom att utgå från
HD också att ersättningen
Zullo II. Det är naturligtvis inte riktigt.
för ideell skada vid konventionskränkDet finns inget som helst skäl att tro att
ningar inte bör fjärmas alltför mycket
HD menar att skadestånden i Sverige ska
från de ersättningsnivåer som gäller när
vara högre än enligt Europadomstolens
kränkningsersättning döms ut enligt skapraxis. Och självfallet ska vi i svensk rätt ta
deståndslagen i jämförbara fall.
hänsyn till att Sverige numera inte bryter
Clarence Crafoord borde förstå att JK
mot artikel 13 om krav på effektivt rättsska göra en egen analys av rättsläget och
medel. Detta minskar skadestånden.
agera utifrån den. När domstolarna så
Det är kränkningen i det enskilda fallet
småningom har prövat målen får vi se vem
som ska avgöra beloppet. Och i NJA 2007
som har haft mest rätt.
s. 584 uttalade HD att det kan räcka med
I påståendet att JK genom sin praxis
ett symboliskt skadestånd eller inget skaundergräver åtgärder mot långsam
destånd alls om överträdelsen är obetydhandläggning torde ligga att skadestånden
lig. I de tre beslut som Crafoord särskilt
måste vara höga för att domstolarna ska
kritiserar bestämde JK skadestånden till
skärpa sig och bli snabbare. Säkert har
10 000, 5 000 resp. 5 000 kr. Kränkningen
skadestånden betydelse som incitament,
i dessa mål bestod i att det hade tagit mer
och kanske blir incitamentet större ju
än två år för Regeringsrätten att besluta
högre skadestånden är. Men detta kan
1) att polismyndigheten inte skulle få
inte gärna användas som argument för
prövningstillstånd i ett mål om innehav av
att beloppen ska vara högre än enligt gälvapen som filmrekvisita (bifall i underinlande rätt.
stanserna), 2) att klaganden inte skulle få
Clarence Crafoords påstående att JK
prövningstillstånd i ett mål om införande
har ”konsekvent motarbetat enskildas rätt
av bin till Sverige (avslag), och 3) att
till skadestånd” avstår jag den här gången
klaganden inte skulle få prövningstillstånd
från att bemöta. Han vet själv mycket väl
i ett mål om byggnadslov för ett garage
att påståendet är grovt vilseledande. Han
(avslag). Var och en kan se att kränkningen
borde inte ägna sig åt sådant. n

Auktoriserade översättningar
av juridiska och finansiella texter

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

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

Hemsida
www.elt.se

e-post:
info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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debatt

”Dags för riskavtal!”

J

Jag har i debattartikel 080201, Advokaten
nr 1 för 2008, tillsammans med medförfattare pekat på den alarmerande och
stötande situation som privatpersoner
som skadas i trafiken befinner sig i. Jag
hänvisar till denna artikel men sammanfattningsvis så avser frågan hur rättegångsbalkens rättegångskostnadsregler,
rättshjälps- och rättsskyddsregler samt
advokatsamfundets etiska regler samverkar
så att en stor grupp av starkt hjälpbehövande privatpersoner i praktiken står utanför rättssamhället på grund av den enorma
ojämlikheten i ekonomisk förmåga att bära
processkostnader. I artikeln riktades kritik
mot Advokatsamfundets brist på agerande
i allmänhet och brist på information om
vad de gör för att driva saken i synnerhet. Efter denna artikel, som innehöll en
vädjan om att Advokatsamfundet löpande
skulle informera oss advokater om hur
de driver frågan, har ingen information
erhållits. Min bedömning är dessutom
att försäkringsbolagen enbart på de sex
månader som gått sedan artikeln publicerats blivit än mer rigida och hårda i sina
bedömningar.
De lagförslag som jag med flera författare skickat till myndigheter kommer
förhoppningsvis i framtiden någon gång
att få en lagändring till stånd. Idag finns
dock ingen som helst information om att
någon ändring är på väg. Under tiden

hinner många fler trafikskaDEBATTÖR
dade brytas ner, tappa tron
MATS BERGH
på rättsväsendet samt ifråAdvokat
gasätta oss advokater efter
mångårigt gott samarbete
när vi förklarar fakta och i praktiken ber
dem lämna advokatbyrån eftersom de inte
kan betala vad det kostar när vi skall driva
deras sak.
I grund och botten handlar detta om
moral. Vi advokater har genom våra etiska
regler försatt oss i en situation där vi inte
har kunnat driva tvistemålsprocesser genom riskavtal. Advokatsamfundet har i sitt
förslag till nya vägledande regler om god
advokatsed 080124 öppnat för en mindre
rigid inställning i saken, jfr 4.2 Riskavtal.
Enligt dessa kan riskavtal tillåtas under
vissa förutsättningar.
Verkligheten väntar inte på att de nya
reglerna skall träda i kraft och andan
i dessa bör kunna tillämpas redan nu.
Jag har därför ingått två riskavtal med
trafikskadade. Avtalen har skickats till
Advokatsamfundets disciplinnämnd för
prövning. Jag har således själv anmält mig
för att Advokatsamfundet en gång för alla
måste ta ställning till om skadelidande
framöver kan erbjudas access to justice
genom att ombudet medverkar till att
dela del av risk och del av möjlighet eller
om dessa processer fortsättningsvis måste
drivas av andra än medlemmar i Sveri-

ges advokatsamfund. Vid
en positiv bedömning från
Advokatsamfundet kommer
betydligt fler skadelidande
än i dag att kunna få sin
sak prövad av domstol. I förlängningen
tvingas då försäkringsbolagen att reglera
skadorna snabbare och mer professionellt
eftersom deras kunder i dessa nya tider
faktiskt kan använda sig av svensk domstol
om så inte sker. Vid en negativ bedömning
måste de advokater som i framtiden kan
tänka sig att driva dessa processer utan att
se skadelidande gå under ekonomisk starkt
överväga att utträda ut Advokatsamfundet. Ibland går moral före etik. Med en
förhoppning om att Advokatsamfundet
frångår sin praxis, dels genom att fortsättningsvis informera oss advokater om hur
de med kraft driver frågan för en förändring genom lagstiftning, dels genom att
godta riskavtal som en modern form av
betalning för en utsatt grupp människor,
avslutas denna artikel.” n

Disciplinärende har tagits upp
Förbudet mot riskavtal finns i alla europeiska
länder. Samfundets styrelse har tagit upp ett
disciplinärende rörande Mats Bergh för behandling av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Vi är din länk mellan idé och registrering

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
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SureBind
Inbindningssystem

Binder in
1-500 blad

Totte Dahlin
Jurist
060-16 81 53

Anders Larsson
Jurist
060-16 81 51

Fredrik Lovén
Jurist
060-16 81 52

Enkelt - Säkert - Snabbt
Kontakta oss för prover och mer information.
EV BERGQVIST AB
4EL     s SALES EVBERGQVISTSE

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

Box 270 Varvsgränd 8 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info @ bolagsratt.se Webbplats www.bolagsratt.se
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

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

12445_adv_7-08.indd 33

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

God advokatsed ointressant
för vissa domstolar

E

En diskussion uppstod nyligen mellan mig
och en rådman i chefsposition vid en domstol i Stockholm, angående ett uppdrag
som offentlig försvarare för en 17-åring.
Jag gjorde bedömningen att jag, utöver
min klient, inte kunde företräda även hans
målkamrat. För mig framstod det inte som
uppenbart att det inte förelåg eller kunde
tänkas uppkomma en intressekonflikt mellan de båda 17-åringarna (jämför 13–15
§ § Vägledande regler om god advokatsed samt Advokatsamfundets vägledande
uttalande från den 13 december 2001). Av
förundersökningen framgick det att den
ene hade erkänt och att den andre hade
förnekat den åtalade gärningen.
Rådmannen höll inte med om min
bedömning utan uppmanade mig kort
och gott att begära mitt entledigande
för den förstnämnde 17-åringen. Jag
hänvisade till Advokatsamfundets regler

DEBATTÖR
och påpekade att jag kunde
andra advokater syftar han
Anna Arnell
riskera en påföljd om jag
på? Om detta är en återkomAdvokat
företrädde båda. Rådmanmande fråga och tydligen en
nen svarade då att jag ”kunde
kunskapsbrist hos flera aktörer
hålla på min kvalitet” men att
i rättssystemet, vad gör Advohan ”skulle hitta någon annan advokat”.
katsamfundet för att se till att informatioHan menade att det finns många andra
nen sprids om de regler som gäller?
advokater som skulle ställa upp och att jag
En återkommande fråga inom Advokunde inkomma med en begäran om mitt
katsamfundet är bristen på tillväxt bland
entledigande. Han hade även talat med
oss så kallade humanjurister. En annan
åklagaren om saken och tyckte att det var
lika viktig fråga att diskutera borde vara
”slutdiskuterat”. Domstolssekreteraren
hur man kan förbättra villkoren och öka
som jag talade med inledningsvis påpekade
förståelsen för alla dem som redan arbetar
att så hade de gjort i 35 år.
som humanjurister, särskilt för dem som
När jag talade med en jurist på Advoförsöker följa god advokatsed. n

Läs mer på sidan 7
katsamfundet om saken hade hon hört
talas om flera liknande situationer.
Advokatsamfundet har vid flera tillfällen
När en rådman i chefsposition visar
informerat domstolarna om det vägledande
sådan brist på förståelse för advokaters
uttalandet.
arbetsförhållanden och god advokatsed,

Anne Ramberg, generalsekreterare
väcker det en hel del funderingar. Vilka

Domstolschef sökes

Lagman i Jönköpings tingsrätt
Denna och andra intressanta anställningar
ﬁnner du på Sveriges Domstolars webbplats
www.domstol.se

Sveriges Domstolar omfattar 100 olika myndigheter och sysselsätter närmare 6 000 medarbetare. I Sveriges Domstolar
ingår tingsrätter, hovrätter, Högsta domstolen, länsrätter, kammarrätter, Regeringsrätten, hyres- och arrendenämnderna,
Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.

www.domstol.se
34

ADVOKATEN NR 7 • 2008

12445_adv_7-08.indd 34

08-09-24 10.23.03

debatt
styckmordåtalade läkarnas skadeståndskrav

Fel att jäva ut rådmannen

I

I beslut den 8 augusti i år har lagman Erik
Ternert, lagman Erik Lempert samt rådman
Anders Erlman (nedan Ternert mfl) förklarat rådman Nils Hedström jävig att döma i
ett mål där två läkare söker skadestånd av
staten för rättsövergrepp. Det handlar om
två läkare som på 1980-talet åtalades för
mord på Catrine da Costa. De frikändes av
Stockholms tingsrätt, men tingsrätten ansåg
det bevisat att de styckat hennes döda kropp.
Eftersom domen formellt var frikännande,
har de inte kunnat få den prövad i högre
instans, och som en följd av deras antagna
styckande av kroppen har de fråntagits sin
behörighet att utöva sina yrken som läkare.
De har i decennier sökt upprättelse på olika
sätt men förgäves.
Läkarnas motpart i skadeståndsmålet
är justitiekanslern (JK) Göran Lambertz.
I målet har han intagit ståndpunkten att
även om det kan bevisas att läkarna är
oskyldiga till styckningen så är de ändå
inte berättigade till något skadestånd, eftersom det gått så lång tid sedan de utsatts
för de grundläggande rättsövergreppen.
Hedström har i en så kallad mellandom
i april i år särskilt behandlat denna fråga
om preskription. Han har funnit att frågan
om skadestånd inte är preskriberad, utan
att det står läkarna fritt att i rättegången
försöka bevisa att de utsatts för rättsöver
grepp. Domskälen grundas ingalunda
på något personligt tyckande utan på
värderingar som kommit till uttryck
exempelvis i lag 1998:714 om ersättning

vid frihetsberövande och
meningen? Jo detta: JK har
DEBATTÖR
andra tvångsåtgärder samt
försökt jäva Hedström, och
Brita Sundbergi Europakonventionen om
Hedström har utförligt
Weitman
mänskliga rättigheter.
bemött anklagelsen. Därför
Juris doktor, före detta
I Europadomstolens praxis
kan han numera uppfattas
lagman
har den så kallade proportiosom personlig motståndare
nalitetsprincipen utvecklats,
till JK och är till följd härav
det vill säga den rättsstatliga
jävig! Detta trots att rätgrundsats som innebär att
tegångsbalken uttryckligen
staten i sitt förhållande till
stadgar att parts vederdeloenskilda måste iaktta viss
man inte är jävig ”om parten
måttfullhet: det måste finnas
sökt sak med honom för att
en balans mellan vad staten
göra honom jävig”.
vill uppnå med en åtgärd och
Tyngdpunkten i JK:s
motsvarande ingrepp i den
argumentering för jäv består
enskildes rättssfär. JK:s skäl för att åberopa
i att staten som svarande i en process om
preskription är enligt mellandomen föga
skadestånd har ”samma ställning som
beaktansvärda i förhållande till läkarnas
vilken annan part i en dispositiv tvisteintresse av att få rentvå sig.
målsprocess som helst” och att Hedström
Dessa resonemang i mellandomen tar
brutit mot den principen genom att fästa
Ternert mfl till intäkt för att förklara
sig vid vad JK velat uppnå genom sin
Hedström jävig. Särskilt hänger de upp sig
invändning om preskription. JK menar
på att Hedström skrivit ”att skälen bakom
alltså att staten, när den uppträder som
statens preskriptionsinvändning framstår
privaträttsligt subjekt, inte behöver iaktta
som föga beaktansvärda”. Den skrivningen
Europakonventionen om mänskliga rättigsägs kunna tolkas som om det skulle stå
heter. Samma argument framförde svenska
att JK:s processföring är ”klandervärd”
regeringen inför Europadomstolen i målet
– utan någon anknytning till proportionaSvenska Lokmannaförbundet mot Sverige
litetsprincipen! Att Hedström dessutom
på 1970-talet. Det underkändes av Euroutförligt förklarat sig i jävsfrågan innebär
padomstolen.
enligt Ternert mfl att han ”på grund av
Genom att jäva ut en domare på den
sitt till synes stora engagemang i frågan
grund att denne tillämpat Europakonnumera närmast blivit att uppfatta som
ventionen för mänskliga rättigheter har
justitiekanslerns vederdeloman i vart fall i
Ternert mfl åstadkommit stor skada på den
denna fråga.” Vad innebär den fantastiska
svenska rättsstaten. n

Avtal kräver exacta
översättningar
Stockholm
Tel 08 - 22 00 44
sthlm@exacta.nu

Göteborg
Tel 031 - 13 50 10
gbg@exacta.nu

www.exacta.nu
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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.
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

September

19 september Att sälja advokattjänster – frukostseminarium
23 september Att arbeta effektivare med Word, Powerpoint och Outlook
25 september Göteborg Att arbeta effektivare med Word, Powerpoint och Outlook
26 september Tendenser i EG-domstolens praxis
27 september – 4 oktober Dubrovnik, Kroatien Brottmålskurs 2

Oktober

3 oktober Malmö Drafting Contracts in English
8 oktober Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
10 oktober Göteborg Marknadsföring på advokatbyrå
15 oktober EMR: En modernare rättegång – tvistemålsprocessen
17 oktober Göteborg EMR: En modernare rättegång – tvistemålsprocessen
20 oktober Att arbeta effektivare med Word, Powerpoint och Outlook
20 oktober EMR: En modernare rättegång – brottmålsprocessen
22 – 23 oktober Personskadereglering – medicinska frågor och bevisfrågor
& fem aktuella fallstudier. Debatt om den s.k. traumatiska principen.
24 oktober Göteborg EMR: En modernare rättegång – brottmålsprocessen

November

4 november Marknadsföring på advokatbyrå
5 – 6 november Kommersiell hyresrätt
7 november Malmö EMR: En modernare rättegång – brottmålsprocessen
11 november Uppdraget som målsägandebiträde
12 november Asylprocessen och offentligt biträde
13 november An Introduction to Commercial Mediation for Swedish Lawyers
14 november Göteborg Asylprocessen och offentligt biträde
18 november Malmö Asylprocessen och offentligt biträde
19 – 20 november Skiljeförfarande i praktiken
24 november Advokatsamfundet och Försäkringsförbundet presenterar:
Konferens om personskadereglering, Stockholm Hilton Slussen
24 november Nya Marknadsföringslagen
27 – 28 november Diskrimineringsrätt

EMR:

En modernare rättegång
– tvistemålsprocessen

Nya kurstillfällen
våren 2009
29 januari Stockholm
5 mars Malmö

19 mars Göteborg

Advokatsamfundet erbjuder dessutom ett omfattande program med kostnadsfria kurser och seminarier under hösten
2008. Programmet riktar sig till advokater och biträdande jurister på advokatbyrå och innehåller kurser inom
advokatetik, stresshantering, klientpsykologi, ledarskap, mentorskap, riskhantering och penningtvättslagen. Kurserna
genomförs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Sundsvall. Erbjudandet gäller högst två kurser per person.
Antalet platser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn.

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser – se www.advokatsamfundet.se under Utbildning

12445_adv_7-08.indd 36

08-09-24 10.23.10

beslut / 2008

15.

bakgrund
Y-stad tingsrätt har genom
skrivelse till Advokatsamfundet i enlighet med 12
kap. 6 § RB anmält att
advokaten A avFörhandling i tviste visats som ombud
genom beslut i
mål har utgjort
protokoll den 28
hinder för advokat
januari 2008 i mål
T. A har trots att
att inställa sig i
brottmålsförhandling han kallats till
huvudförhandsamma dag.
ling samt erhållit
Detta har advokaten besked om att
huvudförhandvarit skyldig att
lingen inte ställts
reservationslöst
in, uteblivit från
huvudförhandmeddela när brott
lingen och medmålet skulle sättas
delat detta endast
ut. Erinran.
genom e-post till
sin huvudman
kvällen före huvudförhandlingen. Han
får härigenom anses ha visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Förhindret
bestod i att han i stället närvarade vid en
huvudförhandling vid X-stad tingsrätt
i egenskap av offentlig försvarare i ett
brottmål.
advokatens yttrande
I ett infordrat yttrande, daterat den 20
februari 2008, har A anfört i huvudsak följande. Den 13 december 2007
förordnades han av X-stad tingsrätt som
offentlig försvare till en anhållen person.
Stora utredningsresurser lades ned av
polisen varför utredningen gick framåt
med ovanlig fart. Åtalet omfattade 93
åtalspunkter. X-stad tingsrätt satte ut
målet till fyra dagars huvudförhandling
med start den 28 januari 2008.
Den 3 september 2005 erhöll han i
uppdrag att vara ombud i ett tvistemål
vid Y-stad tingsrätt. En viss skriftväxling
ägde rum fram till den 15 juni 2006 och
därefter hölls en muntlig förberedelse.
En viss ytterligare skriftväxling ägde rum
fram till den 28 februari 2007 varefter
motparten inkom med en skrivelse den
28 november 2007. Kallelse utfärdades
därefter till den 28 januari 2008. När
han hade fått reda på att kollision mellan de två målen uppstått ringde han
upp Y-stad tingsrätt och förklarade den
uppkomna situationen. Y-stad tingsrätt
beslutade, trots kontakt med X-stad
tingsrätt, att inte ställa in huvudför-

handlingen. Han har
därefter haft muntlig
kontakt med sin huvudman i tvistemålet
om att han inte kunde komma till utsatt
huvudförhandling och han gav slutligen
instruktioner per e-mail om hur huvudmannen skulle förfara i hans utevaro.
Han har i sin förtvivlan varit i kontakt
med Advokatsamfundet, jurister på
Domstolsverket, JK samt JO och förklarat sin situation. Ingen ville vidtaga
någon åtgärd i det enskilda fallet. I båda
fallen var materialet omfattande och det
fanns ett förtroendefullt förhållande till
båda klienterna. Han insåg att hur han
än gjorde skulle resultatet bli att en av
förhandlingarna ställdes in och att den
tingsrätt som drabbades inte skulle bli
glad. Skälen för hans ställningstagande
blev fyra. Det första var att den ekonomiska skadan skulle sammanlagt bli
störst om han inte infann sig i X-stad
tingsrätt. Det andra skälet var att det
måste vara svårare att få tid till en ny
rättegång för rätten, åklagaren och fem
försvarare i brottmålet än rätten och två
ombud i tvistemålet. Det tredje skälet
var att i tvistemålet kompenserades
uppskovet med avgörandet med ränta
om motparten vann medan ett uppskov
i brottmålet skulle innebära att fem
personer var frihetsberövade ytterligare
tid. Det fjärde och sista skälet var att
RB prioriterar mål med häktade genom
sina fatalietider för huvudförhandling
i domstolarna. Genom att lagstiftaren
med rätta valt att ålägga domstolarna att
prioritera brottmål med häktade innebär
det att även advokaterna skall prioritera denna målkategori vid kollision.
På grund av ovanstående blev beslutet
att infinna sig till huvudförhandlingen
i X-stad tingsrätt. Det är hans fasta
övertygelse att detta beslut blev det
minst dåliga även om han beklagar den
uppkomna situationen.
Enligt hans egen erfarenhet och
enligt uppgift från kollegor har det blivit
vanligare i västra Sverige att domstolarna vid kollisioner för advokater nästan
regelmässigt kräver att man sätter annan
i sitt ställe. Det upplevs så att om man
inte gör det så kommer man inte i fråga
för offentliga försvar. Detta strider enligt
hans uppfattning mot förtroendeförhållandet mellan advokat och klient.
A har beretts tillfälle att slutföra sin
talan. Han har inkommit med skrivelse
av den 5 maj 2008 vari han åberopar

disciplinärende

vad som framförts i hans tidigare skrift
och endast avslutningsvis framför att
han uppriktigt beklagar den uppkomna
situationen.
nämndens bedömning och beslut
Förhandlingen i tvistemålet har utgjort
hinder för A att inställa sig i brottmålet.
Detta har han varit skyldig att reservationslöst meddela när brottmålet skulle
sättas ut. Genom att inte göra så har A
handlat i strid med god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A erinran
enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Lundmark (referent), Ruben och Åström
var av skiljaktig mening beträffande det
slut som skulle meddelas på sätt framgår av
följande.
nämndens bedömning och beslut
Förhandlingen i tvistemålet har utgjort
hinder för A att inställa sig i brottmålet. Detta skulle han ha meddelat när
brottmålet sattes ut och såsom saken
utvecklade sig ha tillsett att annan kunde
sättas i hans ställe. Det senare genom att
– om inte det kunnat anordnas på annat
sätt – ha begärt sitt entledigande från
försvararuppdraget.
Med beaktande av vad A anfört om
domstolars i västra Sverige numera vanligt förekommande förhållningssätt till
vad som uppfattas ytterst röra rätten till
det fria advokatvalet anser vi detta såsom
uttalande tillräckligt.

Familjerättskonferens
för jurister
11 nov 10.00-16.00
Hotell Scandic Anglais,
Stockholm
Socionomer Agnetha Svensson,
Gösta Emtestam • Föräldrajurist,
författare Michael Alonzo
• Psykolog, ﬁl dr Lena Hellblom
Sjögren • Hovrättslagman,
enmansutredare Göran Ewerlöf

Emtestam Utbildning
emtestam@telia.com
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beslut / 2008

16.

bakgrund
X och Y är delägare i
Advokatbolaget Z HB (Z).
Z har också en biträdande
jurist, Å, anställd. A är
innehavare av
Advokatfirman C
I samband med att
AB (C) och B är
biträdande jurister
verksam på samma
bytt anställning från advokatbyrå.
Under sommaren
en advokatbyrå till
2005 hade Y och
annan har tvist upp
Å lämnat sina ankommit om bland
ställningar hos C
och börjat hos Z. I
annat överförande
mars 2006 blev Å
av ärenden och akter,
långvarigt sjukskriinformation och
ven. D, som tagit
jur. kand. i juni
förfrågan till
2006, fick efter en
klienter i den
tid provanställning
biträdande juristens hos Z och från den
1 mars 2007 tillspågående ärenden,
vidareanställning
avräkning samt ut
som biträdande
färdande av arbetsgi jurist. I februari
2007 började Å
varintyg.
sakta återkomma i
Varning tilldelad.
arbete.
D lämnade den
24 april 2007 arbetet utan uppsägning
eller förvarning i övrigt. Under natten till den 24 april hade hon varit på
kontoret och tagit med sig samtliga sina
klientakter och visst annat material. D
påbörjade direkt en anställning som
biträdande jurist hos C.
anmälan
Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 6 augusti 2007, avser att A
och B inte iakttagit god advokatsed i
samband med anställandet och agerandet
i övrigt avseende D. Anmärkningarna
avser bland annat:
1. Att D inte tillskrivit sina klienter
och tillfrågat dem om de ville stanna
som klienter hos Z eller följa med henne
till den nya byrån, vilket i det uppkomna
läget var As och Bs ansvar
2. Att A och B vägrat att lämna ut
erforderliga handlingar som behövdes
för att en avräkning skulle kunna ske, det
vill säga en förteckning över vilka ärenden D tagit med sig, vilket arbete hon
utfört i varje ärende och kopia på brevet
som de uppgivit att hon hade tillställt
klienterna
3. Att D samma dag som hon slutat
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hos Z meddelat rättshjälpsmyndigheten
att alla arvoden till henne, även de som
fakturerats hos Z, skulle utbetalas till C,
vilket medfört att redan fakturerat arbete
fått krediteras hos Z men att Z tvingats
betala för utlägg i samma ärenden, till
exempel tolkkostnader
4. Att sedan Å, som var beredd att
lämna sin ansökan till Advokatsamfundet
om inträde, ringt A för att få ett arbetsgivarintyg, hade denne vrålat otidigheter
i telefonen med innebörden att hon
kunde vara så omoralisk att hon bad om
arbetsgivarintyg när Z anmält D.
Mot bakgrund av att A och B agerat
på D:s vägnar sedan hon lämnat Z var
det enligt anmälarna sannolikt att D i
sitt agerande varit vägledd av såväl A
som B.
yttrande av a och b
Advokaterna har i yttrande den 18
september 2007 tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört bland annat
följande.
1. D hade meddelat respektive klient
att hon avsåg att byta advokatbyrå.
Hennes klienter valde att även i fortsättningen ha henne som ombud. Hon
efterhörde med sina klienter per telefon.
Anmälarna var inte sanningsenliga när
de påstod att A och B skulle ha påstått
att brev hade tillställts klienterna.
2. D tog med sig akterna i de ärenden
i vilka hon var ombud för klienten.
Akterna torde tillhöra den aktuella
klienten utom i fall där ombudet var
förordnat som offentligt biträde, i
vilka akten torde tillhöra ombudet.
En tidigare arbetsgivare torde därför
inte ha någon självklar rätt att disponera över en tidigare klients akter utan
den rätten torde tillkomma ombudet.
Anmälarna hade den 29 maj 2007 fått
en förteckning över D:s klienter. Hon
hade för övrigt inte raderat något i Z:s
klientregister, vilket anmälarna påstått,
varför de inte kunde ha saknat register
över hennes klienter. Det hade influtit
medel till C som hade upparbetats av D
under hennes anställning hos Z. A hade
upprepade gånger förklarat sig beredd
att göra en avräkning, förutsatt att Z
lämnade en motsvarande redovisning.
Z hade nämligen tillgodogjort sig medel
som ostridigt hade upparbetats av Y och
Å under deras verksamhet vid C. X och
Y hade emellertid kategoriskt avvisat att
en avräkning skulle ske.

3. Det hade influtit medel till Z efter
det att D avslutat sin anställning där.
Z hade inte utbetalat någon lön till
henne hänförlig till dessa medel. Vidare
hade Z vägrat att utbetala någon lön till
henne avseende tid då hon varit verksam
där. För att minska hennes skada, och
samtidigt bringa ner de tvistiga beloppen, tillfrågades Z om byrån kunde acceptera att C från de medel som influtit
till dem kunde avräkna hennes lönefordringar. X hade dock vägrat att acceptera
en sådan lösning. D hade tillsett att hennes arvoden skulle betalas till C först när
det stod klart att Z inte avsåg att betala
hennes lön genom att löneutbetalningen
inte skett i tid.
4. Å hade haft kontakter med C
angående arbetsgivarintyg. Hon hade
dock meddelat att hon företrädde sig
själv och det bestreds att kontakterna
skulle ha varit av den art som anmälarna
påstod. Anmälarna torde för övrigt
sakna saklegitimation i sin anmälan i
denna del.
genmäle från anmälarna
Anmälarna har vidhållit sina anmärkningar och vidare anfört bland annat
följande:
Vad gällde påståendet att D meddelat
respektive klient att hon avsåg att byta
arbetsplats var detta inte riktigt. Ett flertal klienter hade både ringt och besökt Z
och förklarat att de inte hade fått något
meddelande från henne. Anmälarna
kunde inte i sin vildaste fantasi tro att
D endast hade ringt upp klienterna och
per telefon efterhört huruvida klienterna
valde att även i fortsättningen ha henne
som ombud. För det fall hon ringt eller
skrivit till klienter så hade hon gjort det
helt utan deras vetskap. Som det nu fick
förstås hade hon uppenbarligen inte ens
tillskrivit klienterna och detta under A:s
och B:s överinseende. D hade raderat
sitt klientregister i den dator som hon
hade till sitt förfogande.
A och B borde känna till att avräkning
skulle ske när biträdande jurist bytte anställning. I stället hade de varit medvetna
om att D till rättshjälpsmyndigheten
meddelat att allt hon fakturerat hos Z
skulle utbetalas till hennes nya arbetsgivare. C hade således tillgodogjort sig
medel som rätteligen skulle ha utbetalats
till Z. Dessutom hade hon hos C fakturerat upparbetad tid hos Z.
Z hade inte fått någon annan klient-
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förteckning än namnen på D:s klienter.
– A och B blandade ihop Y:s och Å:s
anställningar som avslutades för mer än
två år sedan med D:s agerande. Såväl Y
som Å sade upp sina anställningar enligt
gällande regler och arbetade kvar hela
uppsägningstiden. Det fanns inte några
som helst likheter mellan deras uppsägningar och D:s skandalösa beteende. En
polisanmälan hade gjorts som omfattade
stöld, trolöshet mot huvudman med mera.
Ärendet var pågående och hade ännu inte
lett till åtal eller att förundersökningen
lagts ner. A och B var väl medvetna om
att polisanmälan avsåg så mycket mer än
hanteringen av klientakter.
Vad angick ansökan om inträde i Advokatsamfundet hade A helt utan grund
vägrat att skriva något arbetsgivarintyg.
Anmälarna ansåg inte att de saknade saklegitimation i denna fråga. Å var anställd
hos dem och de var naturligtvis berörda
av huruvida hon beviljades inträde i samfundet eller ej.
ytterligare yttrande av a och b
Advokaterna har anfört bland annat
följande:

Ostridigt syntes numera vara att Z
hade erhållit förteckning på D:s klienter.
Detta torde innebära att anmälan numera
avsåg innehållet i klientförteckningen.
När klientförteckningen sammanställdes
utgick de från att Z genom sitt centrala
klientregister hade tillgång till respektive klients adress. Eftersom detta inte
syntes vara fallet, borde i sådant fall Z
ha efterfrågat adresserna till klienterna.
Hade detta skett, hade självfallet adresser
tillhandahållits. Å och Y påbörjade båda
verksamhet hos Z utan att ha tillhandahållit klientförteckning. Det bestreds att
polisanmälan skulle ha gjorts. Om sådan
verkligen gjorts, emotsågs en kopia på
anmälan.
ytterligare yttrande från anmälarna
I yttrande av den 12 mars 2008 har Y
och X anfört att de trots meddelande om
avslutad skriftväxling vill inge tingsrättens
slutliga beslut av den 5 mars 2008 angående handräckning. Av beslutet framgår att
D återkallat sin talan i målet och Z därvid
inte yrkat att målet ändå skall prövas i sak,
varför målet avskrivits.

nämndens bedömning och beslut
Det är oacceptabelt att B och A accepterat
att den andra byråns ärenden och akter
överfördes till deras byrå på sätt som
skett.
Det har också i den situation som
uppkommit ålegat A och B att skriftligen
underrätta D:s klienter om hennes byte
av anställning och tillfråga klienterna om
de ville stanna kvar hos Z eller ej. Så har
emellertid inte skett. Därigenom har A
och B åsidosatt god advokatsed.
Vidare är A och B ansvariga för att underlag för en eventuell avräkning mellan
advokatbyråerna efter begäran tillställs Z.
Dessa har emellertid vägrat att överlämna
sådant underlag. Även härigenom har de
åsidosatt sina plikter som advokater.
A har slutligen genom att inte utfärda
ett arbetsgivarintyg till Å åsidosatt sina
plikter som advokat.
Vad B och A låtit komma sig till last är
sammantaget allvarligt.
På grund av det anförda tilldelar nämnden envar av A och B varning enligt 8
kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.
Vad som i övrigt förekommit i ärendet
föranleder inte någon åtgärd.

Låt oss hjälpa dig
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom
bolagsjuridik. Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt
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För mer info besök www.stiftarna.com
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HILDARY

Flexibel karriär ska bereda väg för kvinnor
Juristnätverket Hildas lunchklubb
Hildary har haft sina första höstmöten.
På advokatfirman Vinge i Stockholm
talade man om flexibla karriärvägar
på byrån som ett sätt att locka och
behålla unga kvinnor och män.
Fortfarande är endast åtta procent av del
ägarna på de tio största advokatbyråerna
kvinnor. Men det kommer att ändras. Det
trodde i alla fall de fyra Vinge-advokater
som diskuterade möjligheterna för kvinnor
i advokatyrket på höstens första Hildarylunch i Stockholm den första september.
Maria-Pia Midenbäck Hope, Karin Ulberstad, Malin Leffler och Fredrik Dahl är
alla delägare i Vinge. De påpekade att det
nu är nödvändigt för byråerna att hjälpa juristerna att kombinera familjeliv och karriär,
helt enkelt för att få behålla den kompetenta
arbetskraften. På Vinge lanserades i våras ett
program med namnet ”flexilawyer”.
– Vi ser tydligt att man inte längre kan ha
en modell för alla personer, utan att olika
människor måste få ha olika takt, sa Fredrik Dahl, som också betonade att byrån inte
stänger några dörrar till framtida delägarskap för att man under en period tar det
lugnare och satsar på barn och familj.
Karin Ulberstad gjorde sin första arbets-

Fredrik Dahl, Malin Leffler, Maria-Pia Midenbäck Hope och Karin Ulberstad.

dag på byrån efter femton månaders föräldraledighet. Hon går nu in i en helt ny roll på
byrån, som ”risk and compliance partner”.
Hennes råd till de unga juristerna med siktet
inställt på delägarskap var att tänka igenom
vad de verkligen vill.
– det är inte möjligt att göra allt till
hundra procent hela tiden. Man behöver
inte springa fortare än man själv önskar.
Maria Pia Midenbäck Hope, som i våras
utsågs till ambassadör för kvinnors företagande, underströk att den tekniska utveck-

lingen gjort det lättare att kombinera advokatarbete och familj.
I Jönköping var det urpremiär för Hildary
den första september. Där träffades 59 kvinnliga jurister för att äta lunch. Talare var Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun
Antemar, som berättade om hur det är att
vara generaldirektör och tvåbarnsmamma.
Hildary planerar nu för en lunch under hösten och två under vårterminen i Jönköping.
Också i Göteborg höststartade Hildary
med Allmänhetens pressombudsman Yrsa
Stenius som talare den 26 september.

Ny vice ordförande för ABA International's Europe Committee
Pär Remnelid , advokat och delägare vid advokatfirman Vinge i Malmö,
utsågs vid American Bar Association's (ABA) årsmöte i New York i au-

gusti till vice ordförande, Vice-Chair, för ABA Section of International
Law, Europe Committee."

Slutstenen - den S-märkta avvecklingen

Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar
vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta 8 -10 månader på utskiftningen. Vi tar hand om all
hantering av bolaget. Se säljarens checklista på vår webbplats.
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info@standardbolag.se
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juridiska biblioteket
Lästips – fastighetsrätt
Bostadsrätt: med en översikt över kooperativ
hyresrätt
Författare: Anders Victorin, Jonny Flodin,
Richard Hager.
Upplaga: 2.
Förlag: Iustus, 2008.
Boken behandlar boendeformerna bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och översiktligt
även andra besittningsformer. Boken
redogör bland annat för ombildning från hyresrätt, organisation och
bildande av bostadsrättsförening, föreningens uppgifter och köp av
bostadsrätt.
Framställningen bygger i grunden på professor Anders Victorins
böcker om bostadsrätt. Denna andra upplaga är översedd och
kompletterad med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis
och litteratur. Omarbetningen har gjorts av Jonny Flodin och Richard
Hager.
Fel i fastighet
Författare: Jan Elfström, Lars Erik Ashton.
Upplaga: 3.
Förlag: Svensk byggtjänst, 2008.
Boken redogör för lagstiftning och rättspraxis om felansvar vid fastighetsköp. Författarna presenterar och kommenterar ett
20-tal avgöranden från Högsta domstolen
och ett stort antal hovrättsdomar med fokus på köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt vid
fastighetsköp. Även frågor om felbedömning, påföljder, friskrivningar
och reklamation behandlas ingående.
Jämförelser med rättssystemen i de nordiska grannländerna görs.
Föregående upplaga av Jan Elfström kom ut 1996.

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns
på juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se
Adoption: handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen. 246 s)
Axel Ax:son Johnson Colloquium on Maritime Law (10: 2005: Hässelby)
Future logistics and transport law / X Hässelby Colloquium 2001; editor:
Johan Schelin (Stockholm: Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och
annan transporträtt. 139 s)
Bengtsson, Bertil: Skadeståndslagen / Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck
(3. uppl. Norstedts juridik. 512 s. Norstedts gula bibliotek)
Blanpain, Roger: European labour law (11. ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer
Law International. 858 s)
Carbonneau, Thomas E.: The law and practice of arbitration (2. ed. - New
York : Juris Publishing, 2007. 729 s)
Ekelöf, Per Olof: Rättsmedlen / Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam (12. uppl.
Iustus. 212 s)
Festskrift till Lars Gorton / redaktionskommitté: Eva Lindell-Frantz… (Lund:
Juristförl. 747 s)
General principles of EC law in a process of development: reports from a
conference in Stockholm, 23-24 March 2007, organised by the Swedish Network for European Legal Studies / edited by Ulf Bernitz, Joakim Nergelius,
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Alexandramannen
Alexandramannen: en berättelse
om vår tids största nätsexhärva
av Katia Wagner (Weico). Genom
att kalla sig Alexandra kontaktade
Atheer Al Suhairy unga flickor
via nätet. Sedan utnyttjade och
våldtog han dem. Ett 50-tal flickor
utsattes för övergrepp från slutet
av 90-talet fram till januari 2005
och samtliga vittnade mot Alexandramannen i rätten. 2007 dömdes
han mot sitt nekande till 10 års
fängelse och livstids utvisning.
Alexandramannen intervjuas och
får i boken ge sin version av det
som hänt liksom flera av de flickor
som utsattes för övergreppen. Författaren Katia Wagner är reporter
på Sydsvenskan i Malmö.

Ny avhandling
Mia Carlsson: Arbetsskada:
samspelet mellan skadestånd och
andra ersättningsordningar (Jure).
Avhandlingen ger en helhetsbild av
ersättningsrätten vid personskador
i arbetslivet.
Författaren redogör för det samlade ersättningssystemet, den så
kallade ”svenska modellen”, som
är ett komplicerat samspel mellan
skadeståndsrätt, socialförsäkring,
privat försäkring och kollektivavtalsreglerad försäkring, vilka typer

av skador som kan ersättas enligt
de olika ersättningssystemen och
vilka ersättningsformer som finns.

BRÅ-rapporter
2008:10: Tillgångsinriktad
brottsbekämpning: myndigheternas arbete med att spåra och
återföra utbyte av brott. Rapporten
undersöker den tillgångsinriktade
brottsbekämpningen, det vill säga
myndigheternas arbete med att
strypa de kriminellas tillgångar.
Att spåra och beslagta tillgångar
minskar de kriminellas motivation
till nya brott enligt rapporten. Det
kan handla om att pengar och
egendom från brottslig verksamhet
beslagtas eller att Försäkringskassan drar in felaktiga utbetalningar.
2008:15 : Hatbrott 2007. En sammanställning av polisanmälningar
med hatbrottsmotiv i Sverige
år 2007, det vill säga brott med
främlingsfientliga, islamofobiska,
antisemitiska och homofobiska
motiv. År 2007 anmäldes 3 500
hatbrott, en ökning jämfört med
året innan. Rapporten visar att
unga män är överrepresenterade
både bland förövarna och dem
som utsätts för brott.
Rapporterna går att ladda ned/
beställa från Brå:s hemsida
www.bra.se.

Cecilia Cardner (Austin: Wolters Kluwer Law & Business. 453 s. European
monograph series; 62)
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Peter Fitger, professor och författare
till kommentarerna till rättegångsbalken
och lagen om domstolsärenden
– numera även delar av Zeteo.

Zeteo
samlar mer.
TM

Juristens bästa vän växer
på djupet och bredden.

Vi blir aldrig klara med Zeteo, vårt arbetsverktyg
på internet. Redan idag imponerar det omfattande
och kvaliﬁcerade innehållet på allt ﬂer svenska
jurister, men mer tillkommer hela tiden. Djupa lagkommentarer av de främsta experterna och mycket
annat. Zeteos djup och bredd är utan konkurrens.
Det du ﬁnner i Zeteo hjälper det kraftfulla rättsutredningsverktyget dig att samla ihop. Med ett
klick sparar du relevanta textstycken i takt med att
du hittar dem. Resultatet blir ett överskådligt
dokument med exakt det material du behöver.
Kom och hälsa på din bästa vän på www.nj.se
För mer information ring 08-690 96 80
kundservice@nj.se www.nj.se
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