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körning, bättre prestanda och en ny rolig upplevelse bakom ratten. Dessutom kan du välja till all tänkbar teknik för navigation,
ljud och internetuppkoppling. Samt MMI infosystem med unik touch pad som läser in vad du skriver med ﬁngertoppen. Till den
höga standardutrustningsnivån hör bl a Audi drive select som ger dig möjligheten att välja allt från ekonomisk till sportig distinkt
körning. Vi vågar påstå att du blir mer än nöjd. Upplev nya Audi A6 Avant hos närmaste Audiåterförsäljare. Välkommen in.
Pris från 354.000 kr. Leasing 2.300 kr, förmånsvärde 2.354 kr.
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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG
Om Advokatsamfundet
och framtiden
Vid ingången av 2000 var antalet ledamöter i Advokatsamfundet 3 590 och antalet biträdande jurister 813. Andelen
kvinnliga jurister verksamma på byråerna uppgick till 40
procent. I dag, mer än tio år senare, överstiger antalet advokater 5 000 och antalet biträdande jurister närmar sig 2 000.
Sedan fyra år tillbaka är en majoritet av de biträdande juristerna kvinnor. Andelen kvinnliga advokater uppgår i dag till
23 procent, mot 18 procent för tio år sedan.
2000 omsatte den juridiska tjänstemarknaden i Sverige
10,965 miljarder kronor, varav 7,683 miljarder avsåg advokatverksamhet. Återstoden avsåg i huvudsak verksamhet vid patentbyråer och juridiska byråer. Kostnaden för rättsliga biträden ingick med 800 miljoner och ersättningar från
rättsskyddet med 404 miljoner kronor. Vid denna tidpunkt
uppgick timkostnadsnormen till 860 kronor exklusive moms.
Motsvarande siffror för 2010 finns ännu inte tillgängliga
när det gäller total omsättning. 2009 var den dock 18,071
miljarder, varav 14,294 miljarder avsåg advokatverksamhet.
Under 2010 kan omsättningen förmodas ha stigit med minst
en miljard, troligen något mer. Kostnaden för rättsliga biträden hade dock 2010 ökat till 1,7 miljarder, trots att timkostnadsnormen endast ökat från 860 kronor till 1 134 kronor
exklusive moms. Ersättningar som utgick med stöd av rättsskyddet motsvarade 571 miljoner kronor.
Tillväxten inom advokatbranschen har således ökat markant. Detsamma gäller andelen kvinnor i yrket. Detta är
mycket glädjande.
Av detta skulle man kunna tro att tillväxten är god över
hela fältet och att den fördelar sig relativt jämnt mellan affärs- och humanjuridiken. Så är dock inte fallet. Tillväxten är
sedan många år mycket begränsad inom humanjuridiken.
På många orter i Sverige saknas advokater med humanjuridisk inriktning. Detta har nu uppmärksammats även av
domstolarna, som har svårt att finna advokater att förordna.
Det finns fler orsaker till detta. Attraktionskraften för att
arbeta inom humanjuridiken är låg, främst i ljuset av den

4

dåliga lönsamheten. Den beror i första hand på den utomordentligt låga timkostnadsnormen. Nödvändiga nedläggningar och sammanslagningar av tingsrätter och förvaltningsrätter påverkar givetvis också etableringsviljan på den ort som
blir av med sin domstol. Till detta kommer att flera rättsområden i det närmaste försvunnit. Men, vad värre är är att,
konsekvensen av detta är försämrad ”access to justice”.
Den låga tillväxten inom humanjuridiken, i kombination
med den alltmer urholkade rättshjälpen, drabbar nämligen
i första hand den enskilde. Den drabbar låg- och medelinkomsttagare och kvinnor i särskilt hög grad. Den drabbar
de sämst ställda i samhället, dem som är i särskilt behov av
rättsligt biträde.
När det gäller allmänpraktiserande advokater ute i landet
synes de glädjande nog i många fall bedriva en sund, jämn
och relativt sett lönsam verksamhet. Inom affärsjuridiken är
tillväxten som störst i storstadsområdena, även om lönsamheten de senare åren inte synes motsvara de goda åren före
den ekonomiska krisen.
Vad kan man då vänta sig av framtiden? Jag är övertygad
om att konkurrensen kommer att öka inom alla områden. Juridiken blir alltmer komplicerad, inte minst till följd av internationaliseringen i allmänhet och inträdet i EU i synnerhet.
Men också det mångkulturella samhället och teknikutvecklingen, med åtföljande krav på snabbhet, reser nya utmaningar. Behovet av skickliga och effektiva advokater kommer
därför att fortsätta att öka.
Men advokaterna får passa sig så de inte blir utkonkurrerade av andra, om än inte lika skickliga, men billigare och
mer aggressiva aktörer på den juridiska tjänstemarknaden.
Detta gäller särskilt inom humanjuridiken. När det gäller familjerätten har andra, ofta mindre professionella aktörer,
vunnit terräng på bekostnad av advokaterna. Det gagnar inte
klienterna och det riskerar på sikt att leda till mer utdragna
konflikter, med åtföljande kostnader för parterna och samhället.
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Utländska affärsjuridiska advokatbyråer verkar i ökad
utsträckning också på den svenska marknaden. Inom affärsjuridiken är det vidare tydligt att bolagen åter bygger upp
sina egna juristavdelningar och tar själva hand om den så
kallade bulkjuridiken. Vid komplicerade processer, resurskrävande transaktioner, liksom inom högt specialiserade
områden kommer, enligt min bedömning dock, behovet av
advokater alltjämt att vara stort.
Advokater i Sverige saknar med undantag för offentliga
försvarare monopol på tillhandahållandet av juridiska tjänster. Advokatyrket skiljer sig dock från andra juridiska konsulter. Det är reglerat i lag, varigenom vi tillerkänts en skyddad
titel. Vi är garanterade oberoende och självreglering. Det
innebär ett ansvar som bygger på upprätthållandet av hög
skicklighet och etik, till stöd för den goda rättsstaten.
Det är viktigt att vi ibland stannar upp och funderar över
vad det betyder. Det hävdas ibland att advokater inte är
märkvärdigare än någon annan konsult. Men det är ju alldeles fel. Det är precis det advokater är. Advokater intar en särställning i samhället. Vi har alla, oberoende av inriktning, för
våra klienters räkning erhållit en rad privilegier, som ska garantera rättssäkerhet och grundläggande rättigheter. Det
åligger Advokatsamfundet och envar av dess ledamöter att
vårda dessa värden. De utgör själva grundvalen för varumärket Advokat. Därför har vi ett väl utvecklat och förankrat
etiskt regelverk, ett obligatoriskt krav på godkänd advokatexamen och krav på årlig obligatorisk efterutbildning samt
en effektiv tillsyn.
Låt oss gemensamt säkerställa att advokatyrket förblir attraktivt, så att vi också i konkurrensen med rättsväsendet och
näringslivet förmår, att inte bara kortsiktigt attrahera, utan
också på längre sikt behålla de bästa juristerna inom
advokatyrket. Utvecklingen är nämligen inte odelat positiv,
trots en betydande tillväxt. Många, alltför många, unga duktiga jurister, såväl kvinnor som män, lämnar yrket till förmån
för näringsliv och rättsväsende. Vi bör ställa oss frågan vad
det beror på och vad vi kan göra för att ändra på den trenden. Vad är det för advokater vi vill ska forma den framtida
yrkesrollen som advokat? Vilka värden ska vara vägledande?
För dagens unga jurister handlar mycket om ”balans i
livet”. Det får förmodas betyda att befinna sig i ett tillstånd
av balans mellan arbete och fritid, samt att kunna förena arbete med föräldraskap. Det går. Det kräver dock att vissa områden prioriteras och andra områden under perioder av livet försakas. Det förutsätter sålunda aktiva val. Dessa val
måste göras utifrån vars och ens personliga förutsättningar
och önskemål. Det är ett ansvar man har gentemot sig själv,
sin familj och gentemot sin arbetsgivare. Det är inte alla förunnat att kunna göra frivilliga val. Men jag vågar påstå att
majoriteten av välutbildade jurister har den möjligheten.
Man måste vara beredd att göra nödvändiga prioriteringar, som kan innebära att man måste avstå från styrketräningen, tjejmiddagen, bullbaket med barnen eller den dagliga
hämtningen på dagis. Det kan handla om att inte vara en
duktig flicka eller en perfekt jämställd man. Det kan handla
om att acceptera lösningar som innebär att köpa tjänster
som tvätt, städning och barnpassning. Utan de valen är det
svårt att lyckas i en konkurrensutsatt miljö, som den vari advokatbyråerna verkar. Det kommer nämligen alltid att finnas
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tillräckligt många unga som är hungriga nog att vilja avstå
från balans, till förmån för att göra en snabb karriär. Långsiktigt kan man fundera över den kapitalförstöring det innebär
att låta en så stor andel av de unga biträdande juristerna och
advokaterna lämna yrket för att bli bolagsjurister, åklagare
eller domare. Det är en fråga om byråstrukturer och vinstdelningsprinciper, som är relevant också för frågan om balans i livet.

”Jag är övertygad om att konkurrensen kommer att
öka inom alla områden. Juridiken blir alltmer
komplicerad, inte minst till följd av internationaliseringen i allmänhet och inträdet i EU i synnerhet.”
Vi står därför inför en rad utmaningar. Hur ska det generationsskifte som för närvarande pågår kunna lösas på bästa
sätt? Hur ska vi lyckas få fler kvinnliga delägare på de stora
byråerna? Hur ska humanjuridiken kunna återerövra den
plats den en gång hade? Hur ska en liten jurisdiktion som
Sverige hantera de mycket stora advokatbyråernas ökade
intressekonflikter? Hur kan advokaterna gemensamt och
med kraft möta de reella hot mot advokatrollen som lagstiftaren med jämna mellanrum initierar? Frågorna är många
och angelägna. De kräver engagemang.
De kommande Advokatdagarna som äger rum i Stock-

holm den 13–14 oktober erbjuder ett tillfälle att möta kolleger
från hela landet. Vi har lyckats skapa två dagar fyllda med ett
trettiotal seminarier och debatter inom alla olika områden
där advokater verkar. Vi är stolta över att kunna presentera
de allra bästa föredragshållarna och specialisterna inom respektive områden. Till detta kommer många sociala aktiviteter. Ambitionen är att skapa ett årligen återkommande evenemang, som alla advokater och biträdande jurister ser fram
emot att delta i.
Att advokater med olika inriktningar och från skilda orter
behöver mötas har de finska och danska advokaterna insett.
I Finland deltar cirka hälften av alla advokater på deras s.k.
advokatdagar. I Danmark nästan lika många. Det är min förhoppning att också svenska advokater ska uppskatta en sådan samvaro och att vi nästa år kan få ett än större deltagande än i år. Jag är dock mycket stolt över att kunna konstatera
att vi denna första gång lyckats attrahera nästan 500 advokater. Det bådar gott inför framtiden.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter
Timkostnadsnormen:
Viktigt svara på enkät
Det är mycket angeläget att alla
berörda svarar på enkäten om
timkostnadsnormen, som
Statskontoret genom SCB har
sänt till ett antal advokater och
biträdande jurister som arbetar
inom det humanjuridiska området.
Sista svarsdag för enkäten är
den 5 oktober.
Advokatsamfundet har efterlyst en översyn av timkostnadsnormen i många år. Enligt samfundets ledning är det helt
avgörande att de som har blivit
tillfrågade svarar på enkäten.
Bara på det sättet är det möjligt
att skapa underlag för förändringar av ersättningssystemet.
Statskontoret fick regeringens uppdrag att se över modellen för beräkning av timkostnadsnormen i april. Uppdraget
ska redovisas senast den 31 december. Frågor om Statskontorets översyn och om enkäten
kan ställas till Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing
på telefon 08-459 03 00
eller e-post maria.billing@
advokatsamfundet.se.

Juristprogrammet i Uppsala är en
av landets mest sökta högskoleutbildningar.

28 000 sökte till
juristprogrammet
Mer än 28 000 behöriga sökte
in till de sex juristutbildningarna
i landet den här höstterminen.
Av dem hade 6 000 juristprogrammet som sitt första val. Av
de sökande blev 1 400 antagna
till utbildningen. Juristprogrammen i Stockholm och Uppsala
var de två mest sökta högskoleutbildningarna i landet över huvud taget. Fyra av juristprogrammen finns med bland de
sex mest sökta utbildningarna.
Juristprogrammet finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och
Örebro.
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Advokatkritik mot
Sollentunahäktet
Flera brottmålsadvokater
riktar skarp kritik mot förhållandena vid häktet i Sollentuna. Ledningen för häktet ser
allvarligt på kritiken och ska se
över systemen så att de fungerar för advokater och klienter.
Enligt advokaterna händer det att
de inte kan besöka sina klienter i
häktet eller får vänta orimligt
länge på att få träffa dem. Det har
förekommit att försvarare har nekats att träffa klienten kort tid
före huvudförhandling, även då
de har bokat besök i förväg. Häktet ska ha uppgivit att orsaken var
att häktespersonal inte har funnits tillgänglig.
Advokaterna beskriver också
att det har varit svårt att få telefonkontakt med klienter på Sollentunahäktet. Inget direktnummer till häktet lämnas ut, utan
advokaterna måste ringa via kriminalvårdens växel i Norrköping.
Det förekommer att de inte blir
återuppringda från häktet när de
söker klienter. Sollentunahäktet
godtar inte heller att sekreterare,
biträdande jurister eller andra advokater på försvararens byrå talar
med den intagne – inte ens för att
informera om när förhör eller huvudförhandling ska hållas.
En advokat har gjort en anmälan till JO om förhållandena.
Advokatsamfundets general-

sekreterare Anne Ramberg har
skickat ett brev till Sollentunahäktets chef Hanna Jarl Källberg med
synpunkter på problemen. Advokatsamfundet understryker i brevet att försvararens lagstadgade
ovillkorliga rätt att träffa en häktad
klient är en hörnsten i brottmålsförfarandet, att en advokat måste
få möjlighet att träffa sin klient i
häktet och att möjligheten i vart
fall inte får begränsas till normal

Regler

Hanna Jarl Källberg, kriminalvårdschef.

arbetstid. Att personal inte finns
tillgänglig är inte ett godtagbart
skäl att neka försvararen att träffa
klienten, skriver Anne Ramberg.
Kriminalvårdschef Hanna Jarl
Källberg tror att den stora skillnaden när det gäller advokatbesöken är att de inte sker i anslutning
till bostadsavdelningarna som på
Kronobergshäktet och Huddinge
häktet. Besöksavdelningen i
Sollentuna ligger inte på samma
våningsplan som de intagnas bostadsrum. Det innebär att besöket
tar längre tid. Om advokaten kommer utan att ha bokat sitt besök
kan det ta tid att informera klienten, som kanske är på promenad
eller i sporthallen, ta hand om klienten och transportera klienten
till besöksavdelningen.
– Om besöket däremot är föranmält, då kan man ställa krav på
oss att klienten ska vara på plats,
säger Hanna Jarl Källberg.
Enligt Hanna Jarl Källberg har
häktet aldrig hindrat en advokat
från att komma in eller träffa sin
klient.
– Däremot har vi haft tillfällen
då rena teknikfel i huset har gjort
att advokater har fått vänta oskä-

Regler i rättegångsbalken
21 kap. 9 §
första stycket:
En försvarare
för den som är
anhållen eller
häktad får inte
förvägras att
sammanträffa
med honom eller henne.
Den som är
offentlig försvarare har dessutom en ovillkorlig
rätt att samtala
i enrum med sin
klient.

ligt länge, säger Hanna Jarl Källberg.
När det gäller telefonsamtal från
advokater beror skillnaderna mot
andra häkten på att samtalen inte
kommer till ”portvakter” på avdelningarna, utan går via receptionen
– personalen på avdelningarna i
Sollentuna vistas tillsammans med
de intagna, säger Hanna Jarl Källberg. Hon berättar att hon har påmint personalen om att klienterna
ska få ringa tillbaka till sin advokat
absolut senast inom två timmar,
helst inom en timme.
Häktet ska undersöka möjligheterna att tillsätta ytterligare en
receptionstjänst för att bara hantera advokater och andra externa
besökare.
Hanna Jarl Källberg upplever
att processen fungerar bättre efter en inkörningsperiod sedan
häktet öppnade.
– Jag vet att det har skett olycksfall i arbetet, och de enskilda händelserna måste vi åtgärda och se
till att de inte upprepas, säger hon.
Advokatsamfundet har bjudits
in till ett möte med Kriminalvårdens generaldirektör med anledMA
ning av synpunkterna.
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Nyheter
En modernare rättegång

Advokatsamfundet
välkomnar översyn
Efter tre år ska nu processreformen En modernare rättegång ses över. Advokatsamfundet, som kritiserat delar av
reformen, är positiv till regeringens beslut.
I mitten av september meddelade
justitieminister Bestrice Ask att det
blir en översyn av processreformen
En modernare rättgång, EMR. Reformen, som genomfördes år 2008,
innebär bland annat att alla förhör i
tingsrätten filmas, för att sedan spelas
upp i hovrätten. Syftet är bland annat
att hovrätterna i större utsträckning
ska grunda sin prövning på samma
material som tingsrätterna.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar regeringens initiativ. Advokatsamfundet är positivt till många delar med
EMR, men har också pekat på problem med reformen. Bland annat
har hovrätterna, enligt Advokatsamfundet, varit alltför restriktiva med
att tillåta omförhör, vilket kan äventyra rättssäkerheten för de tilltalade.
Advokatsamfundet efterlyste därför
i ett brev till Justitiedepartementet
redan 2009 en översyn av EMR.
Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 28 september 2012.

Göta hovrätt har antagit nya
riktlinjer för e-posthantering.
Enligt riktlinjerna ska hovrätten
i större utsträckning kommunicera via e-post med externa aktörer. För advokater och biträdande jurister vid advokatbyråerna innebär detta att
skriftväxling som huvudregel
ska ske via e-post. Hovrätten
använder särskilda avdelningsbrevlådor för kommunicering
och expediering via e-post. De
nya riktlinjerna trädde i kraft
den 3 oktober. Riktlinjerna har
skickats med e-post till advokater inom hovrättens område tillsammans med ett följebrev.

Få överraskningar
i årets budget

Med EMR-reformen började alla förhör i tingsrätten filmas för att sedan
spelas upp i hovrätten.

Regeringens budget
för rättsväsendet 2012
innehåller
inga oväntade nyheter. Som regeringen
aviserade i
förra årets
budgetproposition ökas anslaget till domstolarna med 100
miljoner kronor från och med
2012. Dessutom ökas anslaget
med 15 miljoner kronor för 2012
och med 30 miljoner kronor
från och med 2013 för att förstärka säkerheten i domstolarna. Regeringen bidrar också
med 14 miljoner kronor till en
stiftelse som ska främja kriminologisk forskning genom att
dela ut det internationella kriminologipriset Stockholm Prize in
Criminology.

Försvarare har rätt få förundersökningen på papper

Prövningen av hyres- och
arrendetvister utreds

handlar om hade försvararen fått
förundersökningsprotokollet
med e-post. Han begärde utan
resultat att åklagarmyndigheten
skulle skicka en papperskopia. I
stället fick han skriva ut förundersökningen själv.
Hovrätten konstaterar att advokaten hade rätt att få en pappersutskrift. Därför har han rätt till ersättning för sin utskriftskostnad.
Advokatsamfundet anser i sitt
yttrande till hovrätten att en elek-

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning om den
framtida organisationen för
prövning av hyres- och arrendetvister. Utredningen ska
främst analysera och lämna förslag till organisationen av de
ärendetyper som för närvarande handläggs i hyres- och arrendenämnderna. Till särskild
utredare är lagmannen i Jönköpings tingsrätt Charlotte Brokelind utsedd. Utredningsuppdraget ska redovisas senast
den 31 december 2012.

Åklagaren kan inte övervältra
kostnaden för att kopiera
förundersökningsprotokollet
på försvarsadvokaten. Det är
innebörden av ett beslut från
Svea hovrätt.

foto: tom knutson

Elektronisk kommunicering även i Göta hovrätt

Enligt rättegångsbalken 23 kap.
21 § fjärde stycket har den som är
misstänkt för brott eller den misstänktes försvarare rätt att avgiftsfritt få en kopia av förundersökningen. I det fall som beslutet
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tronisk kopia av förundersökningen inte uppfyller lagens krav.
Genom att skicka materialet med
e-post överför åklagaren kostnaden för kopieringen på advokaten. Eftersom åklagaren enligt lag
är skyldig att lämna en kopia av
förundersökningen, kan det inte
anses att kostnaden för kopiering
av den ska omfattas av de kostnader för fotokopiering med mera
som ingår i försvararens ersättning enligt brottmålstaxan.
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Nyheter

Det har varit oklart vilket ansvar
advokater har som särskild företrädare för barn, när det gäller hämtning till förhör. Nu har
Riksåklagaren klargjort saken.
Tidigare fanns en otydlig formulering i Riksåklagarens mall
för ansökan om förordnande av
särskild företrädare för barn.
Formuleringen har lett till omfattande missförstånd. Bland
annat har flera advokater uppgivit att domstolarna har krävt
att advokaten ska hämta barnet
vid förfrågningar om uppdrag
som särskild företrädare.
Riksåklagaren har förklarat
att avsikten aldrig har varit att
den särskilde företrädaren skulle vara skyldig att personligen
hämta barnet till förhör. Formuleringen syftade till att påminna
om den särskilde företrädarens
ansvar för att fatta nödvändiga
beslut om hur barnet ska inställas till förhör, läkarundersökning eller andra utredningsåtgärder.
Efter att Advokatsamfundet
påpekade saken har Riksåklagaren ändrat lydelsen i mallen.

Kommuners
domstolstrots undersöks
Statskontoret ska på regeringens uppdrag undersöka i vad
mån kommuner och landsting
inte rättar beslut som upphävts
av domstol. Undersökningen
omfattar kommunala beslut under perioden 2006–2011 som
har överklagats enligt kommunallagens överklaganderegler
och vid prövningen har upphävts av domstolen. Statskontoret ska redovisa uppdraget
senast den 15 februari 2012.

Domstolssekreterare får
snabbare väg in i yrket
Under hösten startar Domstolsverket en ny utbildning för landets cirka 1 600 domstolssekreterare. Utbildningen erbjuder
60–70 lärarledda utbildningstillfällen per år, och riktar sig till
landets 72 domstolar och cirka
1 600 domstolssekreterare.
Bakgrunden är att den ökade
måltillströmningen, den stora
generationsväxlingen, en rörligare arbetsmarknad och renodling av domarrollen ställer
allt större krav på domstolssekreterarna.
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Antalet arresteringsorder
minskar i Sverige
Polis och åklagare verkar nu
ha tagit till sig av kritiken, och
blivit mer restriktiva med att
utfärda europeiska arresteringsorder. Samtidigt visar
siffrorna att polisen blir allt
bättre på att använda verktyget i praktiken.
Under 2010 utfärdades totalt 169 europeiska arresteringsorder i Sverige.
Det är nästan 100 färre än under
2009, och den lägsta siffran sedan
2006, enligt Rikskriminalpolisens

enhet för Internationellt polissamarbete.
Siffran för 2010 innebär ett trendbrott. Under perioden 2004–2009
steg antalet arresteringsorder varje
år, och under 2009 utfärdades totalt 263 arresteringsorder.
Samtidigt som polis och åklagare
tycks ha blivit mer restriktiva med
arresteringsorder har den praktiska
tillämpningen av redskapet fortsatt
att öka, och allt fler personer utlämnas enligt arresteringsorder. Under
2010 fick den svenska polisen 128

träffar när man sökte på europeiska
arresteringsorder, jämfört med 107
träffar under 2009, 52 under 2006
och 16 under 2004.
Polisens och åklagarmyndigheternas hantering av den europeiska
arresteringsordern har kritiserats av
Viviane Reding, EU-kommissionär
med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Reding har reagerat mot att
arresteringsordern används allt för
ofta, och även för mindre grova
brott. 
UB

Olika möbler för rättens aktörer
Domarna och åklagarna får
ergonomiska stolar i domstolarna, medan tilltalade och advokater får fasta karmstolar.
Nu reagerar Advokatsamfundet mot domstolarnas planerade nya möblering.
Enligt uppgifter till Advokatsamfundet möbleras nya rättegångssalar med olika möbler för olika
aktörer i domstolen.
Domare och åklagare får stolar
som går att justera i höjd- och sidled, medan övriga platser möbleras med fasta karmstolar. Fasta
stolar finns därmed på platserna
för den som är tilltalad för brott
– och som alltså är åklagarens
motpart – och för den tilltalades
advokat.
I ett brev till Domstolsverkets

generaldirektör Barbro Thorblad
den 25 augusti frågar Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg om det är riktigt
att möbleringen i de nya förhandlingssalarna har beslutats av
Domstolsverket centralt, och om
vilka skäl som i så fall har legat till
grund för beslutet.
Advokatsamfundet anser att

Olika möbler till rättens aktörer kan sända oönskade signaler.

det rör sig om en bemötandefråga som kan sända oönskade signaler till den tilltalade, och att
möbleringen är en arbetsmiljöfråga som är lika angelägen för advokater som för rättens övriga aktörer.
Enligt Domstolsverkets gene-

raldirektör Barbro Thorblad vill
verket att parternas stolar ska se
likadana ut.
– Det får inte se ut som att det
finns en sorts stolar för ena parten, men inte för den andra. Det
är viktigt hur det uppfattas, säger
MA
hon. 
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foto: nordic photos

Särskilda företrädare
inte hämtningsansvariga

Nyheter
Färre rymmer från
öppna anstalter

Ny migrationsdomstol till Umeå
Den fjärde migrationsdomstolen ska placeras i Umeå. Det
föreslår Domstolsverket, som
har utrett var domstolen bör
ligga.
Tidigare i år fick verket i uppdrag av
regeringen att lämna förslag om
hur en ny migrationsdomstol kan
inrättas och var den ska placeras.
Domstolsverket har bland annat tagit hänsyn till möjligheten att kunna rekrytera kvalificerad personal.
Utlänningsärendena fick en ny
instans- och processordning 2006.
Den innebar att överprövningen
av Migrationsverkets beslut flyttades över till migrationsdomstolar
som skapades i Stockholm, Malmö
och Göteborg.
Bakgrunden till Domstolsverkets uppdrag är att migrations-

domstolen i Stockholm har fått en
större andel mål än beräknat. Måltillströmningen till migrationsdomstolarna har också varit större
än förväntat sedan 2008.
Domstolsverket bedömer att en
ny migrationsdomstol bör placeras i norra Sverige. Mer än en fjärdedel av alla migrationsmål härrör
från länen norr om Stockholm. Om
domstolen ligger i norra Sverige
blir det också möjligt att minska
tillströmningen av mål till migrationsdomstolen i Stockholm. Det
har varit en viktig utgångspunkt
när förslaget har arbetats fram.
Advokatsamfundet har länge
krävt att en ytterligare migrationsdomstol ska inrättas och lokaliseras i norra Sverige.
Domstolsverket föreslår att en
ny migrationsdomstol ska placeras

i Umeå med Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län som domsområde. Verket har bedömt att det finns bäst
förutsättningar att skapa en domstol som håller hög kvalitet i Umeå.
I bedömningen har Domstolsverket beaktat geografiska förhållanden, målunderlag och var de asylsökande är bosatta. Verket har
också tagit hänsyn till möjligheten
att rekrytera kvalificerad arbetskraft.
Asylsökande som bor i norra
Sverige får kortare resväg till migrationsdomstolen, och handläggningstiderna minskar, tror Domstolsverket. För dem som väntar
på besked om de ska få stanna i Sverige eller inte, kommer väntan att
bli kortare.

Antalet direktavvikelser från
öppna anstalter fortsätter att
minska i Sverige. Det visar färsk
statistik från Kriminalvården.
Första halvåret 2011 noterades
bara tolv avvikelser direkt från
anstalt. Sedan 2004 finns det
en tydlig trend att antalet direktavvikelser från öppna anstalter minskar. Nyckeln till
framgångarna är, enligt Kriminalvården, att man har gått igenom och analyserat det stora
antalet rymningar som tidigare
förekom. Utifrån detta har Kriminalvården nu skapat bättre
tillsyns- och säkerhetsrutiner.
Dessutom har Kriminalvården
blivit bättre på att avgöra vilka
personer som ska placeras på
öppna anstalter.

Arbete mot gromning
framgångsrikt
Rikskriminalpolisens arbete mot
så kallad gromning och sexuella
övergrepp mot barn är framgångsrikt, enligt Rikspolisstyrelsen, RPS. Sedan januari 2010
har RPS identifierat 60 personer som begår sexuella övergrepp mot barn där kontakten
har inletts genom gromning.
Gromning innebär att en person
tar kontakt med barn via internet i syfte att senare utnyttja
barnet sexuellt.

Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

foto: scanpix

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Även telefontolkning utan tidsbokning
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk
Alltid personlig service
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010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se

9

Nyheter

Barn är bättre vittnen än man har trott
Barn är mer tillförlitliga ögonvittnen än vad man tidigare
har trott. Det kommer vittnespsykologen Gunilla Fredin vid
Lunds universitet fram till i sin
avhandling.
Gunilla Fredin ifrågasätter också de
metoder som svensk polis använder
för vittneskonfrontationer med
barn.
Små barn som har blivit vittnen
till ett brott är duktiga på att återberätta händelseförloppet. De tar visserligen med färre detaljer än äldre
barn och vuxna, men det de säger
stämmer i hög grad. Det kom Gunilla Fredin fram till i en studie av barn
i åldersgrupperna 8–9 och 11–12 år
och av vuxna.
Enligt Gunilla Fredin kan äldre
barn och vuxna ibland ha svårt att
skilja på verklighet och fiktion efter-

som de har varit med om mer saker.
Men vuxna är medvetna om att de
kanske blandar ihop saker och ting,
medan barn i 11–12-årsåldern ofta är
ganska tvärsäkra även när de har fel.
Den allmänna uppfattningen har
hittills varit att små barn inte är särskilt tillförlitliga.
I en annan studie riggade Gunilla
Fredin vittneskonfrontationer enligt

den modell som förespråkas inom
svensk polis. Här fick barn i åldrarna 11–12 år och vuxna se ett inspelat
rån. Därefter skulle de på foton som
visades för dem peka ut rånaren
och även andra personer i filmen.
Modellen kallas sekventiell vittneskonfrontation. Vittnena får bara
se en bild i taget, aldrig alla tillsammans. Däremot får de se bilderna
två gånger om de vill. Det är i det
som problemet ligger, enligt Gunilla
Fredin. I och med att bilderna visas
upprepade gånger förstör man minnesbilden för vittnena, som till slut
tror att de känner igen gärningsmannen trots att han eller hon kanske inte ens är med i konfrontationen. Hela 60 procent av barnen och
50 procent av de vuxna pekade ut
oskyldiga.
Gunilla Fredin menar att man
måste ta hänsyn till att barn är måna

om att vara till lags och kanske inte
alltid förstår vad det får för konsekvenser att peka ut en oskyldig. Hon
tycker att man kan ifrågasätta värdet av en vittneskonfrontation som
ger så dåliga resultat.
Ett annat resultat i avhandlingen
visar att vi är mer uppmärksamma
på människor som är i samma ålder
som vi själva. Vuxna är överlag bättre på att känna igen ansikten än vad
barn är, men en av Gunilla Fredins
studier visade att de hamnade på
samma nivå som barnen när de
skulle identifiera ett barnansikte.
Gunilla Fredin har varit verksam
vid polisen i sexton år och undervisar på polishögskolan. 
UB

Läs mer
Children as eyewitnesses: memory recall and face recognition

Afterwork, skriva ett anställningsavtal, göra en offert, skriva ett turn key-kontrakt, hämta
tidigare på dagis, läsa Advokaten, ett spinningpass, gå på bio eller seminarium, se en fotbollsmatch,
läsa en förundersökning, ringa mamma, äta en sjurätters, ta en välförtjänt tupplur.

bolagsstiftarna ab | box 12086, 402 41 göteborg | tel 031-704 10 50 | fax 031-14 84 10 | e-post bolags@stiftarna.com
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Vårt namn är Bolagsstiftarna. Två timmar är allt vi behöver för att bilda ett bolag eller ge dig en
avvecklingsoffert. Vår finansiella styrka och långa erfarenhet gör oss till en gedigen samarbetspartner.
Läs mer på bolagsstiftarna.com

Nyheter

Dokumenthantering
En tidstjuv och kostnadsmässigt svart hål?
Väldigt få av dagens juridikföretag har lagt ner någon tid eller resurser på att analysera, effektivisera och optimera sina
dokumentprocesser. Konica Minoltas lösningar framtagna för jurist- och advokatbyråer underlättar det dagliga arbetet och
ger både tids- och kostnadsbesparingar.
Den juridiska branschen har alltid varit en informationsintensiv
verksamhet där dokument och dess innehåll är hjärtat i organisationen. Att hålla juridiska register organiserade kan vara en
mödosam uppgift. Forskning har visat att innehållet kan öka
med upp till 100% årligen, vilket gör juridisk datahantering viktigare idag än någonsin.
Ekenberg & Andersson investerade i en lösning från Konica
Minolta, Scan2Klartext, som medger direktskanning till sitt
befintliga advokatsystem, Klartext.
Lisa Mo på Ekenberg & Andersson berättar: ”- Det nya systemet gör det möjligt att kategorisera dokumentet direkt vid
skrivaren och dokumentet hamnar rätt direkt.”
En annan aspekt är säkerheten. Sekretess är avgörande för
juridiska dokument. En lösning likt ovan skyddar även känslig
information från obehöriga ögon. Med lösningen får Ekenberg
& Andersson ett komplett utbud av säkerhet, som bl a omfattar hårddiskkryptering, autentiseringslösningar och den högsta
nivån av säkerhet för kommersiellt tillgängliga produkter.
Ovanpå detta har advokatbyråer den svåra uppgiften att
hantera register och dokument som måste spåras för fakturering mot klienter. Mängden dokument som produceras
och utbyts inom en advokatbyrå kan bli betydande men med
rätt lösningar som integreras med förvaltnings- och redovisnings/debiteringssystem, kan utfallet på sista raden förbättras
avsevärt.
Lisa Mo berättar vidare ”- Vi försöker att minimera pappershanteringen så mycket som möjligt och lagrar alla dokument
digitalt. Det är inte bara en lagringsfråga, utan även en säkerhetsfråga. Så fort vi får ett dokument från en klient eller från
tingsrätten, skannar vi in det och lägger det i rätt filmapp.

Jimmy Schiöld på Ekenberg & Andersson är nöjd med
lösningen från Konica Minolta
långt tid att spara ner, hämta upp och kategorisera dokument.
Den här processen tar nu 20 sekunder”.
Professionell dokumenthantering är avgörande för varje
advokatbyrå och en väl genomförd analys ger i de flesta fall
snabba resultat i form av minskade kostnader, ökad produktivitet och möjligheten att kunna debitera för administrativ tid.
Vill du veta mer om hur Konica Minolta kan hjälpa er optimera
er dokumenthantering gå in på www.konicaminolta.se/law,
eller ring 020-57 61 33.

Det nya systemet är ett lyft för hela verksamheten och den
minimerar vår pappershantering avsevärt. Tidigare tog det
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Världen

Det syriska advokatsamfundet är
inte oberoende.
Både den syriska
staten och advokatsamfundet
sätter dessutom upp hinder för
advokater som åtar sig fall som
rör politiska dissidenter. Det
konstaterar IBA:s (International
Bar Association) institut för
mänskliga rättigheter, IBAHRI, i
en rapport om domstolarnas
och rättsväsendet oberoende.
Resultatet av IBAHRI:s undersökning oroar. IBAHRI kommenterar i rapporten särskilt att det
syriska advokatsamfundet vid
många tillfällen inte har erbjudit
hjälp till människorättsadvokater som har förföljts av syriska
staten. I stället har samfundet
använt sina befogenheter till att
driva disciplinärenden mot advokaterna i tillägg till brottmålsprocesserna mot dem.
Nuvarande och kommande
regeringar uppmanas att genomföra radikala förändringar
för att komma tillrätta med problemen.

EU-kommissionen
vill utbilda jurister
Under de närmaste nio åren ska
700 000 jurister i EU-länderna
utbildas i EU-rätt. Målet är uppsatt av EU-kommissionen, och
presenterades i ett policydokument i september. Utbildningen
ska hjälpa domare, åklagare,
advokater och andra praktiskt
verksamma jurister att tillämpa
EU-rätten, men också bidra till
ömsesidig tillit mellan de europeiska rättssystemen.
Rådet för advokatsamfunden
i EU, CCBE, är positivt til satsningen, men kommer nu att
närmare granska kommissionens dokument.

Internationella brottsmålsdomstolen granskas
International Bar Association
har givit ut en granskningsrapport om Internationella brottmålsdomstolen i Haag: Fairness
at the International Criminal
Court. Rapporten granskar Internationella brottmålsdomstolens sätt att säkerställa en rättvis rättegång. Den innehåller
flera rekommendationer till
domstolens organ, till stater och
mellanstatliga organisationer.
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Europeiska justitieministrar
stöder vitryska advokater
I Vitryssland utsätts advokater för trakasserier för att
de utför sina yrkesplikter. Nu
uppmanar justitieministrarna
i elva europeiska stater den
vitryska regeringen att respektera folkrätten.
I augusti gav justitieministrarna i
elva europeiska länder sitt stöd
till Vitrysslands advokater i ett
brev till Vitrysslands justitieminister. Ministrarna nämner särskilt de uteslutningsprocesser
mot flera advokater som det vitryska justitiedepartementet har
initierat och försök att hindra advokater att fullfölja sina yrkesplikter mot klienter. I synnerhet är
ministrarna oroade över att uteslutningarna innebär att den vitryska staten ingriper mot frihetsberövade personers rätt till
advokat i enlighet med internationella människorättsdokument.
Justitieministrarna nämner fem
advokater som har uteslutits i
vad ministrarna uppfattar som
medvetna försök av den vitryska
regeringen att hindra fria rättegångar. Fyra av de uteslutna advokaterna har försvarat personer
som har åtalats i samband med

Alexander Lukasjenko har länge haft ett rykte om sig som ”Europas siste
diktator”. Som president har han fört en starkt prorysk politik.

protesterna mot presidentvalet i
Vitryssland den 19 december
2010. Enligt ministrarnas brev har
advokaterna blivit hindrade från
att ta tillvara sina klienters intressen i pågående mål på flera sätt.
Brevet är undertecknat av justitieministrarna i Storbritannien,
Bulgarien, Tjeckiska republiken,
Danmark, Finland, Ungern, Nederländerna, Polen, Slovakien,
Rumänien och Sverige.

De europeiska ministrarna
uppmanar Vitryssland att återge
de uteslutna advokaterna rätten
att praktisera och att försäkra alla
advokater rätten att utöva sitt
yrke utan att behöva frukta repressalier eller disciplinåtgärder.
De uppmanar också sin vitryske
kollega att se till att alla former av
påtryckningar mot advokater
som försöker utföra sina yrkesMA
plikter upphör.

Känd människorättsadvokat gripen
Den iranska regimen fortsätter att gripa och döma advokater som arbetat för mänskliga rättigheter. I september
fördes Abdolfattah Soltani
bort av säkerhetspolisen.
Amnesty International rapporterade om gripandet av
Soltani någon dag efter att
advokaten försvunnit.
Abdolfattah Soltani är känd
som en framträdande människorättsadvokat. Tillsammans med
bland andra nobelpristagaren
Shirin Ebadi grundade han orga-

nisationen Centre for Human
Rights Defenders.
Det är inte första gången som
Abdolfattah Soltani utsätts för trakasserier av regimen. År 2005 tillbringade han sju månader i fängelse, och år 2009 satt han två
månader i häkte. Regeringen
utövar också hård kontroll
av Centre for Human Rights
Defenders och dess medlemmar.
Abdolfattah Soltani och ett antal andra fängslade människorättsadvokater, såsom Nasrin Sotoudeh, Mohammad Seyfzadeh,
Javid Houtan Kiyan och Mostafa

Daneshju, ses av Amnesty som
samvetsfångar som omedelbart
måste friges.
– Dessa upprepade trakasserier
och arresteringar av iranska försvarsadvokater är helt oacceptabla, säger Malcolm Smart, chef
för Amnestys Mellanöstern- och
Nordafrikaavdelning, och fortsätter:
– Det kränker inte bara deras
rättigheter, utan också deras klienters, som får allt svårare att hitta juridiska ombud på grund av
den rädsla som myndigheternas
förföljelse skapar. 
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Oberoende advokat
samfund saknas i Syrien

För dig som är medlem i Advokatsamfundet:

Nya Mercedes-Benz
till specialpris!
Bilar finns för omgående leverans
C 180 Business kombi
6 vxl manuell

266.911 kr

Pris fr.
Ordinarie pris: 299.900 kr.

Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet.
Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
Alltid med C-Klass Kombi Business, den sportiga designversionen Avantgarde med: Aluminiumpaneler
• belysningspaket • fönsterkantslister i polerad aluminium • multifunktionsratt i läder • 4,5" display i
kombiinstrument inkl. växelspak/-väljare i läder • kylargrill med integrerad Mercedes-Benz stjärna •
lättmetallfälgar 17" i 5-dubbelekerdesign (C 220 CDI har 16" fälgar)• stötfångare och sidoskyddslister
med kromdekor • klädsel tyg Liverpool/Artico konstläder • Audio 20 med cd-spelare, 5" färgskärm •
Bluetooth handsfree • adaptivt chassi inkl. selektivt stötdämpningssystem • farthållare • regnsensor
• färddator • klimatanläggning (2-zoners) och mycket mer.

GLK 220 CDI 4-Matic (fyrhjulsdrift)
Business 7-stegs Automat

361.251 kr

Pris fr.
Ordinarie pris: 405.900 kr.

Gäller endast juridisk person med medlemskap i Advokatsamfundet.
Erbjudandet kan inte kombineras med andra avtal eller rabatter.
Alltid med GLK Business, interiört och exteriört sportpaket med: Aluminiumpaneler • interiört
belysningpaket • komfortmultifunktionsratt i läder • klädsel tyg Seattle/Artico konstläder •
silverfärgade kombiinstrument • sportpedalsställ i borstad rostfritt stål • växelspak/-väljare i
läder med krom • bakkjol med kromlister • kylargrill med tre lameller • lättmetallfälgar 19" i
10-ekerdesign • sidokjolar lackerade i bilens färg • sidoskyddslister i krom • sportchassi med
20 mm lägre markfrigång • Audio 20 med cd-spelare med 5" färgskärm • Bluetooth handsfree •
adaptivt chassi med selektivt stötdämpningssystem • farthållare • regnsensor. Och mycket mer

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: C-Klass Kombi fr. 4,7 l/100 km, CO2 fr. 124 g/km - GLK 220 CDI fr. 6,1 l/100km, CO2 fr. 158 g/km.
Miljöklass EU5.Gäller ej bilar registrerade för yrkestrafik. Reservation för sedvanlig kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Kottbygatan 4. Telefon 08-477 22 00
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15
www.mercedes-benz-stockholm.se
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Smista Allé 42, Kungens Kurva. Telefon 08-410 30 400
Månd-fred 9-18, lörd-sön 11-15
www.vehobil.se

Ryttarvägen 4. Telefon 08-477 25 00
Månd-fred 9-18, lörd-sönd 11-15
www.mercedes-benz-stockholm.se
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Olle loggade ut
och återvände
med lust
Processadvokaten Olle Flygt gjorde det många drömmer om. Han lämnade
advokatkontoret för en längre ledighet. Han vann både insikter och arbetslust.
Även byrån kan vinna på det.
text och foto tom knutson

A

dvokaten Olle Flygt hade känt
sig sliten en längre tid. Han
hade arbetat sexton år på advokatbyrån. Den kraftiga utvecklingskurvan, som advokatyrket ofta har i början,
hade blivit flackare. Åren blev alltmer
lika. Småbarnsåren hade som för så
många varit slitiga. Fortfarande var det
åtskilliga år till andra sidan, pensioneringen.
Där någonstans föddes idén om att ta
ett sabbatsuppehåll, sabbatical som det
kallas på engelska.
Olle fick vänta innan han kunde förverkliga sin plan. Men i samband med att
han gick till en ny byrå tog han chansen
och kunde lämna yrket under tio månader.
Det sista uppdraget inför ledigheten
blev en perfekt start. Ett omfattande skiljeförfarande gick hans väg. Upprymd av
framgången och glädjen inför den kommande ledigheten kunde han logga ut
från arbetet och träda in i ledigheten
uppfylld av vad som närmast kan beskrivas som ett lyckorus.
– Jag kom ihåg känslan på bussen hem.
Jag var totalt befriad och upprymd. En
skön lyckokänsla i kombination med en
slags ”egoboost”. Jag tänkte att nu kan
jag bli påkörd av en buss och dö lycklig,
berättar Olle när vi träffas en sensommardag på Mannheimer Swartlings kontor i centrala Stockholm.
14

Dagarna blev härliga. Olle hade inte

Läs mer
På tidskriften
Advokatens
hemsida finns
en personlig
berättelse av
Olle Flygt där
han själv skriver
om sitt ”sabbatical”.

några omfattande storslagna projekt
som skulle klaras av. I stället inriktade
han sig på att ta dagarna på ett långsamt
och närvarande sätt.
– Det bästa var att få njuta av vackra
höst- och vinterdagar. Kunna ta en löprunda eller långpromenad och sedan
tända en brasa, lägga sig i soffan och se på
en film och få känna sig totalt onyttig.
Fast samtidigt uppleva en slags sundhet i
det onyttiga, säger Olle som nu kunde
vara hemma när barnen slutade skolan.
Det blev tid för att komma nära dem i vardagen på ett helt annat sätt än tidigare.
Efter tio månader var det dags för Olle
att vända åter till advokatkontoret.
Arbetslusten var påtagligt större när
han kom tillbaka. Dessutom hade han
nya idéer om hur han skulle utveckla sin
yrkesroll.
– Jag hade haft tid att fundera på hur
jag kunde bli bättre som rådgivare och
bättre som arbetsledare, säger Olle som
nu var sugen på att sätta axeln till oket,
mer laddad och tänd, en mer potent advokat kort sagt.
Eftersom ledigheten inföll i samband
med ett byråbyte kunde Olle också passa
på att förändra hur han ville uppfattas av
sina kolleger.
– Den här ledigheten är en milstolpe
för mig. En känsla av att ”jag är inte slav
i det här” hängde kvar länge efter ledig-

heten. Jag vet att jag kan logga ut och sen
komma tillbaka. Jag vet att jag kan göra
det här igen. Den insikten kan hjälpa mig
ibland när jag tycker det är tungt, säger
Olle.
Även advokatbyrån kan vinna på att

medarbetare tar längre ledigheter, enligt Olle Flygt:
– Det är bra för byrån när tunga personer lämnar den, även om jag nu inte är
en sådan, eftersom andra då måste växa.
Sedan tror jag att vissa advokater håller
hårt i sina kontakter. Det här kan bidra
till att göra klienterna till byråklienter
snarare än individens klienter.
Olle har mötts av en stor nyfikenhet
Advokaten Nr 7 • 2011
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från kolleger som vill veta mer om hans
sabbatical. Men trots att många säger sig
vara mycket intresserade av att ta en sabbatstermin så är det få som gör det.
– Jag tror att advokater kan vara rädda
för att förlora sina positioner och därför
vågar de inte lämna sin byrå, säger han
och tillägger:
– De två bästa besluten som jag tagit i
vuxen ålder (efter att skaffa barn om det
ska räknas som beslut) var att ta den här
ledigheten och att gå med i en golfklubb
på Irland, som givit mig en slags ventil.
Olle understryker att han inser att det
inte är alla förunnat att kunna ta en sabbatsperiod. Alla advokatverksamheter
passar inte för det. För att lyckas krävs
Advokaten Nr 7 • 2011

I samband med
att Olle Flygt gick
till en ny byrå
tog han chansen
och kunde lämna
yrket under tio
månader.

det även planering och att byrån har en
gillande attityd till det.
– Det kan också vara så att man inte vill
vara ledig från jobbet en stund, och då
vill man inte. Eller så kanske man känner
att jag kanske skulle vilja vara ledig, men
kan inte. Det har jag stor förståelse för.
I England är det betydligt vanligare
bland affärsadvokaterna att man har
sabbaticals. I andra yrken, till exempel
bland forskare, förekommer återkommande sabbaticals som ett sätt att främja
kreativitet och nytänkande. Olle har redan planer på en ny längre ledighet, kanske under 2014 eller 2015. Denna gång
tänker han sig ett annorlunda innehåll:
en längre resa. n

”Jag kom ihåg känslan
på bussen hem. Jag var
totalt befriad och upp
rymd. En skön lyckokänsla i kombination
med en slags ’egoboost’.
Jag tänkte att nu kan jag
bli påkörd av en buss
och dö lycklig!”
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Traditionstyngt möte samlade
Årets nordiska juristmöte, det 39:e i ordningen, samlade över ett tusen
deltagare, som under två dagar fick tillfälle att lära, diskutera och knyta
kontakter i Folkets hus i Stockholm.
text Magnus Andersson och ulrika brandberg foto Magnus Andersson

V

id öppnandet av mötet tilldelades Thomas Wilhelmsson, professor i civil- och handelsrätt
och rektor för Helsingfors universitet,
det nordiska juristpriset för sina rättsvetenskapliga insatser. Wilhelmsson mottog priset ur kronprinsessan Victorias
hand. Prissumman på en miljon svenska
kronor kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
I sitt tal betonade Thomas Wilhelmsson bland annat vikten av etiskt medvetna jurister som kan medverka till att skapa ett mer rättvist samhälle. Han
uppmanade också alla nordiska jurister
att engagera sig i det rättsliga europeiska

samarbetet och att ta till sig andra rättsliga traditioner och idéer.
Vid öppnandet av juristmötet talade
också förre utrikesministern och ambassadören Jan Eliasson om Nordens roll i
internationell konfliktlösning. Eliasson
betonade de nordiska ländernas starka
traditioner som medlare och fredsstiftare. Han pekade också på att dagens utmaningar i form av bland annat miljöproblem och internationell migration
mer än någonsin kräver internationellt
samarbete, och skapar möjligheter för
nordiska jurister och diplomater att lämna avtryck i historien. n

Det 39:e nordiska
juristmötet hölls
i Stockholm den
18–19 augusti.

Förändrad advokatroll skapar nya
Vad händer med advokatrollen och
advokatkårens kärnvärden när de
stora advokatbyråerna blir allt mer
lika andra konsultföretag? Frågan
diskuterades ingående vid seminariet Advokatyrkets kommersialisering. Medan några debattörer
var oroade över att kärnvärdena
riskerar att urholkas, ville andra
tona ned förändringarna.
Seminariets referent Mads Bryde Andersen, professor vid juridiska fakulteten vid Köpenhamns universitet, inledde med att presentera sin bild av hur
advokatrollen förändrats. Han skissade
en bild av en delad advokatkår, där villkoren ändrats drastiskt vid framför allt
de stora och medelstora affärsjuridiska
byråerna, som allt mer kommit att likna
vilka andra tjänsteföretag som helst.
16

Mads Bryde Andersen beskrev advokatyrket som en liberal profession med
en särskild roll i rättsstaten. Professionen kännetecknas bland annat av att
den har en egen etik, som har att göra
med kårens särskilda plikter och uppdrag, konstaterade Bryde Andersen,
som också ansåg att advokatens traditionella roll som ombud i domstolen starkt
har påverkat advokatkårens självbild.
I dag är dock många advokater aldrig
verksamma i domstolen, sa Bryde Andersen. Enligt honom medför den förändringen en förändring av advokaternas självförståelse och etik. En annan
viktig faktor bakom den nya advokatrollen är att advokater, som tidigare var generalister, blir allt mer specialiserade på
olika delar av rätten.
Globaliseringen har också påverkat
de stora byråernas organisation, konsta-

terade Mads Bryde Andersen. Storbyråerna drivs nu som företag enligt en likartad modell som kännetecknas av bland
annat stordrift, likafördelning av vinsten
mellan delägarna och höga timarvoden.
Timdebiteringen ger, menade Bryde Andersen, ett starkt fokus på olika debiteringsmål för juristerna, vilket i sin tur leder till att man arbetar extremt mycket.
De mindre advokatbyråerna har, enligt
referenten, inte upplevt någon motsvarande förändring. Småbyråerna är mer
flexibla och mer personcentrerade i sin
organisation.
Vilka effekter har då förändringarna

fått hittills? Mads Bryde Andersen pekade på flera utmaningar. För det första är
advokatbyråerna visserligen bra på att
generera vinster, men kåren som helhet
har förlorat många verksamhetsområAdvokaten Nr 7 • 2011
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utmaningar
den, till exempel rådgivning som tagits
över av intresseorganisationer eller det
offentliga.
För det andra har klienternas lojalitet
minskat. Advokatbyråerna konkurrerar
allt mer med pris, vilket gjort affärstänkandet mer framträdande, sammanfattade Mads Bryde Andersen.
Advokaten, även delägaren, har för
det tredje, i allt högre grad blivit en vanlig anställd, ansåg Bryde Andersen också. De stora byråerna kräver underordning under gemensam modell, vilket
emellanåt skapar frustration hos advokaterna.
För det fjärde står de stora advokatbyråerna, enligt Mads Bryde Andersen, inför betydande rekryteringsutmaningar.
De långa arbetsdagarna stöter bort
många unga, och kvinnorna försvinner i
högre grad än männen. Dessutom skaAdvokaten Nr 7 • 2011

par specialiseringen en stor mängd tråkigt rutinarbete som riskerar att stöta
bort de mer juniora medarbetarna, sa
han.
slutsats var
att det, om utvecklingen fortsätter, kan
bli svårt att stå fast vid kravet på juridisk
utbildning för alla delägare, liksom vid
förbudet mot att driva byrå ihop med andra professioner.
– Specialiseringen skapar delkulturer
som är mer kopplade till själva verksamhetsområdet, och gör det allt svårare att
upprätthålla en gemensam advokatkultur, sa Bryde Andersen.
Utvecklingen har, menade han vidare, också gjort att kåren förlorat sin särprägel och sin speciella ställning i samhället.
Advokat Johan Aalto från Finland,

Mads Bryde Andersens

Advokat
byråerna
konkurrerar
allt mer med
pris, vilket
gjort affärs
tänkandet
mer framträdande,
samman
fattade
Mads Bryde
Andersen

själv verksam vid en stor affärsjuridisk
advokatbyrå, vände sig emot mycket av
Mads Bryde Andersens verklighetsbeskrivning och slutsatser. Han pekade på
att både etik och kommersiellt tänkande
ska ingå i all affärsverksamhet, och att
etik inte är speciellt just för advokater.
Johan Aalto tyckte inte heller att skillnaderna är så stora mellan små och stora
byråer som Mads Bryde Andersens beskrivning antyder.
– Både små och stora byråer utsätts för
stora krav från klienterna, och professionalisering och kommersiellt tänkande
förekommer i alla former av advokatverksamhet, sa han bland annat.
Aalto ansåg dock, precis som Bryde
Andersen, att advokatbyråer i framtiden
kommer att skilja sig allt mindre från andra tjänsteproducerande företag.
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Inte heller advokat Rolf Johansson
från Sverige trodde på någon dramatisk
förändring av advokatrollen.
– Visst finns det risker. Men jag tror
inte på en utveckling mot att advokater
likställs med andra yrken. Vi kan och bör
utveckla verksamheten inom ramen för
kärnvärdena, sa Johansson.
Att advokatbyråerna är lönsamma är
en förutsättning för utveckling, påpekade Rolf Johansson. Hans erfarenhet var
att det ändå kan vara svårt att utveckla
advokatbyråer. Trots mycket prat om
strategier, gör starka individualister det
svårt att driva igenom förändringar på
byråerna, sa Johansson.
Advokat Else Bugge Fougner från Norge ansåg att det fanns starka skäl att försvara advokatetiken och kårens kärnvärden.

”Den enade
yrkesrollen
är viktig
för att vi
advokater
ska kunna
uppfylla
den viktiga
funktionen
som vakt
hund mot
lagstiftaren”

– Advokatens särställning är grundad
på att klienten ska representeras utan
hänsyn till andra intressen, påpekade
hon bland annat.
Även de särskilda ägarreglerna, att
bara advokater får äga advokatbyråer, är
grundade i detta förhållande, menade
Bugge Fougner. De syftar helt enkelt till
att förhindra att utomstående ägare vill
sätta etiken åt sidan för att maximera
vinsten.
Tystnadsplikten, ett annat särdrag
för kåren, bygger på att klienten ska kunna känna totalt förtroende för sin advokat. Else Bugge Fougner berättade att
tystnadsplikten sätts under press i Norge, bland annat från finanspolisen och
Skatteverket, en oroande utveckling.
Else Bugge Fougner höll med Mads

Bryde Andersen om att de stora advokatbyråerna står inför stora rekryteringsproblem. Framför allt är det problematiskt att man förlorar kvinnorna och
därmed missar hälften av talangerna,
konstaterade hon.
Den finländske advokaten Tomas
Lindholm, som satt i publiken vid seminariet, uttryckte oro för om advokatkåren kan hållas ihop när villkoren blir så
olika för små, humanjuridiska byråer
och stora affärsbyråer. Även generalsekreterare Anne Ramberg pekade på detta som en av de stora utmaningarna.
– Den enade yrkesrollen är viktig för
att vi advokater ska kunna uppfylla den
viktiga funktionen som vakthund mot
lagstiftaren när man vill introducera
orättfärdiga och ogenomtänkta lagar, sa
Anne Ramberg. n

Ska domstolen bry sig om lagstiftarens synpunkter?
Nordiska juristmötet i Stockholm
avslutades med en plenardiskussion om ämnet ”Vilken vikt bör i
rättstillämpningen läggas vid lagstiftarens synpunkter och signaler
i och utanför lagstiftningsärendet?”.
Referenten, danske riks
åklagaren (rigsadvokaten)
Jørgen Steen Sørensen avgränsade sin inledning till
straffrätten. Som huvudregel ska domstolarna enligt grundläggande författningsrättsliga principer
följa lagstiftarens signaler

när de uttrycks inom lagstiftningsprocessen, men tvärtom inte lägga någon
vikt vid synpunkter utanför lagstiftningsprocessen. Steen Sørensen tog
upp två viktiga problem: Hur detaljerat
ska straffnivåer regleras genom lag, och
var går gränsen för yttranden från politiskt håll om konkreta brottmål?
Justitierådet Stefan Lindskog menade
att ”lagstiftarens synpunkter” är en anomali, för lagstiftaren kan inte ha någon
synpunkt utanför lagen. Han ansåg att
en skeptisk hållning till lagstiftarambitioner som inte har formen av lag är
sund.
Stefan Lindskog tog upp en liknelse av
Johan Hirschfeldt om rätten som en träd-

gård där lagstiftaren planterar, och domstolen tuktar och rensar.
– Ett ogräs ska rensas bort, även om
det är lagstiftaren som har spillt fröet. En
maskros blir ingen kulturväxt bara för
att ett stort antal politiker säger det, sade
Lindskog.
domare i
norska Høyesterett, nämnde att en ny
strafflag nyligen har antagits i Norge.
Förarbetena ger uttryck för att straffnivåerna för grova vålds- och sexualvåldsbrott borde skärpas kraftigt, tar upp ett
antal avgjorda mål från Høyesterett och
nämner vad straffen borde bli i motsvarande fall. n

Magnus Matningsdal ,

Med brottsoffret
i centrum
Analyserar och ger förslag på hur brottsoffrets
situation kan förbättras. Boken som består av
20 artiklar har särskild tyngdpunkt på det juridiska
systemets möjligheter och begränsningar.

Fler titlar hittar du på

nj.se

Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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Nya krav på den moderna domaren
I diskussionen om ”Krav och förväntningar på den moderna domaren” tog referenten Anna Skarhed
upp några samhällsförändringar
och utvecklingstendenser som kan
påverka kraven på domstolar och
domare, och ställde dem mot den
traditionella bilden av den goda
domaren.
I dag krävs det, enligt Skarhed, att en domare kan inge förtroende och fungera
som en auktoritet utan att vara auktoritär – ämbetsmannen får inte längre allmänhetens förtroende bara på grund av
sin ställning. Domaren måste därför
också kunna tydligt redovisa skälen för

På Island
framträder
domare
aldrig offentligt för
att förklara
domar […],
berättade
héraðs
dómari
Ingveldur
Einarsdóttir

sitt beslut öppet. Genom EU-anslutningen och införlivandet av Europakonventionen med svensk rätt har rättsväsendet blivit mera synligt.
Samhällets medialisering ställer
krav på domaren på flera sätt. Publicitet
som är direkt felaktig eller förenklad och
vulgariserad påverkar medborgarnas
syn på domstolarna, på domarna och på
samhällets institutioner i allmänhet negativt, menade Anna Skarhed. Tidigare
fanns en allmän uppfattning om att domare inte alls borde framträda i medierna – i dag anses det att alla domare måste
kunna förklara juridiska frågor pedagogiskt också för medierna.

Under debatten, som leddes av generalsekreterare Anne Ramberg, visade
det sig att synen på domarens roll varierar mellan de nordiska länderna, inte
minst i fråga om förhållandet till medierna.
På Island framträder domare aldrig
offentligt för att förklara domar eller debattera dem offentligt, berättade héraðsdómari Ingveldur Einarsdóttir.
Sorenskriver Yngve Svendsen från
Norge menade att det kan vara en dålig
strategi att möta kritik med avvisanden i
stället för kommentarer. Den offentliga
debatten är inte betjänt av att byggas på
missförstånd om rättsliga avgöranden,
sade han. n

LagerboLag • Likvidation
SnabbavveckLing • FuSion & FiSSion
boLagSJuridik • SkatteJuridik
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Integritet på Internet
Behövs det juridiska särregler för
möjligheten att sprida uppgifter
om sig själv och andra?
Det var ämnet för den diskussion om integritetsskydd på Internet som inleddes
av referenten Ragna Aarli, førsteamanuensis (universitetslektor) vid universitetet i Bergen.
Aarli hävdade att det inte går att finna
någon juridisk grund för rätten till anonymitet på Internet och hävdade att
framväxten av sociala medier kräver revidering av särreglerna för placeringen
av ansvaret för olagliga yttranden. Den
norska Medieansvarskommittén har
diskuterat om det straffrättsliga redak-

Debattörerna
hade olika syn
på vilken rätt det
finns till anonymitet på internet.

törsansvaret i norsk rätt bör upphävas
eller revideras för att bli teknikneutralt
– eller om ensamansvar enligt svensk
modell borde införas.
IT-debattören Nicklas Lundblad, verksam vid sökmotorföretaget Google, trodde inte att materiella särregler för integritetsskydd på Internet behövs. Han
menade att vi bör ha skada och effekt
som utgångspunkter för allt skydd för

personuppgifter och integritet, och inte
bry oss om den tekniska utformningen.
Lundblad betonade att det finns många
fall där rätten till anonymitet på Internet
är enormt viktig, till exempel för att dissidenter ska kunna uttrycka sig utan risk
för sanktioner från odemokratiska regimer. Det gäller på samma sätt också rätten att ta del av information anonymt.
Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, ansåg
att det inte är så svårt att hitta en rättslig
grund för kravet på anonymitet på Internet:
– I skyddet för yttrandefriheten finns
rätten att yttra sig utan att säga vem man
är, sa Bull. n

Omprövning eller överprövning?
Ska prövningen i andra instans
vara en omprövning, där överrätten kan göra en fullständig prövning av alla målets aspekter, eller
en överprövning, där överrätten
bara kontrollerar förstainstansens
avgörande?
Referenten vid diskussionen om andrainstansprövningen, professor Sigurður
Tómas Magnússon vid Reykjaviks universitet, hade noga kartlagt andrainstanserna i Danmark, Island, Norge och
Sverige. Han redovisade statistik över
hur många mål per invånare som kommer in till domstolarna, hur många mål
som överklagas och hur många som avgörs, hur många domare överrätterna
har, och hur många mål en överrättsdo-

mare deltar i per år i de olika länderna.
Han jämförde också reglerna för andrainstansprövning. De skiljer sig åt ganska
kraftigt mellan de nordiska länderna,
som har olika begränsningar för överklagande till andra instans och mycket olika
regler för bevisupptagningen i överrätt.
I Norge tas bevisningen upp på nytt,
utan möjlighet att undersöka vad som
sades i första instans. Den svenska metoden att ta upp förhör på video fann han
tidskrävande och dyr, men inte felfri.
– Domarna kan bara se svettpärlorna
på dem som hörs, men de kan inte känna
lukten, sade Sigurður Tómas.
Lagmann Eirik Akerlie, avdelningsordförande i Norges största överrätt
Borgarting lagmannsrett i Oslo, konstaterade att Sverige har gått längst i fråga

Sigurður Tómas
Magnússon.

Eirik Akerlie.

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

om att endast överpröva förstainstansens avgörande. Men Akerlie menade att
prövningen i andra instans är ett medel
för att säkerställa materiellt riktiga avgöranden, både i brottmål och tvistemål.
För att uppnå det målet borde prövningen vara en fullständig ny prövning.
K-G Ekeberg, tf. hovrättspresident i
Hovrätten för Nedre Norrland, anslöt sig
helt och hållet till systemet med överprövning och menade att granskningsfunktionen är den viktigaste i andra instans.
Førstelagmann Arild O. Eidesen vid
Hålogaland lagmannsrett i Tromsø menade att man måste kunna dokumentera vad som har hänt i första instans.
– Där ligger vi många år efter våra
nordiska kolleger, sade Eidesen. n

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

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

Thomson Reuters Professional har bytt namn till Karnov Group som ingår i den
skandinaviska koncernen med samma namn. Tillsammans med vårt systerföretag
i Danmark kommer Karnov Group att fortsätta erbjuda jurister nästa generations
rättsdatabaser och rättskällor.
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Gästkrönika

gästkrönikör
David Gustafsson

Rättigheten att tycka och
– men vem ska få
För ett par veckor sedan var det en kollega som arbetar

som nyhetsreporter på TV som berättade för mig att hon
hade blivit uppringd av en ung man. Den unge mannen som
ringde var upprörd eftersom han varit med på bilder i ett nyhetsinslag reportern hade gjort och han ville inte förknippas
med det sammanhang som inslaget handlade om.
– Vad svarade du? frågade jag.
– Att jag har rätten på min sida, sa TV-reportern.
Att han befann sig på en allmän plats och att jag får filma
där. Att det finns en sådan rättighet.
Inget konstigt med det, så är det. Och jag kan inte påstå
att jag reagerade på det kollegan sa, men när vi skilts åt reflekterade jag över hur säkert svaret hade varit. Hur självklart
det är att vi journalister har den rättigheten. Och vi tvekar
inte att ta den möjlighet som rättigheten ger oss. Vi har dessutom en och annan grundlag att luta oss mot i vårt arbete
och kanske är det tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som gör oss så tvärsäkra i vår roll som journalister att vi kan ge en ung människa svar på tal; vi har rätt
– du har fel. Trots att vi ges möjligheten att förklara kanske vi,
om vi ska vara helt ärliga, inte alltid tar oss tiden. Vi anser oss
inte alltid ha skyldigheten helt enkelt.
För ett par veckor sedan blev jag intervjuad om journalistiska arbetsmetoder och om det etiska kring att använda
dold mikrofon. Reportern som ringde upp mig ville veta om
det som hänt i Storbritannien och News of the World, nämligen att bugga andra telefoner och mobilsvar skulle kunna
hända här i Sverige och om det var en metod jag skulle initiera?
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– Nej, svarade jag och tänkte att det var den dummaste fråga jag hört på länge.
Det är olagligt. Inte ens polisen här får göra det utan att en
tingsrätt beslutat om det.
Mitt svar kom utan att jag behövde tänka efter. Jag vet vilka
rättigheter jag har som journalist och jag vet också var gränserna går. Återigen en journalist som är säker på sin sak och
kan svara utan att blinka. Den här gången var det jag som gav
svar på tal; du tänker fel – jag har rätt. När intervjun sedan
fortsatte om frågor kring användandet av dolda mikrofoner
kunde jag fortsätta att svara utan att tveka:
– Ja, vi använder dold mikrofon om det utan tvekan är så
att vi inte kan få fram informationen på annat sätt, men det
är en diskussion som man som reporter måste ta med ansvarig utgivare och det sker endast i undantagsfall. Vi gör det i
princip aldrig. Dessutom är det inte nödvändigtvis så att vi
väljer att publicera det vi fått på band …
Ja, så fortsatte det och när samtalet var slut och jag

tryckt på ”avsluta samtal” funderade jag över hur märkligt
säker jag varit på min sak. Att jag utan att diskutera hade en
uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel. Och framför allt, vilka möjligheter jag har som journalist att få fram
det jag vill. I de allra knivigaste fallen med dold mikrofon om
jag och den ansvarige utgivaren anser att det skulle krävas.
Rättigheten har gett mig en möjlighet.
För ett par veckor sedan hamnade jag också i en diskussion med en av redaktionerna på radion. Den handlade om
att Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter dagen innan
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skyldigheten att svara
möjligheten att kommentera?
hade beslutat att stänga igen möjligheten för läsarna att kommentera artiklarna på tidningarnas nätupplagor. Diskussionen var ganska livlig. Hur skulle vi göra? Hade vi problem?
Vad är yttrandefrihet egentligen då? Vi måste ta debatten
med rasisterna på nätet men vi har inte resurserna …
Idéerna och synpunkterna var många och jag märkte att
jag hamnade i det läger som tyckte att vi också skulle stänga
igen kommentarsfälten. Anonym kan man få vara någon annanstans. Vi är ju alltid så noga med att människor i möjligaste mån ska vara med i våra inslag och artiklar med sina
riktiga namn. Anonym kan man få vara om vi journalister
har gjort en överenskommelse om det.
– Ja men, protesterade en av de som var med i diskussionen. Det är ju det som är grejen med nätet, att du kan vara
anonym. Varför ska vi ta bort den rättigheten?
Påståendet kom med samma självklarhet som när TV-reportern samma vecka hade förklarat för den unge mannen
att han minsann fick finna sig i att hamna i kameralinsen om
han sprang omkring på en allmän plats. Det fanns också likheter med hur jag svarat reportern några dagar innan på frågorna om dolda mikrofoner och avlyssning. Kollegan som
tyckte att anonymiteten på nätet var en självklarhet var säker på sin sak, men vi var några andra som inte var lika säkra.

”När samtalet var slut och jag tryckt på ’avsluta samtal’
funderade jag över hur märkligt säker jag varit på min sak.
Att jag utan att diskutera hade en uppfattning om vad
som är rätt och vad som är fel. Och framför allt, vilka
möjligheter jag har som journalist att få fram det jag vill.”

hets mot folkgrupp eller förtal. Men fler och fler kommer till
insikten att det inte blir en bra ton, ett bra samtal mellan de
som kommenterar och redaktionerna om det inte sker just
ett samtal.
Det är ingen liten utmaning vi har framför oss, vi journalister. Det är inte längre bara telefonsamtal och mejl som ska
besvaras, snart måste vi också bestämma oss för hur vi ska
föra samtalet på nätet. Självklarheter kring journalistiska
metoder har plötsligt blivit en svår nöt att knäcka. För vem
ska få rättigheten att kommentera? Vad har journalisterna
för skyldigheter att svara? Och framför allt – har alla verkligen möjligheten? Och vill vi ge dem den?

Nu vrider och vänder alla redaktioner på argumenten om

hur man ska gå tillväga med kommentarsfälten på nätet.
Många har anlitat ett företag i Varberg som dygnet runt tittar
över det rent juridiska i kommentarerna, att det som skrivs i
kommentarsfälten bland annat inte handlar om uppvigling,
Advokaten Nr 7 • 2011

David Gustafsson
Programchef på Sveriges Radio Göteborg
och chef för Kaliberredaktionen som fick
Advokatsamfundets journalistpris 2011
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moral
krockar
Antalet hatbrott, brott motiverade av viljan att kränka någon
på grund av etnicitet, tro eller sexuell läggning, minskar.
I alla fall om man får tro statistiken. Men de som arbetar
med frågorna talar om stora mörkertal och brister i
rättsväsendets förmåga att fånga upp hatbrotten.
I hatbrottslagstiftningen kolliderar en rad viktiga
principer i svensk rätt: värnandet av utsatta grupper
ställs mot individens rättigheter, rättstrygghet
mot domstolarnas självständighet och skyddet
för demokratin mot yttrandefriheten. Och
frågan är om dagens lagstiftning verkligen
fungerar för att bekämpa kränkningar och
hot mot demokratin.
text ulrika brandberg OCH TOM KNUTSON foto nordic photos
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atbrott engagerar. Våld mot homosexuella, klotter och vandalisering på föreningslokaler och glåpord mot flyktingbarn skapar stora rubriker i
medierna. Under Pride-veckan lovar
politikerna varje år nya tag mot intolerans, kränkningar och våld.
Trots – eller tack vare – uppmärksamheten och satsningarna har
myndigheterna under de senaste åren rapporterat allt fler
anmälningar om hatbrott. Under 2009 bröts den trenden
när antalet anmälda hatbrott gick ner, och 2010 minskade
antalet anmälningar ordentligt från 5 797 anmälningar till
5 139. Statistiken är dock osäker på flera sätt, och insatta bedömare tror att det i verkligheten begås betydligt fler hatbrott än de som anmäls.
Olaga diskriminering och hets mot folkgrupp är två typiska hatbrott. Men egentligen kan i stort sett vilket brott som
helst, från skadegörelse till mord, vara ett hatbrott. Den gemensamma nämnaren är att gärningsmannen begått brottet
med uppsåt att kränka en person på grund av dennes ras,
hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse,
sexuella läggning eller någon liknande omständighet. Det är
brott som, enligt diskussionen om hatbrott, inte bara riktas
mot en enskild person, utan mot en hel grupp i samhället. I
förlängningen sägs hatbrotten hota demokratins grundvalar,
genom att de slår mot tanken på allas lika värde.
För att markera allvaret i hatbrotten beslutade riksdagen
1994 om en särskild straffskärpningsregel (se faktaruta). Vid
påföljdsbestämmelsen ska rätten sedan dess, utöver brottets
allvar, också ta hänsyn till just om motivet varit att kränka någon på de grunder som lagen säger.
I praktiken innebär regeln att den som misshandlar en person på grund av hans hudfärg ska straffas hårdare än den som
misshandlar någon i ett bråk på krogen, även om brotten i
övrigt är lika.
Tanken på att brott ska bedömas olika beroende på motivet är intuitivt tilltalande för många människor, och straffskärpningsregeln mottogs med entusiasm av företrädare för
olika minoriteter och människorättsorganisationer. Proble-

lagstiftningen
Hatbrott är ingen egen brottskategori. Förutom
brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering syftar hatbrott också på alla brott där motivet
är hat mot någon av de grupper som omfattas.
Det kan handla om våldsbrott, skadegörelse, ofredande, förtal eller egentligen vilket brott som
helst. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför det på grund av sin negativa
inställning till vissa grupper i samhället. Hatmotiv
är sedan 1994 en försvårande omständighet som
ska påverka straffet för gärningsmannen enligt
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den så kallade straffskärpningsregeln i brottsbalken.
Straffskärpningsregeln finns i 29 kap. brotts
balken:
2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som
gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas:
(…)
7. om ett motiv för brottet varit att kränka en
person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp

av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell
läggning eller annan liknande omständighet,
Brottet hets mot folkgrupp finns i brottsbalkens
16 kap.
8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande
som sprids hotar eller uttrycker missaktning för
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell
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met uppstår när regeln ska tillämpas. För hur bevisar man
egentligen ett motiv?
Ett motdrag som inte kostade

Hatbrott började först uppmärksammas i Sverige, och många
andra länder, under det tidiga 1990-talet. Eva Tiby, professor
i kriminologi vid Stockholms universitet, var en av de första i
Sverige som forskade på ämnet. Hennes avhandling om homosexuella mäns och kvinnors utsatthet för brott kom ut
1999. Enligt Eva Tiby drevs diskussionen om hatbrott i stor
utsträckning av eldsjälar för homosexuellas och andra minoriteters rättigheter, men bakom diskussionen låg också vit
makt-rörelsens framväxt.
– I arkiven finns det många
skrifter från början av
1990-talet, bland annat om
hur man skulle förfölja homosexuella. De krävde naturligtvis ett motdrag. Motdraget
blev att föreslå den så kallade
straffskärpningslagstiftningen, som ju inte kostar så
mycket, säger Eva Tiby.
Brotten hets mot folkgrupp
och olaga diskriminering
fanns redan i brottsbalken.
Eva Tiby
För att komma åt och bekämpa övriga hatbrott föreslog en
statlig utredning i början av
1990-talet dels en straffskärpningsregel, dels ett förbud mot
organiserad rasism och stöd till sådan.
Det föreslagna förbudet mot rasistiska organisationer fick
hård kritik av många remissinstanser, som ansåg att det närmade sig kriminalisering av åsikter. Också straffskärpningsregeln mötte visst motstånd, bland annat från Advokatsamfundet, Riksåklagaren och Säkerhetspolisen. Enligt kritikerna
fanns redan möjligheten att ta hänsyn till rasism och andra
hatmotiv i brottsbalken. Det sågs också som problematiskt att
peka ut vissa grupper som skyddsbehövande framför andra.

”I arkiven finns det många
skrifter från början av
1990-talet, bland annat
om hur man skulle förfölja
homosexuella. De krävde
naturligtvis ett motdrag.
Motdraget blev att föreslå
den så kallade straffskärpningslagstiftningen, som ju
inte kostar så mycket”

»

läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.
Olaga diskriminering finns också i brottsbalkens
16 kap.
9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras,
hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse genom att inte gå honom eller
henne till handa på de villkor som näringsidkaren i
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sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra,
ska dömas för olaga diskriminering till böter eller
fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i
allmän tjänst eller innehar allmänt uppdrag.
För olaga diskriminering döms även anordnare
av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om

han eller hon diskriminerar någon på grund av
hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att
vägra honom eller henne tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.
Om någon som avses i första–tredje styckena
på sätt som där sägs diskriminerar annan på
grund av hans eller hennes sexuella läggning,
döms likaledes för olaga diskriminering. Lag
(2008:569).
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”Även om det skrikits ’bögjävel’ kan polisen tveka om det verkligen var ett hatbrott
Då kanske man gör bedömningen att det var

Eva Tiby.

Den borgerliga regeringen valde ändå att gå vidare med
förslaget, och straffskärpningsregeln lades till i brottsbalken
1994. Skälet var bland annat att regeringen ville få domstolarna att redovisa tydligare när man tagit hänsyn till försvårande omständigheter. Men framför allt handlade lagen om
en tydlig markering mot rasism. I propositionen skrev regeringen bland annat att det är ”angeläget att varje faktisk yttring av rasism bekämpas med kraft, inte bara som en reaktion på den enskilda händelsen, utan också för att visa att
sådana tendenser över huvud taget är oacceptabla i ett demokratiskt samhälle”.
Mycket väsen

Att lagar kommer till som markeringar och för att bilda opinion är inte ovanligt. Ett exempel är förbudet mot barnaga
från 1980, en lag vars efterföljd naturligtvis är omöjlig att
övervaka, men som ändå sägs ha medverkat till att förändra
synen på våld mot barn.
Så hur blev det med markeringen mot hatbrott? En beskrivning kan vara ”mycket väsen för ingenting”, enligt Eva
Tiby, som syftar på den uppblåsta mediebilden av hatbrott.
– Som kriminolog är det oerhört lätt att få plats i medierna
med detta, för att det är våld, hatmotiv och ofta homosexualitet. Det finns en bild av hatbrott, som journalister, forskare
och aktivister samarbetar om, hävdar Tiby.
Mediebilden tenderar att bli uppblåst när det inträffar
spektakulära dåd, som mordet på den homosexuella hockeyspelaren Peter Karlsson i Västerås 1995. Samtidigt är den
skev på en rad punkter.
– Det finns forskning som visar att mediernas täckning av
hatbrotten i statistiken
Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar varje år statistik över antalet anmälda hatbrott i Sverige. Eftersom hatbrott inte är en egen kategori i brottsbalken, och inte har
någon egen brottskod i polisens system, bygger statistiken delvis på sökningar i
fritextfältet i polisens anmälningssystem. Brå söker då efter vissa, vanligt förekommande ord, i samtliga anmälningar av ett antal vanliga brott. Till dessa siffror adderas
antalet anmälningar för hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Utredaren går
slutligen igenom samtliga anmälningar som av polisen markerats som möjliga hatbrott, och lägger till dem som bedöms som hatbrott.
Under 2010 identifierade Brå hatbrottsmotiv i knappt 5 140 brottsanmälningar. Siffran innebär en minskning med ungefär 660 anmälningar sedan 2009.
Vanligast är det med främlingsfientliga eller rasistiska motiv när ett hatbrott begås.
Strukturen på anmälningarna är i stort sett densamma som året innan.
Hatbrott 2010
l 5 140 hatbrott anmäldes.
l 3 800 av dessa, 74 procent, hade främlingsfientliga/rasistiska motiv.
l 770, 15 procent, hade homo-, bi- och heterofobiska motiv, en minskning jämfört
med året innan.
l 550, 11 procent, hade antireligiösa motiv. Därav var ungefär hälften islamofobiska,
en ökning sedan 2009.
l 3 1 hade transfobiska motiv.
l 1 650 personer var under 2010 misstänkta för hatbrott.
l 78 procent av de misstänkta gärningspersonerna var män.
l Personuppklaringen i hatbrott (anmälningar som leder till att någon lagförs) var
8 procent.
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hatbrott i Sverige till 80 procent handlar om brott mot HBTpersoner, och till 20 procent om främlingsfientlighet. Förhållandena i verkligheten är tvärtom, säger Eva Tiby, och lutar
sig mot Brå:s statistik (se faktaruta).
Samtidigt är hon noga med att påpeka att det begås många
brott med hatmotiv, och att de ofta är förfärliga för dem som
drabbas. De flesta anmälda hatbrotten handlar dock inte om
våld. Betydligt vanligare är det med förolämpningar, ofredanden och hot, ibland öga mot öga, ibland via telefon eller
på internet. Det är lågintensiva vardagstrakasserier, som ofta
kommer från människor i grannskapet, på samma skola eller
på arbetsplatsen.
– Det är sällan främlingen som är faran, utan det är grannen
som pucklar på muslimerna i lägenheten intill, eller familjemedlemmar som ger sig på homosexuella barn eller syskon.
Det betyder att det är svårt att måla upp den stora, dramatiska, blodstänkande bilden. Men det gör rubriksättarna, och vi
protesterar inte, konstaterar Tiby.
Att antalet hatbrott faktiskt minskat, så som Brå:s statistik
antyder, är inte alls omöjligt, anser Eva Tiby. Flera undersökningar visar ju att svenskarna blir allt mer toleranta mot personer som uppfattas som avvikande. Ändå finns det orosmoment. Inte minst att så många unga personer säger sig vara
utsatta för kränkningar i olika former, i skolan och på nätet,
påpekar Eva Tiby.
Vill ha fler anmälningar

Marcus Sverdén, chef för Stockholmspolisens hatbrottsgrupp, är övertygad om att det begås mer hatbrott än vad
som anmäls. Därför har hans grupp ett i polissammanhang
ganska ovanligt mål.
– Vi vill öka antalet anmälningar. Det är det mål vi har, att
fler ska vända sig till oss för att få hjälp och att vi ska minska
skillnaden mellan upplevda och anmälda brott, förklarar
han.
Sverdén lutar sig bland annat mot Brå:s årliga nationella
trygghetsundersökning. I den senaste undersökningen uppgav 1,5 procent av de tillfrågade, motsvarande 111 000 personer i befolkningen, nämligen att de utsatts för främlingsfientliga hatbrott. 0,3 procent av de tillfrågade i samma
undersökning rapporterade att de utsatts för hatbrott med
homofobiska motiv.
– Jag tror att typbrottet hatbrott är vardagsrasism och vardagsdiskriminering som inte kommer till vår kännedom. Du
blir utsatt på arbetsplatsen, på skolgården eller av grannarna. Det blir en slags normaliseringsprocess och man kan uppleva att detta kanske är saker man får tåla. Då anmäler man
inte, förklarar han den stora skillnaden mellan upplevda och
anmälda brott.
En viktig uppgift för Hatbrottsgruppen är därför att nå ut
till grupper och personer som kan tänkas vara utsatta för hatbrott, och informera. Polisen har ett gott samarbete och täta
kontakter med bland annat RFSL, Riksförbundet för homoAdvokaten Nr 7 • 2011
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eller om det bara var en förolämpning i största allmänhet, som att skrika tjockis.
i ’tjockisgenren’ och inte ’böggenren’ ”

sexuellas, bisexuallas och transpersoners rättigheter, och
Centrum mot rasism, berättar Marcus Sverdén.
Men de utsattas ovetskap eller ovilja att anmäla brott är
inte hela förklaringen till att så få anmälningar syns i statistiken. Det händer också att polisen helt enkelt inte uppfattar
hatbrottsmotivet bakom ett brott.
– Det är oroväckande att många som säger sig vara utsatta
för hatbrott också anser sig ha anmält ett hatbrott, men de
syns fortfarande inte i statistiken, säger Sverdén.
För att undvika att polisen glömmer eller missar att undersöka om ett brott är motiverat av hat finns numera en obligatorisk fråga om detta i polisens digitala anmälningssystem.
Hatbrottsgruppen som
förutom sin utredande
roll också har en kontrollfunktion, går igenom alla
ärenden där polisen kryssat ja på frågan om hatbrott.
– Bekymret är ju att hatbrott inte har någon egen
brottskod. Olaga diskriminering och hets mot folkgrupp är egna brottskoder, men i övrigt kan alla
motivbrott också vara hatbrott. De är inte lätta att
urskilja, vilket gör att statistiken blir beroende av om man letar rätt på brottet. Det är
alltså inte helt okomplicerat att följa just den här ärendekategorin, förklarar Marcus Sverdén.
Polisens hatbrottsmarkeringar i anmälningarna är inte
heller särskilt tillförlitliga, om man får tro Brå:s genomgång.
Under 2010 markerade polismyndigheterna totalt drygt
7 000 anmälningar som misstänkta hatbrott. Av dem kunde
Brå identifiera hatbrottsmotiv i knappt 2 800 fall.
Mycket skam

Carin Holmberg arbetar vid RFSL:s brottsofferjour. Hon har
goda erfarenheter av just hatbrottsgruppens arbete, men anser att stödet till dem som utsätts för hatbrott brister på många
andra håll i landet. Det kan handla om dåligt bemötande, men
också om att polisen helt missar hatbrottsmotivet.
– Även om det skrikits ”bögjävel” kan polisen tveka om det
verkligen var ett hatbrott eller om det bara var en förolämpning i största allmänhet, som att skrika tjockis. Då kanske
man gör bedömningen att det var i ”tjockisgenren” och inte
”böggenren”, säger Carin Holmberg.
Effekten blir att brottet bedöms som mindre allvarligt. För
den utsatte kan det innebära att han eller hon inte får något
målsägandebiträde. Och målsägandebiträdet är viktigt för
dessa brottsoffer, som många gånger har ett svagt eget nätverk.
Advokaten Nr 7 • 2011

Carin Holmberg

– Målsägandebiträdet kan vara den enda man har att prata
med. Man har inte med nödvändighet stöd från någon, konstaterar Holmberg.
Till RFSL:s brottsofferjour ringer många personer som
kränkts och utsatts för brott på grund av sin sexuella läggning
eller sin könsidentitet. Ofta får Carin Holmberg försöka övertala de utsatta att överhuvudtaget vända sig till polisen,
många gånger utan att lyckas.
– Det är förenat med mycket skam att bli utsatt för den här
typen av brott, eftersom de innebär ett angrepp på ens person och identitet. Den utsatte kanske inte ens själv är helt
lycklig över att vara homosexuell, och så ska han nu stå upp
och tala om det i rätten.
Vissa kanske inte har
”kommit ut” för sina föräldrar och så plötsligt är
allt officiellt och allt ska
sägas, förklarar hon.
Holmberg tror också
att det gömmer sig en del
hatbrott i det som brukar
beskrivas som hedersrelaterat våld.
– När en ung människa
utsätts för hedersrelaterat våld på grund av sin
sexualitet eller könsidentitet, är det då ett hatbrott
eller ett hedersbrott? frågar hon retoriskt.
Lakar ur förtroendet

Själva rubriceringen av hatbrotten tycks vara en svår nöt att
knäcka. Ett antal bitar måste falla på plats för att hoten eller
förolämpningarna mot flyktingfamiljen eller det lesbiska paret ska bedömas som hatbrott. Anmälaren måste åtminstone
antyda motivet. Polisen som tar emot anmälan måste i sin tur
fånga upp glåporden och föra det tänkbara motivet vidare till
åklagare. Enligt Riksåklagarens riktlinjer ska åklagare alltid
kopplas in som förundersökningsledare när någon är skäligen misstänkt för ett brott där det är sannolikt att det finns
sådant motiv för brottet som anges i 29 kap. 2 § 7 st. brottsbalken.
Precis som polisen har Åklagarmyndigheten satsat på att
fånga in hatbrott under 2000-talet. Numera finns speciella
hatbrottsåklagare vid varje åklagarkammare.
Kammaråklagare Lars Morand arbetar med hatbrottsfrågorna vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö, som fått särskilt ansvar för bland annat hatbrott. Utvecklingscentrum samlar bland annat in rättsfall med
hatbrottsmotiv. Trots detta tycker Morand att det är svårt att
få en tydlig bild av hur vanliga hatbrotten är och hur de hanteras av rättsväsendet.
– Begränsningen där ligger ju i att våra hatbrottsåklagare i

hatbrotten
i rättsväsendet
Brottsförebyggande rådet, Brå,
gjorde år 2002 en
genomgång av hur
hatbrotten hanterades av rättsväsendet under
2000.
l Under 2000 anmäldes 4 300 hatbrott. 90 procent
av dem lades ned.
l 360 hatbrott ledde till åtal. I dessa
ärenden åberopade åklagaren
straffskärpande
motiv i 42 fall.
l Domstolarna
skärpte straffet för
46 hatbrott. Frågan prövades i 58
fall. När motivet
inte prövades berodde det främst
på att åklagaren
inte åberopade det,
enligt de domare
som intervjuades. I
enbart sju fall angavs uttryckligen
straffskärpningsregeln med lagrum i
domen.
l Enligt Brå saknades en tydlig praxis
för när och hur
straffskärpningsregeln ska tillämpas.
l Brå rekommenderade rättsväsendets aktörer att
satsa på utbildning
för att få ökad kunskap om hatbrott.
Brå efterlyste också ett ökat synliggörande av hatbrottsmotiven i
brottsutredningar.
l Man påpekade
också att det är viktigt för brottsoffren
att domstolarna
anger hatbrottsmotivet när det används. Det ger
nämligen möjlighet
till större brottsskadeersättning.
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”Om inte rättssystemet uppmärksammar hatbrott, eller om åklagare inte tycker
det är viktigt nog för att driva en runda till för att kunna visa motivet,
så är det klart att det efterhand lakar ur förtroendet för polisen, åklagarna
och domstolarna, och därmed också anmälningsbenägenheten.” Lars Morand
arbetet mot
hatbrott
Under 1990-talet
och det tidiga
2000-talet fick
hatbrott mycket
uppmärksamhet,
både medialt och
politiskt. Fram till
år 2008 nämndes
hatbrotten som ett
särskilt prioriterat
område i såväl
budgetpropositionen som regleringsbreven till polisen och
Åklagarmyndigheten.
Sedan år 2000
finns särskilda
samordnare vid
alla åklagarkammare för hatbrott.
Hatbrottsärenden
ska behandlas
med förtur och
med åklagare som
förundersökningsledare. Det finns
också särskilda
kontaktpersoner
för hatbrott vid
alla polismyndigheter sedan 2001.
Polisen tvingas
numera ta ställning i sitt digitala
anmälningssystem
vid alla brottsanmälningar till om
det kan finnas ett
hatmotiv.
Hatbrottsgruppen i Stockholm
startade i projektform, med namnet
Hatbrottsjouren,
år 2007. Sedan
2009 är gruppen
en permanent del
av Stockholmspolisens verksamhet.
De sex personerna
vid Hatbrottsgruppen arbetar både
brottsförebyggade och med utredning/lagföring i
polisdistriktet City.
Man fungerar också som en resurs
för hela länet.
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landet måste skicka in sina avgöranden för att vi ska kunna
sammanställa dem, säger han, och konstaterar att man förmodligen inte får in alla domar.
Lars Morand har förståelse för att hårt arbetande åklagare
runtom i landet kanske inte gräver särskilt djupt i ett tänkbart
hatbrott. Grundbrotten i sig är många gånger ganska lindriga, och det är dessutom svårt att bevisa ett hatmotiv. Samtidigt försöker Morand och Utvecklingscentrum i alla sammanhang att ändå motivera åklagarna att ta det extra arbete
det kan innebära.
– Det är viktigt att vara noggrann på grund av det signalvärde som finns till den
grupp som den utsatte personen hör till. Själva brottet kan
ju också påverka hela gruppen, inte bara den som är
brottsutsatt, påpekar Lars
Morand, och fortsätter:
– Om inte rättssystemet
uppmärksammar hatbrott,
eller om åklagare inte tycker
det är viktigt nog för att driva
en runda till för att kunna
visa motivet, så är det klart att
det efterhand lakar ur förtroendet för polisen, åklagarna
och domstolarna, och därmed också anmälningsbenägenheten.
För att försöka öka tydligheten och underlätta statistikinsamlingen vid hatbrott planerar Utvecklingscentrum i Malmö ett projekt som ska genomföras nästa år.
– Det syftar just till att se vad vi kan göra åt det här och ska
svara på frågor som: Kan vi göra något för att lättare följa hatbrotten statistiskt? Åberopar åklagarna motivet för straffskärpning och identifierar vi hatbrott fullt ut? berättar Lars
Morand.
Svårt bevisa motiv

Både polis och åklagare kan säkert behöva arbeta hårt med
utredningsmaterialet när de ska bevisa hatbrott. Till skillnad
från de allra flesta brott räcker det ju inte med att bevisa den
brottsliga gärningen och uppsåtet – man ska också bortom
rimligt tvivel bevisa varför gärningsmannen begick brottet.
Det ställer särskilda kvar på polisarbetet.
– Det som är svårt är den subjektiva sidan hos gärningsmannen. Att ett av motiven varit att kränka enligt de motiv
som tas upp i straffskärpningsregeln, säger gruppchefen vid
Hatbrottsgruppen Marcus Sverdén.
Motiven fångar man upp genom att tala med den brottsutsatte, men också genom att leta efter tecken på brottsplatsen
eller hos gärningsmannen.
– Ju tidigare man identifierar ett hatbrottsmotiv, desto bätt-

re. Det är oftast där på plats man kan se om det finns vissa
symboler eller klädsel som skulle kunna tyda på att det kan
vara ett hatbrott, förklarar Sverdén.
Han tillägger att Stockholmspolisen är duktig på att ställa
de nödvändiga frågorna och hitta tecknen på hatbrott. Ändå
är bevisningen många gånger svår. Detta märks också i domstolarna som sällan åberopar straffskärpningsregeln i sina
domar.
Enligt en genomgång av rättsväsendets hantering av hatbrott år 2002 lades 90 procent av de anmälda hatbrotten
ned. Av de 58 fall där domstolen prövade frågan om
straffskärpning skärptes
straffet i 46 mål. Bara i sju fall
åberopade dock domstolen
det aktuella lagrummet (se
faktaruta om Brå:s uppföljning av rättsväsendets hantering av hatbrotten 2002).
Domstolarna ska alltså
väga in eventuella hatbrottsmotiv när det är aktuellt. Det
är också mycket möjligt att
de gör det. Problemet är att
rätten sällan redovisar detta
eller förklarar hur man har
sett på hatbrottsmotivet.
Bristen på praxis gör det
svårt också för polis och åklagare att hantera hatbrottsmisstankarna.
Brott under konstruktion

Professor Eva Tiby är väl medveten om svårigheterna att bevisa hatbrott och bristen på praxis. Hon pekar också på principiella problem med att väga in gärningsmannens åsikter i
straffbestämningen. Det är ju trots allt inte förbjudet att tycka
bättre om heterosexuella än homosexuella, eller tvärtom.
Kritiker mot hatbrottslagar anser att straffskärpning på
grund av åsikter och känslor är snubblande nära åsiktsregistrering, konstaterar Tiby.
Samtidigt ser Eva Tiby en poäng med att rättsväsendet
ändå börjar intressera sig inte bara för vad en gärningsman
gjort utan också varför han gjort det.
– När vi vill förebygga brott kanske det är bra att veta vilka
motiv som är drivkrafterna. Genom att fokusera på motivet
när det gäller hatbrott, som man måste, kanske det spiller
över på andra utredningar och ger kunskap. Så skapas teorier
och förståelse för brottslighet, säger hon.
För en forskare erbjuder hatbrotten en guldgruva, med
många principiella frågor att studera. Men som jurist är Eva
Tiby ändå en aning bekymrad över bristen på enhetlig definition av vad hatbrott är. Hatbrott tycks vara en brottskategori
som ständigt konstrueras och konstrueras om. I sin forskning
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Snabbavveckling - nu ännu enklare
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Fokus Hatbrott
”Alla aktörer behöver hjälpas åt för att komma åt de här brotten, även om det är
Men det ger ju en möjlighet till straffskärpning

Marcus Sverdén.

om homofobiska hatbrott har Eva Tiby bland annat funnit att
polisen tycks göra en ganska vid tolkning av vad som är hatbrott, medan åklagare och domare har en snävare tolkning.
Men också de utsatta individerna deltar i konstruerandet
av brottet. Eva Tiby ger ett exempel. I hennes första studie om
homofoba hatbrott från 1999 rapporterade ungefär 25 procent av informanterna att de utsatts för brott. I nästa studie,
sju år senare, var motsvarande siffra 50 procent. De nya offren visade sig i mycket stor utsträckning vara kvinnor. Eva
Tiby har mycket svårt att tro att skillnaden berodde på en ökning av våld och trakasserier.
– I stället har konstruktionen vidgats, så att även det som
sker på jobbet och det kvinnor utsätts för, ses som hatbrott.
För att jag forskar om hatbrott och medierna skriver om det.
Det betyder inte att man hittar på handlingen. Den finns där

och fanns där också tidigare. Det är vad man kallar det som
förändras, förklarar Tiby.
Också från myndigheternas och rättstillämparnas sida har
målgruppen för lagen utvidgats efterhand, så att allt fler nu
anses kunna utsättas för hatbrott, förklarar Eva Tiby.
– Om man går tillbaka till intentionerna med lagstiftningen
från 1994 så var tanken att skydda de klassiska utsatta grupperna, som judar, invandrare och sexuella minoriteter. Problemet uppstår eftersom lagstiftningen som den är utformad kan
tillämpas även om jag säger ”otäcka heterofil!”. Då har man
släppt utgångspunkten. Vad leder det till? frågar sig Eva Tiby.
Den utvidgade synen på vem som kan drabbas har slagit
igenom i Brå:s statistik, som sedan år 2008 också inkluderar
brott som begås av personer ur minoritetsgrupper mot någon ur majoritetssamhället.

Försvararen

Svår balansgång mellan skydd och
Lagen om hets mot folkgrupp lämnar allt för stort tolkningsutrymme åt
domstolarna och tillämpas dessutom olika. Det anser advokat Percy Bratt,
som försvarade pingstpastorn Åke Green och hans uppmärksammade
predikan om homosexualitet.

S

ällan har principerna om skyddet för utsatta grupper
mot yttrandefrihet och religionsfrihet ställts så tydligt
emot varandra som i Åke Green-målet. Just därför var
det ett både viktigt och intressant mål, påpekar advokat Percy Bratt. Han försvarade den frispråkige pingstpastorn, som
till slut friades i HD med hänvisning till Europakonventionen.
– Vi hävdade att i ett öppet, demokratiskt samhälle måste
religiösa uppfattningar få brytas mot andra. Om lagstiftaren
ska se till att inga människor kränks blir utrymmet för ett fritt
samtal mycket snävt, säger han.
Hans försvarslinje var att fällande dom stred mot Europakonventionens och regeringsformens rätt till religionsfrihet

och yttrandefrihet. Percy Bratt argumenterade också för en
konventionskonform tolkning av brottsrekvisitet ”visa missaktning”, som ger ett ganska stort tolkningsutrymme. Åke
Green uppmanade ju människor att sluta begå vad som enligt
hans religiösa uppfattning är en synd. Det är inte uttryck för
missaktning mot en grupp, och inte vad man brukar kalla
hate speech, menar Percy Bratt.
Avvägningen mellan rättigheter och brottet hets mot folkgrupp är inte lätt. Det fanns inte heller några direkt likartade
fall för HD att luta sig mot. I stället tvingades domstolen till en
djupgående analys av Europakonventionens principer.
– Lagstiftaren har lämnat till rättstillämpningen att göra avvägningen mellan yttrendefrihet och hets mot folkgrupp. Det

fakta åke green-målet
Den 20 juli 2003 höll pastorn Åke Green en predikan i Borgholm på Öland på temat Man och kvinna
– Guds skapelseordning. Predikan behandlade det
Green kallade sexuella abnormiteter, framför allt i
form av utlevd homosexualitet, som i Greens bi-
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beltolkning är en svår synd. Mest uppmärksammat blev uttalandet om dessa ”abnormiteter” som
en ”cancersvulst på samhällskroppen”.
Åke Green polisanmäldes av RFSL:s lokalordförande i Kalmar. I juni 2004 dömdes Green av

Kalmar tingsrätt till en månads fängelse för hets
mot folkgrupp. Domen överklagades och Åke
Green friades i februari av Göta hovrätt. Även hovrättens dom överklagades dock.
I november 2005 kom Högsta domstolens av-

Advokaten Nr 7 • 2011

Fokus Hatbrott
domstolen som bestämmer i skuldfrågan och påföljden.
och en tydlig signal att rättsväsendet tar hatbrotten på allvar.”

Moral och juridik

Hatbrottslagstiftningen är, menar Eva Tiby, moraliskt grundade lagregler. De har kommit till för att markera värderingar
som anses grundläggande i samhället. Frågan är dock hur väl
juridiken klarar uppgiften som moralens väktare. Fungerar
hatbrottslagen?
– Det beror på vad man vill ha lagstiftning till. Att få domar
eller att skicka en signal med den, svarar Eva Tiby.
Som signal om allas lika värde fyller straffskärpningsregeln
sin funktion, anser Tiby. Lagen har också bidragit till att man
samlar in kunskap om olika gruppers situation och lär mer
om deras situation. Men för att skydda enskilda utsatta individer är det inte givet att lagstiftning är den effektivaste vägen
att gå.
– Man skulle kunna tänka sig en medlingsväg, en civilrätts-

Marcus Sverdén

lig väg eller så. Men jag tror inte att någon kommer att föreslå
det. Jag skulle inte satsa pengar på att någon föreslår att man
tar bort lagen, säger Eva Tiby.
– Det vi skulle önska i vårt jobb är väl en tydlighet och en
samsyn i hela rättskedjan om vad ett hatbrott är. En tydlig
praxis på området skulle underlätta, säger polisen Marcus
Sverdén.
Också advokaterna kan bidra till en bättre rättstrygghet för
brottsoffren, menar Sverdén.
– Målsägandebiträden i de här fallen skulle kunna uppmärksamma när det förekommer ett hatmotiv. Alla aktörer
behöver hjälpas åt för att komma åt de här brotten, även om
det är domstolen som bestämmer i skuldfrågan och påföljden.
Men det ger ju en möjlighet till straffskärpning och en tydlig
signal att rättsväsendet tar hatbrotten på allvar, säger han. n

yttrandefrihet
finns ett stort tolkningsutrymme och det blev tydligt i Greenmålet, förklarar Percy Bratt.
Det stora tolkningsutrymmet är samtidigt problematiskt
för rättssäkerheten, anser Bratt. För medan
brottsrubriceringen antyder att det handlar om
att stå på ett torgmöte och agitera för antisemitiska eller på annat sätt kränkande åsikter, räcker
det enligt gärningsbeskrivningen med att uttrycka missaktning mot någon av de grupper som
omfattas av skyddet.
– Brottet hets mot folkgrupp är väldigt vittomfattande och vagt, hävdar Percy Bratt.
Enligt hans uppfattning borde lagen förtydligas, så att brottet mer motsvarar brottsrubriceringen och avse sådana uttryck för hets som inspirerar till våld mot en viss grupp.
Percy Bratt.
– Annars kan lagen innebära väldigt långtgående
inskränkningar och dessutom bli väldigt godtyckligt tillämpad.
Ett annat problem med hetslagstiftningen är att den kommit att tillämpas på två helt olika sätt av Justitiekanslern, som
har ensamrätt att väcka åtal i tryck- och yttrandefrihetsmål,
och av övriga åklagare. Följden blir en motsägelsefull praxis,

görande i målet. Enligt HD var det inte uppenbart
att ”grundlagsskyddet för yttrandefriheten lägger hinder i vägen för att döma Å.G. enligt åtalet”.
Däremot ansåg HD att det skulle innebära en
kränkning av Åke Greens rättigheter enligt Euro-
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där gränserna för vad man får säga blir mycket olika beroende
på i vilken form det sägs, menar Percy Bratt.
Ett exempel är det så kallade Bernermålet där nynazisten
Dan Berner i en filmad föreläsning i Umeå bland
annat hävdade att svarta är bättre än vita på
idrottsprestationer medan vita är bättre på att
bygga civilisationer. Berner dömdes till fängelse
för hets mot folkgrupp. Bernermålet kan jämföras med JK:s prövning av de kassettband som sålts
i Stockholms moské. På banden kallades judar för
”bröder till apor och grisar”. Man återgav också
en hadith, ett religiöst citat från 600-talet, med
uppmaningen att döda judar. Enligt JK Göran
Lambertz var detta precis på gränsen till brottsligt, men inte tillräckligt för att väcka åtal. Percy
Bratt är kritisk mot bedömningen.
– Brottet hets mot folkgrupp bär upp ett viktigt
skyddsintresse. När JK inte väcker åtal underminerar detta
skyddet. Det är en demokratifråga att den viktiga avgränsningen mellan skydd för utsatta grupper och yttrandefrihet
avgörs i domstolarna. Därför är det ett problem att JK har en
så restriktiv åtalspraxis, säger Bratt. n

pakonventionen, artikel 9 (religionsfrihet) och
artikel 10 (yttrandefrihet). Domstolen skrev bland
annat att det var ”sannolikt att Europadomstolen
vid en prövning skulle finna att det skulle utgöra
en kränkning av Europakonventionen att döma

Målsägandebiträdet:
Hatbrott är
en särskild
kränkning
– vänd!

Åke Green för uttalandena i hans predikan”, och
valde att fria från brottet hets mot folkgrupp med
utgångspunkt i en konventionskonform tolkning
av lagen.
NJA 2005 s. 805
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Fokus Hatbrott

Målsägandebiträdet

Hatbrott är en särskild kränkning
Att bli angripen och utsatt för brott för sin sexuella läggning eller sin
härkomst är en alldeles speciell kränkning. Det säger advokat Kristofer
Stahre. Som målsägandebiträde för personer utsatta för hatbrott händer det att han får informera polisen om vad som gäller.

fakta: Förolämpning
Brottet förolämpning faller under
enskilt åtal. Åklagare kan ändå
väcka åtal när
det handlar om
förolämpning mot
någon med anspelning på hans
eller hennes ras,
hudfärg, nationella eller etniska
ursprung eller
trosbekännelse,
eller förolämpning
mot någon med
anspelning på
hans eller hennes
sexuella läggning,
men det kräver att
målsäganden anmäler brottet.

ånga poliser är fortfarande inte utbildade om hatbrott och vad det är, och det händer att man inte
identifierar hatmotivet, säger advokat Kristofer

hon inte alltid se att det finns grund för straffskärpning, konstaterar Stahre.
I ärenden när någon utsatts på grund av sin härkomst eller
Stahre.
ras är det ofta lättare för polisen att se motivet, menar Stahre.
Han företräder som målsägandebiträde ganEtt vanligt hatbrott, enligt både Kristofer Stahska ofta personer som utsatts för hatbrott på
res erfarenhet och Brå:s statistik, är förolämpgrund av sin sexuella läggning.
ning, ett brott som inte faller under reglerna om
– Den här typen av uppdrag ligger mig varmt
allmänt åtal. Det gör att målsäganden själv måste
om hjärtat. Det är en särskild kränkning, när nåanmäla brottet till åtal.
got så privat som ens sexuella läggning gör att
– Det är inte alltid polisen förklarar det, och då
man utsätts för brott. Det kryper liksom under
blir det inget åtal. Där har målsägandebiträdet
skinnet. Och det är ju just därför lagstiftaren har
också en viktig uppgift att informera om det och
ansett att det ska vara en grund för straffskärpatt berätta att förolämpning är ett brott.
ning, förklarar Stahre.
Kristofer Stahre tycker sig märka att hatbrott
fått allt mer uppmärksamhet både i samhället
En viktig uppgift för Kristofer Stahre som Kristofer Stahre.
som helhet och inom rättsväsendet, och frånsett
målsägandebiträde är att vara med vid polisförvissa kunskapsbrister hos polisen är han på det
hör. Där händer det ibland att han får hjälpa polisen att se och
hela taget nöjd med hur dessa brott hanteras.
uppmärksamma hatmotivet bakom ett brott som begåtts på
– Åklagarna är inte rädda för att väcka åtal och att åberopa
grund av offrets sexuella läggning.
hatmotivet. Domstolarna tar den här typen av brott på allvar,
– Det är ju i det inledande skedet som bemötandet är viktioch är beredda att döma för förolämpning. De dömer också
gast, och det gäller att identifiera motivet. Om man skickar en
ut skadestånd till målsäganden, ofta högre på grund av hatfärdig utredning till åklagare utan att ta upp det kan han eller
motivet. Så domstolarna sköter sig bra, säger han. n

Jan Norman & Lina Öhman

MEDLING OCH ANDRA FORMER AV KONFLIKTHANTERING
Boken ger omfattande kunskap i förhandling, medling och andra former av
konflikthantering. Den ger en bred bild av medling samt kunskaper på detaljnivå
om medlarens arbete.
Medlingens olika användningsområden redovisas i skilda avsnitt som exempelvis
medling vid brott, familjemedling och medling på arbetsplatsen. Olika medlingsformer såsom systemisk kognitiv, narrativ och transformativ medling behandlas
ingående.
Beställ ditt exemplar på www.iustus.se eller i bokhandeln.
kundtjanst@iustus.se | www.iustus.se

34

Advokaten Nr 7 • 2011

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

Främst
för de
främsta.
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Norstedts Juridik
– främst för de främsta.
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Replik

Svepande och felaktig kritik kan
Debatt

Dom för folkrättsbrot
t visar på kunskapsbris
ter

I ett debattinlägg i Advokaten nr 6, 2011, om målet mot Makitan riktar docenten
Ola Engdahl dels konkret kritik mot tre punkter i den 245 sidor långa domen,
dels svepande kritik och till viss del allvarliga anklagelser mot rättegångens
alla aktörer. Det skriver kammaråklagare Magnus Elving.

Det är oroväckande att den
nyligen avkunnade domen
i Makitan-fallet, som rörde
brott, avslöjar kunskapslucko
grovt folkrättsr om centrala aspekter av
folkrätten hos både domstolen,
och försvararna. Det skriver
åklagarna
Ola Engdahl, docent i
folkrätt.

D

en 8 april 2011 dömdes
Ahmet
Makitan för grovt folkrättsbrott
till fem års fängelse vid
Stockholms tingsrätt. Domen
överklagades
inte. Brottet i fråga definieras
i brottsbalken 22 kap. 6 §, i vilken
det anges att
den som gör sig skyldig
till en svår överträdelse av den internationella
humanitära rätten i väpnade konflikter
skall
dömas för folkrättsbrott
alternativt
grovt folkrättsbrott om
många människor dödats eller skadats.
Makitan-fallet
var endast andra gången
i modern
svensk historia som en
person dömts
för folkrättsbrott. Domen
mot Jackie
Arklöv i december 2006
var den första
gången. Internationella
åklagarkammaren och polisens krigsbrottskommission har deklarerat att
ett ytterligare
antal åtal förbereds i närtid.
Det är därför oroväckande att domen
i Makitanfallet avslöjar kunskapsluckor
om centrala aspekter av folkrätten
hos både
domstolen, åklagarna och
försvararna.
Ett första

stEg i tillämpningen
av
den internationella humanitära
rätten
är att identifiera vilken
slags konflikttyp
som är aktuell i det enskilda
fallet. Den

internationella humanitära
rätten skiljer på internationella och
icke-internationella väpnade konflikter,
där den
förra är betydligt mer reglerad
genom
traktater än den senare.
Till skillnad
från Arklöv-fallet fann tingsrätten
i Makitan-fallet att det förelåg
en internationell väpnad konflikt vid
tiden för de aktuella handlingarna. Tingsrätten
hade
därmed en omfattande
humanitärrättslig reglering till sitt förfogande.
Mot
bakgrund av detta är det
förvånande att
domstolen ansåg att Makitan
begått
brott mot den gemensamma
artikeln 3
till de fyra Genèvekonvention
erna. Just
denna artikel är en av de
mycket få artiklar som inte är tillämplig
under en
internationell väpnad konflikt.
Detta
står mycket tydligt i artikeln
att dess
bestämmelser skall tillämpas
under
”väpnad konflikt, som
icke är av internationell karaktär”. Det
är högst förvirrande och olyckligt att
domstolen som
skäl för att Makitan gjort
sig skyldig till
folkrättsbrott valt att särskilt
lyfta fram
en bestämmelse som tillkommit
endast
för att offren i interna konflikter
inte
skulle vara helt skyddslösa.
Vidare finner domstolen
att Makitan

begått brott mot den så
kallade gisslankonventionen. Gisslankonventione
n är
inte en del av den humanitära
rätten
överhuvudtaget och faller
därmed inte
ens under straffbudet folkrättsbrott.
Detta är för övrigt mycket
tydligt uttryckt i själva konventionen
som i artikel 12 stadgar att gisslankonventione
n
inte är tillämplig på gisslantagande
under en väpnad konflikt.
Trots det skriver tingsrätten att Makitan
gjort sig
skyldig till svåra överträdelser
av gisslankonventionen. Dessutom
hänvisar
tingsrätten till gisslankonventione
ns
regler som en del av de
regler som omfattas av Internationella
Röda Korsets
stora studie om den internationella
humanitära rättens sedvanerättsliga
status (regler bindande för
alla parter i en
väpnad konflikt). Detta
är helt enkelt
inte sant.
Tingsrätten uppvisar även
osäkerhet
vid tillämpning av rättskällorna
när den
oreflekterat hänvisar till
Romstadgan
för den Internationella
brottmålsdomstolen. För att stärka
sin argumentation hänvisar domstolen
till bestämmelser i Romstadgan, utan
att på något
vis förklara varför dessa
bestämmelser

hos rättens aktörer

Debatt

är av betydelse i ett mål
rörande handlingar som begicks långt
innan Romstadgan förhandlades fram.
Möjligen
skulle en hänvisning vara
på sin plats
för att påvisa brottets allvarliga
karaktär, men något sådant förklaras
inte av
domstolen.

ningen, med anledning
av Sveriges anansatser verkar inte ha
slutning till Romstadgan,
fått genomslag.
lade fram sitt
Idag styrs åtal för folkrättsbrott
betänkande om en förändrad
till
och mer
Stockholms tingsrätt sannolikt
detaljerad brottsbalk avseende
med förbl.a.
hoppningen att Sveriges
folkrättsbrottet. Att detta
största och
ännu inte lett
mest specialiserade tingsrätt
fram till lagstiftning är
ska ha
talande och benödvändig kompetens
klagansvärt.
för denna typ av
Det samlade intrycket är
mål. Domen i Arklöv-fallet
att det hos
Folkrätten är ett oerhört
vittnar förde juridiskt skolade aktörerna
brett fält
visso om att juristdomarna
i rättemed motsvarigheter på
i det målet
gången rådde en påtaglig
de flesta av den
okunskap röhade erforderlig folkrättslig
nationella
rättens discipliner. Det
kompetens.
rande den folkrättsliga
kan
materian. Detta
Domare kommer dock
knappast begäras att nationella
och går och nåär naturligtvis allvarligt
jurister
– inte minst ur
gon kunskapsspridning
på egen hand och på kort
verkar inte ha
ett rättssäkerhetspersp
tid
ska
kunna
ektiv. När vi nu
skett. Om internationella
analysera och följa den
straffrättsutfortfarande är i början
folkrättsliga utav vad som kan
redningen får gehör för
vecklingen. Däremot föreligger
sitt förslag komantas leda till en relativt
det ett
utvecklad
mer åtal för folkrättsbrott
nationellt ansvar att Sveriges
att kunna
svensk praxis i dessa frågor
folkrättshamna i alla tingsrätter.
är det naliga förpliktelser får genomslag
Det poängterar
turligtvis av stor vikt att
i natiodomstolarna
ytterligare behoven och
nell rätt. En annan del
vikten av att en
skaffar sig ingående kunskaper
av detta ansvar
betydande satsning görs
om folkär hanteringen av utbildningsfrågor.
på utbildning i
rätten. Vi har exempelvis
tidigare befolkrätt för domare. Självfallet
Exempelvis har Folkrättskommittén
bör utvittnat hur Migrationsöverdom
bildningsinsatser även
stolen
pekat på behovet av utbildning
riktas mot åklatolkat gränsen för vad som
i folkrätt
utgör en
gare och advokater.
för svenska rättstillämpare.
väpnad konflikt på ett sätt
För den
som inte
som är särskilt intresserad
stämmer överens med
av den interden tolkning
Vi kan alla hålla
nationella humanitära
mEd om att de
som växt fram internationellt.
rättens område
brott som begås under
Först efutgör också Folkrättskommittén
väpnade konter ett omfattande arbete
s beav svenska
flikter måste straffas. Det
tänkande
internationel(SOU
2010:72) en utmärkt inRöda Korset ändrade Migrationsöverla samfundets kamp mot
troduktion.
straffrihet
domstolen sin praxis.
inom detta område blir
Mot bakgrund av Makitan-fallet
aldrig starkare
föreän
ländernas egna förmågor
faller utbildningsbehovet
att på ett
folkrättEn har
vara påfallankommit att bli allt
kompetent sätt hantera
de hos de juridiska aktörerna,
dessa kompliviktigare för rättstillämpare
i första
cerade fall. Att det är viktigt
i Sverige
hand hos tingsrätten som
att tillämpa
när omvärlden tränger
måste förvänsig på. Det är
reglerna på ett korrekt
tas känna lagen men också
sätt behöver
inte minst tydligt på straffrättens
hos åklagarknappast understrykas.
omna som, förutom att de
I slutänden
råde genom den utveckling
synes ha åberohandlar det om trovärdighet
som skett
pat irrelevanta rättsregler,
för domgenom Romstadgans antagande
i likhet med
stolarna att kunna tolka
och
försvararna inte heller
och tillämpa
den omfattande praxis
förefaller ha bisom kommit
folkrättens regler. n
dragit till en korrekt juridisk
från de internationella
bedömkrigsförbrytarning av målet. Initiativ
tribunalerna. Det har nu
lär tidigare ha
gått över tio år
Ola Engdahl
tagits för att vidareutbilda
sedan Internationella straffrättsutredsvenska doDocent
i folkrätt
mare och åklagare i folkrätt
men dessa
Försvarshögskolan

Forma Bolagstjänste
r
190x64

Ola Engdahl.

Dr Bo Kuritzén
190x64
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M

ed all respekt för Engdahls
säkerligen breda kunnande i
folkrätt vill jag redogöra lite
för den syn på rättsläget vi åklagare
förde fram i rättegången – i de konkreta delar han nu kritiserar.
En debatt på detta snåriga och i
praktiken ganska outforskade rättsliga
fält skulle i och för sig kunna vara något positivt. Jag tycker emellertid att
starten kunde vara mer konstruktiv
och inte så präglad av generaliseringar
om rättens alla aktörer utifrån enstaka
formuleringar i domen.
Jag uppfattar en ganska tydlig underton av kritik i frågan om synen på konfliktens natur. Kritiken i övrigt är konkret beträffande tingsrättens
behandling av artikel 3 som är gemensam för de fyra Genèvekonventionerna
(GK), av Gisslankonventionen och av
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan).

bosnienmuslimska styrkor, medan målet mot M avsåg konflikten i BosnienHercegovina sommaren 1992 mellan
Kroatiens reguljära styrkor lierade
med bosnienkroatiska styrkor mot Jugoslaviens reguljära styrkor lierade
med bosnienserbiska styrkor.
Den övergripande frågan om konfliktens natur sommaren 1992 har för
övrigt prövats av Jugoslavientribunalen
i målet mot Tadić, där överklagandekammaren kom fram till att det ska betraktas som en internationell väpnad
konflikt (p 160–162).
I rättegången höll vi oss till definitionerna i GK och 1977 års tilläggsprotokoll (TP) samt till fler rättsfall än Tadić.
Tingsrätten redogjorde tydligt för sin
syn på konfliktens natur. Eftersom det
inte fanns någon invändning från försvararna i den delen kunde tingsrätten
helt enkelt nöja sig med att kort hänvisa till en ganska omfattande bevisning.

Konfliktens natur

Engdahl säger: Till skillnad från Arklövfallet fann tingsrätten i M-fallet att det
förelåg en internationell väpnad konflikt
vid tiden för de aktuella handlingarna.
Läsare kan genom detta uttalande
felaktigt få intrycket att detta innebär
olika bedömningar i samma domstol
av samma fråga. Målet mot Arklöv avsåg konflikten i Bosnien-Hercegovina i
juli 1993 mellan bosnienkroatiska och
36

Artikel 3 i Genèvekonventionerna

Engdahl säger: Av ordalydelsen i GK:s
artikel 3 framgår att artikeln gäller under väpnad konflikt, som icke är av internationell karaktär.
Engdahls slutsats är att artikeln därför inte kan tillämpas i en internationell konflikt. Min uppfattning är att det
kan vara så, men det behöver inte vara

så och det är i vart fall inte så enkelt.
Artikel 3 ger ju uttryck för ett minimum av skydd och den behöver inte
nödvändigtvis tolkas motsatsvis (”e
contrario”) som Engdahl gör, eftersom
principerna i den fullt ut kan anses gälla även i en internationell väpnad konflikt. Vi åberopade inte artikel 3 som en
ansvarsgrundande kompletteringsregel till folkrättsbrottet, men under rättegången gick vi igenom principerna
för den.
Den centrala frågan i målet mot M
var en punkt i artikel 3, nämligen den
om ”kränkning av den personliga värdigheten, särskilt förödmjukande och
nedsättande behandling”, som inte
återfinns i samma ordalydelse i GK IV
som en svår överträdelse i en internationell konflikt. Frågan är alltså om sådana kränkningar i Bosnien-Hercegovina 1992 är straffbara i Sverige enbart
om konflikten betraktas som nationell
och inte som internationell. Följdfrågan är given – varför skulle det vara
skillnad?
Folkrättskommittén redogör för sedvanerätten, som lägger samman bland
annat omänsklig behandling och
kränkningsregeln i en och samma regel
(SOU 2010:72, regel 90). Jugoslavientribunalen har resonerat på samma sätt.
Med stöd av målet mot Aleksovski kunde vi därför med fog påstå att allvarliga
kränkningar – utifrån samma ordalyAdvokaten Nr 7 • 2011

Replik

skapa rädsla hos rättens aktörer
delse som i artikel 3 – kan tolkas in som
svåra överträdelser av artikel 147 i GK
IV om omänsklig behandling och att sådana kränkningar i vart fall gäller som
sedvanerätt (rättegångsk., p 54; se
även målet mot Delalić, överkl.k.
p 143).
Vi pekade alltså på tre alternativa
rättsliga utgångspunkter för samma
sak, men förordade pläderingsvis att
allvarliga kränkningar faller under artikel 147 i GK IV om omänsklig behandling.
Det viktiga ur rättssäkerhetssynpunkt är inte den rättsliga etiketten.
Det viktiga är att det finns ett rättsligt
stöd för åtal och fällande dom. Tingsrätten kom fram till det alternativ vi
förordade (se inledningen till avsnittet
om kränkningar, s 67). Först efter ett
avgörande i Högsta domstolen kan någon säga säkert vilket alternativ som
ska betraktas som gällande svensk rätt.
Gisslankonventionen

Engdahl säger: Domstolen finner att M
begått brott mot den så kallade gisslankonventionen trots att den inte faller under folkrättsbrottet och den internationella humanitära rätten.
M var inte åtalad för brott mot Gisslankonventionen. Vi åberopade inte
heller denna som en ansvarsgrundande kompletteringsregel till folkrättsbrottet. M var åtalad för tagande av
gisslan enligt artikel 147 i GK IV och
dömdes för samma sak. Av domen på
s 77 framgår att tingsrätten inte har
missförstått detta. Att tingsrätten i domen på s 44 ändå redogör för delar av
innehållet i Gisslankonventionen är i
hög grad relevant, även om konventionen i sig inte omfattas av den internationella humanitära rätten. Här finns
alltså utrymme för missförstånd.
I korthet påstod vi att M vaktade civilpersoner som tagits till fånga för att
Advokaten Nr 7 • 2011

utväxlas mot personer som tagits till
fånga av fiendestyrkor och att M var
medveten om dessa faktiska omständigheter. Vi pekade på en definition av
begreppet gisslan i Gisslankonventionen som ett stöd för en förnuftig tolkning av regeln i artikel 147 i GK IV om
tagande av gisslan. Den Internationella
straffrättsutredningen behandlade frågan om tagande av gisslan under väpnade konflikter på exakt samma sätt
som vi och pekade också på definitionen i Gisslankonventionen (SOU
2002:98, s 376).
Romstadgan

Engdahl säger: För att stärka sin argumentation hänvisar domstolen till bestämmelsen i Romstadgan, utan att förklara varför dessa bestämmelser är av
betydelse i ett mål rörande handlingar
som begicks långt innan Romstadgan
förhandlades fram.
Romstadgan speglar utan tvivel en
lång utveckling av sedvanerätten. En
utveckling som startade långt innan
stadgan förhandlades fram. Vi redogjorde för detta och hänvisade till innehållet i Romstadgan bland annat under
två punkter som bidrog till att folkrättsbrottet är grovt. Tingsrätten fann dessa
punkter styrkta. (s 21, de två sista
punkterna och s 78; SOU 2010:72, s 317,
325 och 358).
Spelets regler

Engdahl säger: Mot bakgrund av M-fallet förefaller utbildningsbehovet vara
påfallande hos de juridiska aktörerna, i
första hand hos tingsrätten … men också
hos åklagarna som, förutom att de synes
ha åberopat irrelevanta rättsregler, i likhet med försvararna inte heller förefaller ha bidragit till en korrekt juridisk bedömning av målet.
Engdahl kunde lätt ha kontrollerat
dessa allvarliga påståenden genom att

lyssna på aktörerna i rättegången eller
på annat sätt ta reda på vilka regler vi
åberopat som ansvarsgrundande kompletteringsregler till folkrättsbrottet
(svåra överträdelser). Dessa finns i ansökningen om stämning. Därutöver
pekade vi under rättegången på vissa
regler som kunde ha mer eller mindre
relevans i målet, både för och emot M.
Dessa regler lade tingsrätten in i domen på s 21: ”Åklagaren har även åberopat etc.”. De är alltså inte ansvarsgrundande utan mer vägledande.
Konstruktiv och nyanserad kritik är
bra – det kan föra rättsutvecklingen
framåt. Men missriktad, svepande och
felaktig kritik grundad på osäkra slutsatser kan leda fel och i värsta fall skapa en ängslan hos andra rättsvårdande
aktörer att ge sig in på detta outforskade rättsliga fält.

Magnus Elving

Visst kan åklagare och andra göra

fel och givetvis kan vi ta till oss synpunkter från rättsvetenskapen, men
Engdahls kritik tar vi inte till oss. Eventuella fel i lägre instanser kan för övrigt
alltid rättas till i högre instanser. Det är
det som är spelets regler, om man nu
kan använda ett uttryck som ”spel” i
sammanhang där prövningar sker av
grymma gärningar och ofattbara
mänskliga lidanden.
Det vi åklagare och andra aktörer i
rättegången istället kommer att ta med
oss och aldrig glömma är brottsoffrens
tacksamhet över att det svenska rättsväsendet – under drygt fem månader
– genomförde en rättegång om förhållandena i ett fångläger i södra BosnienHercegovina våren och sommaren
1992. n
Magnus Elving
Kammaråklagare, specialist
Internationella åklagarkammaren
i Stockholm
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Förmånlig företagsförsäkring
för advokatbyråer.

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

Välkommen att ringa Willis 08-546 359 60 så berättar vi mer om vår försäkringslösning.
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Månadens advokat Branka Stojković

Hon blev Sveriges
advokat nr 5 000
Nu har Sverige mer än 5 000 advokater. Branka Stojković på Gärde
Wesslau i Borås antogs som ledamot nr 5 000 i augusti.
Hur reagerade du när du fick veta
det?
– Jag blev oerhört glad över att ha blivit
antagen till Advokatsamfundet. Att just
jag blev den 5 000:e advokaten är roligt.
Generalsekreteraren Anne Ramberg
hade informerat mig om detta i antagningsbeskedet. Det kändes lite speciellt.
Sveriges advokater har blivit
1 000 fler sedan 2003 – en ökning
Advokaten Nr 7 • 2011

med 25 procent på 8 år. Vad kan
det bero på att antalet har ökat så
snabbt?
– Ändrade inträdeskrav har självklart
haft betydelse för den allra senaste utvecklingen. Tittar man lite längre bakåt i
tiden kan man se att allt fler har intresserat sig för juridik. Antalet utbildningsplatser vid landets universitet har ökat.
Dessutom tror jag att efterfrågan på advokater har ökat i och med globaliseringen och den allt snabbare ekonomiska utvecklingen. Affärerna har blivit fler och
mer komplicerade med ökade krav på
specialistkompetens, vilket i sin tur le-

”Jag blev
oerhört glad
över att ha
blivit antagen
till Advokat
samfundet.
Att just jag blev
den 5 000:e
advokaten
är roligt.”

der till att advokatbyråerna anställer fler
jurister.
Vad arbetar du mest med?
– Olika typer av avtal; avtalsskrivningar och avtalstolkning. Det blir även en
hel del tvister, inte minst de som gäller
köprätten.
Vad är roligt och intressant med
det?
– Att arbetet är varierande och utvecklande. Inget ärende är det andra likt. Möjligheten att träffa klienter och hitta olika
problemlösningar är stimulerande.
Har du alltid varit inriktad på att
bli affärsjurist?
– Nej, men ju längre tiden gått och ju
mer jag har arbetat med den här typen
av juridik desto mer har jag insett att det
är det jag vill arbeta med. Det är just
kopplingen mellan juridik och affärer
som är spännande och som har lett till att
jag velat prova att arbeta med den här typen av ärenden.
Nu arbetar du med affärsjuridik.
Men i ditt examensarbete skrev
du om överskottsinformation vid
hemlig teleavlyssning. Vad tycker
du om utvecklingen på det området?
– Självfallet är det ett oerhört viktigt
ämne med svåra avvägningar. Vi som advokater har ett ansvar för att ta del i vad
som händer och verka för att rättssäkerheten vidmakthålls.
Är du uppvuxen i Borås?
– Jag flyttade till Sverige och Borås från
f.d. Jugoslavien 1992. Då var jag 11 år. Borås är en bra stad att vara advokat i. Här
finns en tradition att driva affärer och utveckla affärsverksamhet, kopplad till
Borås långa tradition som handelsstad.
De allra flesta ärenden har lokal förankring, på ett eller annat sätt.
Deltar du i någon verksamhet som
Advokatsamfundet ordnar?
– Jag har deltagit i vissa kurser. De behandlar relevanta frågeställningar och
är väldigt bra.
Vad gör du när du inte arbetar?
– Jag umgås med familj och vänner.
Just nu går det mycket tid åt att renovera
huset. När tid och möjlighet ges försöker
jag träna.
Hur tänker du dig din framtida
karriär? Vill du syssla med affärsjuridik hela ditt yrkesliv?
– Jag trivs väldigt bra med mitt yrkesval och vill fortsätta utveckla mig som affärsjurist. Förhoppningen är att en dag
MA
bli delägare. 
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Aktuellt
Hildary Månadsmöte september

Knep och goda chefer kan
underlätta kvinnors karriär
– Det finns en lång tradition hos
män att vilja ha makt. Vi kvinnor
behöver lära av det, så att vi vågar
hugga för oss och säga ja!
Det sa Eva Swartz som den första september gästade Hildary i
Stockholm för att berätta om sin
karriär och om resan från ”fulkultur till finkultur”.
Eva Swartz är vd och koncernchef för
bokförlaget Natur och Kultur. Dessförinnan var hon programdirektör för
TV4, och hon har tidigare haft en rad
chefsroller inom TV-branschen. Vid Hildarymötet beskrev hon sin resa från
”fulkultur till finkultur”, en uppdelning
som fortfarande lever stark hos många
människor.
Egentligen började resan i finkulturen, med studier i humaniora och arbete på bokförlag och Italienska kulturinstitutet. Men i mitten av 1980-talet
tackade Eva Swartz, efter mycket tvekan, ja till ett arbete på TV3, som just
skulle dra igång sina sändningar.
– Min professor i italienska, för jag
hade börjat doktorera då, sa att han inte
tänkte prata med mig längre när jag började på TV3, berättade Eva Swartz för de
kvinnliga juristerna på Hildarymötet.
Själv upptäckte hon dock snabbt att

det var både roligt och stimulerande att
göra TV, och att det dessutom fordrar en
minutiös noggrannhet i såväl det dagliga arbetet som i strukturen med avtal
och kontrakt.
– TV gör tokiga saker, men förvånansvärt få misstag, intygade Swartz.
Sämre beställt var det med ordningen
i förlagsvärlden. Det upptäckte Eva
Swartz när hon 2005 tog steget över till
”finkulturen” igen, nu som vd på bokförlaget Natur och Kultur. Förlagsbranschen är, enligt Swartz, präglad av att

Advokatfirman Ahlstedt
Advokat/biträdande jurist
sökes för tillträde snarast.
För mer information kontakta advokat Claes Östlund
eller advokat Lars-Göran Fredrikson på tel. 031-802 801.
Intresseanmälan senast 21 oktober.
Advokatfirman Ahlstedt HB
Box 11017, 404 21 Göteborg
www.ahlstedt.se
receptionen@ahlstedt.se
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Eva Swartz, vd
och koncernchef
för bokförlaget
Natur och Kultur,
gästade Hildary i
september.

man traditionellt inte behövt kämpa
och av en svag konkurrens. Men det håller på att ändras.
– Jag arbetar för det. Om vi når upp till
75 procent av noggrannheten i TV så
blir vi bäst, sa Swartz.
Eva Swartz berättade också om sina
erfarenheter av att ta sig fram i miljöer
där de flesta chefer av tradition är män.
För att kunna hävda sig där behöver
kvinnor framför allt lära sig att bli lite
tuffare och kaxigare, ansåg Swartz. Men
det finns också knep att ta till för att lättare nå fram, som att sänka rösten och
tala långsammare.
– Män stänger av annars, när rösten
blir för hög och snabb, förklarade
Swartz.
Hildarybesökarna fick också ett par
andra råd med sig från Eva Swartz.
– Byt jobb ofta! Det är viktigt att samla
kunskaper från olika håll, och det lättaste är att göra det medan ni är unga, sa
hon bland annat.
Hon rådde också de kvinnliga juristerna att om möjligt välja sin chef. Vilken chef man har är nämligen betydligt
viktigare än vilket företag man arbetar
på, ansåg hon.
– Det är chefen som ni arbetar med
varje dag som avgör hur bra ni blir, samUB
manfattade Swartz. 

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
SVENSKA - ENGELSKA
Telefon: 08/550 880 01
E-post: info@anglia.se
www.anglia.se
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Europeiska ITechLawkonferensen i Oslo

Dan Eliasson
ny generaldirektör
för Försäkringskassan
Regeringen
har utsett
Dan Eliasson till ny
generaldirektör för
Försäkringskassan. Han
tillträder
tjänsten
Dan Eliasson.
den 1 oktober.
Dan Eliasson är generaldirektör för Migrationsverket sedan
2006. Han har tidigare varit
bland annat statssekreterare,
internationell chefsförhandlare
och ambassadör i Regeringskansliet.
Försäkringskassans nuvarande generaldirektör Adriana
Lender kommer från den 1 oktober till dess hennes förordnande går ut den 31 december att
vara generaldirektör inom Regeringskansliet.

Till minne av Dixie
Labradoren Dixie har lämnat oss för att springa vidare i hundarnas himmel. Dixie var Advokatsamfundets egen synnerligen
älskade kanslihund och tillika generalsekreterarens bästa vän.
Dixie framlevde många lyckliga år med sin stora flock på samfundets kansli. Hon lämnade oss nästan 14 år gammal, och somnade in den 30 augusti efter en kort tids sjukdom. 
TK

ITechLaw, den internationella organisationen för
teknikrelaterad
rätt, grundades
1971 under namnet Computer Law
Association och fyller alltså 40
år i år. ITechLaw håller sin europeiska konferens i Oslo den 20–
21 oktober.
Programmet innehåller plenarsessioner och seminarier om
ett trettiotal IT-juridiska och
tekniska ämnen samt interaktiva verkstäder och sociala aktiviteter.
http://www.itechlaw.org/
oslo2011/index.shtml

UIA-kongress
i Miami Beach
Den internationella advokatorganisationen Union Internationale des Avocats, UIA, håller sin
55:e kongress 31 oktober till
4 november 2011 i Miami Beach.
Vid kongressen samlas över ett
tusen advokater från hela världen för att diskutera ett brett
spann av ämnen, från att försvara misstänkta i terroristmål
till life sciences, bioteknik och
idrottsjuridik.
http://congres.uianet.org/en/

Straffar avgjorde advokat-SM i fotboll
I årets advokat-SM i fotboll deltog fler lag än någonsin: åtta
damlag och tjugo herrlag.
Matcherna spelades på Stockholms stadion den 2 september.
Mannheimer Swartling vann

damfinalen mot Lindahl på
straffar. Mannheimer Swartlings
damlag lyckades alltså behålla
sin titel från förra advokat-SM
2009.
I herrfinalen möttes White &

Case och Vinge. Även den finalmatchen avgjordes på straffar
och slutade med seger för
White & Case.
Arrangörerna planerar att
ordna advokat-SM igen 2012.

Sveriges internationella människorättsorganisation söker:

• Erfaren människorättsjurist
• Projektekonom
Läs mer och ansök via vår rekryteringspartner www.prime.se
senast den 25/10. För frågor kontakta Josefin Chapovalova
0730-22 25 02.

Bemanning & Rekrytering
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Läs mer om våra insatser och resultaten av
vårt arbete på www.civilrightsdefenders.se
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS

en

Delgivningslagstiftningen BO ERICSON

SYNNERGREN

gen har omarbetats, moderniserats och effektiviserats
en ny delgivningslag som trädde kraft den 1 april 2011.
har föranlett ett stort antal följdförfattningar och för
ningsförfarandet har ny lagstiftning om auktorisation
nförts. Särskilda regler om delgivning finns i t.ex.
ångsbalken och det finns även internationella
erar delgivningsförfarandet.
ningen – En kommentar kommenterar delgivningslagen
ation av delgivningsföretag. Då delgivning inom
de är mycket vanlig och viktig kommenteras här
om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och
en.
en rättspraxis som utbildats under den tidigare
.
ningen – En kommentar vänder sig till personer
olar och nämnder samt till privata aktörer såsom
yråer, hyresvärdar och andra fastighetsförvaltare,
assoföretag m.fl. Boken kan användas som uppslagsbok
ningar.

EN KOMMENTAR

Charlotte Andersson Stieg Synnergren

SON chefsjurist och affärsverksamhetschef vid

är konsult och har arbetat som jurist inom
an 1958 och under åren 1972–1999 som hyresråd och
mnden och Arrendenämnden i Linköping

978-913901564-2
ISBNISBN
000-00-00
- 00000 -0

Beställningar:
Norstedts Juridik AB Kundservice
106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90
Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
e-post: kundservice@nj.se www.nj.se

Myter om trovärdighet och tillförlitlighet
Sven Å Christianson Marika ehrenkrona

Sven Å Christianson Marika Ehrenkrona

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2011 om inte annat
anges.
Dahlberg, Mattias: Ränta eller
kapitalvinst : grundproblem
i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och
eget kapital (Iustus. 785 s.
Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 118)
Festskrift till Lotta Vahlne
Westerhäll / red.: Thomas
Erhag, Titti Mattsson, Therese Bäckman (Stockholm :
Santérus. 509 s.)
Författningar i statsrätt / Wiweka Warnling-Nerep et al.
(5. uppl. Norstedts juridik.
194 s.)
Grauers, Per Henning: Fastighetsmäklaren : en vägledning / Per Henning Grauers,
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UNGDOMSTJÄNST VANLIGASTE
PÅFÖLJDEN
BRÅ-rapport 2011:10
Sedan några år har domstolarna möjlighet att döma ungdomar till ungdomstjänst
som enskild påföljd vilket på kort tid resulterat i att färre ungdomar döms till böter
eller vård. Minskningen ligger i linje med
påföljdsreformens intentioner; ett syfte var
att de som fick vård skulle ha ett tydligare
vårdbehov än tidigare. Brå:s utvärdering
av påföljdsreformen visar en positiv bild av
hur den nya påföljden genomförs. Nio av
tio ungdomar som får påföljden fullföljer
den och de unga är nöjda och tycker att
ungdomstjänst är bättre än böter.

”Att driva advokatverksamhet” (…eller ”Hur man driver
advokater”) är en bok om hur advokater organiserar sin
verksamhet, vad som är speciellt för denna typ av företagande samt vad som krävs för att en advokatbyrå skall nå
största möjliga framgång. Till författarens egen erfarenhet på
området har lagts intervjuer med framstående företrädare
för några av de mest välrenommerade advokatbyråerna i
Skandinavien. ”Att driva advokatverksamhet” (…eller ”Hur
man driver advokater”) är sannolikt den mest underhållande
och samtidigt mest insiktsfulla bok som skrivits i ämnet. En
given guide för alla som lever i eller funderar på att ingå ett
förhållande med andra advokater…

ISBN 978-91-7223-446-8
Jure Förlag
öStermalmSgataN 84, 114 50 Stockholm
tel 08-662 00 80, Fax 08-662 00 86 www.Jure.Se

NY AVHANDLING OM BARN SOM
VITTNEN
Barn mer tillförlitliga än man tidigare trott
Små barn som blivit vittnen till brott är
bättre än man hittills trott på att återberätta händelseförloppet, visar en ny avhandling av Gunilla Fredin, vittnespsykolog
från Lunds universitet. Hon har som första
svenska forskare studerat hur tillförlitliga
barn är som ögonvittnen. I sin studie har
hon undersökt hur barn i olika åldrar (8–12
år) och vuxna som blivit vittnen till ett
brott är på att återberätta vad som hänt.
Små barn återberättade färre detaljer

Mats Rosén, Lars Tegelberg
(4. uppl. Norstedts juridik.
340 s.)
Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt
II : Kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen / Jan Hellner,
Richard Hager, Annina H.
Persson (5. uppl. Norstedts
juridik. 295 s.)
Internationell verkställighet
(Sundbyberg : Kronofogden.
466 s.)
Iseskog, Tommy: Lavallagstiftningen : kollektivavtal och
fackliga stridsåtgärder vid
utstationering (Studentlitteratur. 107 s.)
Kjølbro, Jon Fridrik: Den
Europæiske menneskerettighedskonvention : for
praktikere (3. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet, 2010. 1084 s.)
Larsson, Nils: Upplåtelser för
ledningar i praktiken / Nils

ATT DRIVA ADVOKATVERKSAMHET
Att driva advokatverksamhet

Psykologi och bevisvärdering

ISBN:
ISB978-91-39-11064-4
N 0 0- 00 - 00000 -0

Beställningar:
Norstedts Juridik AB Kundservice
106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90
Fax 08-598 191 91 Vx 08-598 191 00
e-post: kundservice@nj.se www.nj.se

Titel: Psykologi och bevisvärderingar
Redaktör: Sven Å Christianson, Marika Ehrencrona
Förlag: Norstedts juridik
Jurister ställs ofta inför
frågor som inte är juridiska
utan rent mänskliga, exempelvis vid förhör, när man sluter ett avtal,
bedömer om ett vittnes utsaga är sann
osv. Studier visar att många av de antaganden om människans inre och mänskliga
beteenden som används inom rättsväsendet stämmer dåligt med aktuell psykologisk forskning. Med utgångspunkt i bl.a.
domar och intervjuer analyserar förfatPsykologi och
bevisvärdering

än vuxna, men det de sade var för det
mesta korrekt. Äldre barn och vuxna hade
svårare att skilja på verklighet och fiktion.
Ett annat resultat i avhandlingen visar att
vi är mer uppmärksamma på människor
som är i samma ålder som vi själva. Vuxna
är bättre på att känna igen ansikten men
hamnade på samma nivå som barnen när
de skulle identifiera ett barnansikte. Children as eyewitnesses: memory recall and
face recognition.

Dan Person
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Titel: Delgivningslagstiftningen
Delgivningslagstiftningen
Författare: Charlotte Andersson, Stieg Synnergren
Förlag: Norstedts juridik
En ny moderniserad delgivningslag trädde i kraft 1 april
2011. Även ny lagstiftning
om auktorisation av delgivningsföretag
har införts. Syftet med förslagen är att
ge bättre förutsättningar för en effektiv
och säker hantering av delgivningar. Den
nya lagen skapar större möjligheter att
använda elektronisk kommunikation och
lägger ett större ansvar på parterna att
bevaka handlingar som domstolar och
andra myndigheter skickar i pågående
mål. Boken är en sammanställning av den
nya lagstiftningen och kommenterar även
bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens
områden.

tarna en rad psykologiska myter i juridiken.
Syftet är att med relevant kunskap bidra
till att höja kvaliteten i de juridiska bedömningarna. Här presenteras en analysmodell
som hjälp vid tillämpning av psykologisk
kunskap i det dagliga arbetet i polisutredningen eller i domstolen.

…eller ”Hur man driver
advokater”
En bok om hur man
(… eller ”Hur man driver advokater”)
organiserar och driver
advokatverksamhet, vad
som utmärker just denna
typ av företagande och
vad som krävs för att nå
framgång. Boken tar bl.a. upp vikten av att
skapa en tydlig profil, ägandestrukturen,
principerna för vinstdelning och marknadsföring av advokattjänster. Författaren Dan
Person, advokat vid Magnusson advokatbyrå, delar med sig av sina funderingar kring
och egna erfarenheter av att starta och
driva advokatbyrå. Även andra företrädare
för några ledande skandinaviska advokatbyråer har intervjuats och ger sina tankar
och kommentarer i slutet av varje kapitel.
En intressant, analyserande och underhållande bok om en bransch i förändring.
Dan Person

Att driva
advokatverksamhet

Dan Person föddes i Göteborg
1962. Efter studier i Lund och
tingstjänstgöring på Göteborgs
tingsrätt, började han sin bana som
affärsjuridiskt inriktad advokat på
Mannheimer & Zetterlöf Advokatbyrå 1989. Han har härefter hunnit
med att starta två advokatbyråer,
delta i tre fusioner och öppna ett
antal kontor varav ett i Polen. Sedan
1 juli 2002 har Dan varit ”verkställande delägare” på först ”MAQS
Law Firm” och, sedan november
2004, på ”Magnusson Advokatbyrå”. Han har varit aktiv i Sveriges
advokatsamfunds utlandsavdelning
och även suttit i Advokatsamfundets
huvudstyrelse. Dan är sedan många år
bosatt i Warszawa där han, förutom
att ”driva advokatverksamhet”, bland
annat varit ordförande i Swedish
Business Club och vice ordförande
i Scandinavian Polish Chamber of
Commerce.

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

Larsson, Stieg Synnergren
(Norstedts juridik. 161 s.)
Mattsson, Nancy: PBL 2010 :
en handbok om nya PBL och
samhällsbyggande / Nancy
Mattsson, Carl-Gustaf Hagander (Stockholm : Svensk
byggtjänst. 212 s.)
Mellqvist, Mikael: Fordran &
skuld / Mikael Mellqvist,
Ingemar Persson (9. uppl.
Iustus. 310 s.)
Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten : en introduktion (6. uppl.
Norstedts juridik. 163 s.)
Pelin, Lars: Internationell skatterätt : i ett svenskt perspektiv (5. uppl. Studentlitteratur. 168 s.)
Sjöstedt, Daniel: God man och
förvaltare : en handbok /
Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt (Studentlitteratur.
226 s.)
Stiftelser, ideella föreningar,

trossamfund : regelsamling
2011 (8. uppl. Stockholm :
Far Akademi. 694 s.)
Söderberg, Jan: Att upphandla
byggprojekt (6. uppl. Studentlitteratur. 338 s.)
Wickström, Anita: Familjerätten : en introduktion / Anita
Wickström, Unto Komujärvi
(3. uppl. Norstedts juridik.
209 s.)
Öman, Sören: Personuppgiftslagen : en kommentar
/ Sören Öman, Hans-Olof
Lindblom (4. uppl. Norstedts
juridik. 722 s. Norstedts gula
bibliotek)

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

Vilka domar vill du bevaka?
Med JP Rättsfallsnet får du en bevakning av Sveriges
samtliga domar inom alla rättsområden. Förutom
den omfattande databasen i JP Rättsfallsnet har
vi även ett antal specialanpassade domstjänster
där du kan begränsa din bevakning till domar
inom ett särskilt område.

Saknas ditt område? Hör av dig till oss.
JP Arbetsskada Domar
JP Brottmål Domar
JP Migration Domar
JP Moms Domar
JP Punktskatt Domar
JP Skatt Domar
JP Upphandling Domar

•
•
•
•
•
•
•
•

JP LVU Domar
JP LPT Domar
JP LRV Domar
JP LSS Domar
JP LVM Domar
JP Bistånd SoL Domar
JP Färdtjänst Domar
JP Socialförsäkring Domar

3

•
•
•
•
•
•
•

Missa aldrig mer en dom!
Beställ JP Rättsfallsnet idag!
Kontakta oss på
telefon: 08-462 65 60
eller besök oss på
www.jprattsfallsnet.se

JP Infonet Förlag
- Den viktigaste informationen i det bästa formatet
JP Infonet Förlag grundades 1999 och är ett av landets ledande juridiska förlag. JP Infonet levererar varje dag heltäckande
informationstjänster till användare inom kommuner, landsting, staten, domstolar, advokatbyråer, organisationer, privata företag
och media. I våra tjänster hämtar varje dag hundratusentals användare det underlag de behöver för att fatta rätt beslut.
JP Infonet har alltid legat i framkant i utvecklingen av tjänster med rättsinformation. Vår framgång bygger på att vi erbjuder den
viktigaste informationen i det bästa formatet.
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JP Infonet Förlag
Kornhamnstorg 6, Box 2237, 103 16 Stockholm
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Tel: 08-462 65 60, E-post: information@jpinfonet.se

Vinjett

Livet är för kort för ett dåligt jobb

Söker ni personal inom juridik?

Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Vi söker alltid duktiga medarbetare. Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Ta dig vidare i karriären
Bli medlem på juridikjobb.se!
Skapa jobbevakning
Ladda upp ditt CV
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Följ juridikjobb.se

Kontaktinfo annonsörer
08-67 87 420
info@juridikjobb.se
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Vägledande uttalande
angående ersättning för uppdrag
Fråga har uppkommit om det
är förenligt med god advokatsed att advokat som företräder klient hos JK i ärende angående anspråk enligt lagen
(1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden m.m. och
som endast tillerkänns del av
yrkad ersättning för arbete,
kan begära ersättning av klienten utöver den ersättning
som JK fastställer.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt samman
träde den 26 augusti 2011 antagit

följande vägledande uttalande.
Enligt 4.1.1 VRGA ska det arvode
som en advokat debiterar vara
skäligt. Av 4.1.4 VRGA framgår att
en advokat i anslutning till att
uppdraget antas ska ange principerna för sin debitering samt
upplysa klienten om vilka faktureringsrutiner som advokaten
avser att tillämpa. I 4.4 VRGA
finns regler om finansiering av
uppdraget. I vissa fall finns begränsningar för advokats möjlighet att finansiera uppdrag. Av
4.4.2 VRGA framgår att en advokat som utför arbete som omfat-

tas av uppdrag som offentlig försvarare, biträde enligt rättshjälpslagen eller annat rättsligt biträde
inte får förbehålla sig eller ta
emot arvode eller annan ersättning av klienten eller annan utöver den ersättning som fastställs
av vederbörande myndighet, om
annat inte följer av lag. Enligt
kommentaren omfattar bestämmelsen alla typer av förordnanden som rättsligt biträde.
Advokats uppdrag som ombud för klient i ärende angående
anspråk på ersättning vid frihets-

berövande utgör inte uppdrag
som rättsligt biträde och är därför
inte ett sådant uppdrag där möjligheten att yrka ersättning för
arvode är begränsat. Om JK endast tillerkänner advokaten del
av yrkad ersättning för arbete står
det därför advokaten fritt att
inom ramen för skäligt arvode
begära ersättning av klienten utöver den ersättning som JK har
fastställt. Någon skyldighet för
advokaten att yrka ersättning enligt timkostnadsnormen föreligger därför inte heller i denna typ
av ärende. n

Brottmålsprocessen
ur advokatens synvinkel
En modern, samlad framställning som beskriver
advokatens roll i brottmålsprocessen, vare sig
hon är försvarare eller målsägandebiträde, och
som utgår från gällande lagstiftning, rättspraxis
och aktuella rättspolitiska diskussioner. Med
sitt kronologiska upplägg är boken mycket
användbar i advokatens praktik.
Claes Borgström har arbetat som advokat
sedan 1980 med undantag för perioden
2000–2007 då han var Jämställdhetsombudsman. Idag driver han advokatbyrå tillsammans
med förre justitieministern Thomas Bodström.

Claes Borgström

Fler titlar hittar du på

nj.se

För beställning besök www.nj.se
Tel 08-598 191 90 Orderfax 08-598 191 91
kundservice@nj.se

Sveriges kunnigaste jurister har en sak gemensamt. Vi står bakom
dem med förstklassig litteratur, programvara, utbildning och
internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Advokaten Nr 7 • 2011

45

Samfundet
Nya ledamöter
den 26 augusti 2011
Karin Abrahamsson, Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB, Norrköping
Sophie Ahlberg, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Christina Rydell Ahlström,
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg

Hogia

Advokatsystem
En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat

Kloka Advokaters Tid System

Frigör din tid!
Det är du värd!
Välkommen att bli ännu en av
våra nöjda användare!

www.kats.se

Petter Alberts, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Carl-Johan Allansson, Advokatfirman Nordia KB,
Stockholm
Martin Almström, Advokatbyrån Tuhkanen AB, Haparanda
Christoffer Andersson,
Roschier Advokatbyrå AB,
Stockholm
Camilla Antoft, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm
Joel Apitzsch, Advokatfirman
GUIDE AB, Stockholm
Jesper Arvenberg, Advokatfirman Smitt AB, Stockholm
Simon Arvmyren, Sandart &
Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm
Johan Backlund, Advokatfirman Abersten HB, Sundsvall
Katarina Baecklund, Setterwalls Advokatbyrå AB,
Stockholm
Victoria Bagger-Sjöbäck,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm
Cecilia Beijar, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Oscar Bengtson, Foyen Advokatfirma Göteborg AB,
Göteborg
Louise Bengtsson, Advokatfirman Luterkort, Malmö
Åsa Bergdahl, Advokatbolaget Pargéus & Karström HB,
Sundsvall
Jonas Berglund, Crusner Advokatbyrå AB, Göteborg
Lars Biertz, Advokatfirman
Smitt AB, Stockholm
Douglas Blidberg, Advokatfirman Björn Rosengren,
Stockholm
Marie Brommesson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Sten Brunnström, Allmänna

Domar kräver exacta
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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Advokatbyrån i Malmö HB,
Malmö
Johan Bäckström, Adacta
Advokatbyrå Karlskrona AB,
Karlskrona
Gustaf Cederschiöld, Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB, Stockholm
Miri Chiko-Radomski, Magnusson Advokatbyrå, Stockholm
Anna Dasler, Lewis Advokatbyrå AB, Härnösand
Charlotte Demegård, Linklaters Advokatbyrå AB,
Stockholm
Pegah Derakhshan, Linklaters
Advokatbyrå AB, Stockholm
Irina Dolin, Advokatfirman
Svahnström, Täby
Anna Domander, Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Adrian Dowlati, Advokatfirman Ekelund AB, Stockholm
Jerker Edström, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Daniel Eggertz, Eggertz &
partner AB, Falun
Jon Eklöf, Advokatfirman
Lindahl KB, Göteborg
Emelie Engholm, Kriström
Advokatbyrå KB, Stockholm
Niklas Ernulf, MAQS Law Firm
Advokatbyrå i Malmö KB,
Malmö
Viktor Falkenström, Foyen
Advokatfirma i Sverige KB,
Stockholm
Odile Fallenius, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Ulrika Geissler, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
John Gerhardsson, Advokatfirman Acta i Halmstad HB,
Halmstad
Linda Grahl, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Mikael Satama Granberg,

Advokatfirman Vinge KB,
Stockholm
Anna Gustafsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Malmö
Johan Hammarberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Hjalmar Handstedt, Advokatfirman Ulf Handstedt AB,
Västerås
Katja Hedberg, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm
Anna Hedengren, Wistrand
Advokatbyrå, Stockholm
Helena Ilar, Advokat Welin
AB, Uppsala
Anna-Lena Isaksson, Advokatfirman Glimstedt Jönköping AB, Jönköping
Jonas Johansson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Ingrid Johnsson, Advokatfirman Althin, Stockholm
Martin Jonsborg, Rosengrens
Advokatbyrå i Borås, Borås
Toivo Jurik, Lindstrand Leffler
Advokatbyrå AB, Stockholm
Filippa Jönsson, MAQS Law
Firm Advokatbyrå AB, Göteborg
Tom Kronhöffer, von Lode
advokat ab, Stockholm
Dan Källström, Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB,
Stockholm
Denise Lagercrantz, Advokatfirman Kerstin Koorti AB,
Stockholm
Anna Björk Larson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Rebecka Lewis de Sousa Vidal, Lewis Advokatbyrå AB,
Stockholm
David Lindberg, Hamilton
Advokatbyrå Karlstad AB,
Karlstad
Fredrik Livendahl, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Malmö

ÖVERLÅTES

Omfattande jur. BIBLIOTEK
bl.a.hela ser.
NJA I och II, SvJT t.o.m.
2004, m.fl. ser., mm.
Advokat Gunnel Fransson
Malmö
Tel. 040-6114840
Fax 040-302536
gunnel.fransson@gmail.com

Lagerbolagsjour

060-16 8173
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

Box 270 Tullgatan 18 851 04 Sundsvall Tfn 060 -16 81 50
Email info@bolagsratt.se Webbplats bolagsratt.se
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Marcus Lundell, Appelli Advokater AB, Falun
Kristoffer Molin, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Åsa Müller, Advokatfirman Susanne Bergmyr AB, Malmö
Per Nerle, Advokatbolaget
Wiklund Gustavii KB, Helsingborg
Dain Nevonen, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Dan Nordblad, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Stina Nordenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Stockholm
Erik Nordin, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
Emma Olsson, Advokatfirman
Vinge KB, Malmö
Maria Paijkull, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Shoan Panahi, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Christian Persson, Lindskog
Malmström Advokatbyrå
KB, Stockholm
Nina Persson, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Elisabet Rohtlieb, Advokaterna Gröndahl & Linder AB,
Stockholm
Anders Rosholm, ARO Juristbyrå AB, Växjö
Erik Selander, Advokatfirma
DLA Nordic KB, Stockholm
Monika Selvin, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Jens Skogler, Setterwalls Advokatbyrå AB, Malmö
Hanna Spets, Amber Advokater Halmstad Handelsbolag,
Halmstad
Magnus Hannesson Stephensen, Linklaters Advokatbyrå
AB, Stockholm
Branka Stojković, Gärde Wesslau Advokatbyrå HB, Borås
Marie Edlund Tjernberg, Advokat A. Lindberg i Malmö
AB, Malmö

Philip Watson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Adam Weissbach, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Daniel Wessner, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Karin Westerberg, Sandart &
Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm
Hanna Vikström, Advokatfirman Glimstedt Norrköping
KB, Norrköping
Anders Wimert, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Maria Winckler, MAQS Law
Firm Advokatbyrå AB, Göteborg
George Yanku, Advokaterna
Harding & Partner HB, Södertälje
Anna Åhlberg, Advokatfirman
Törngren Magnell KB, Stockholm
Siri Öhman, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Thomas Ört, Advokatfirman
Kjällgren AB, Trollhättan
Markus Östlund, Appelli Advokater AB, Falun
Emanuel Öz, Redwise Juridik
Stockholm HB, Stockholm

Mattias Granberg, Uddevalla,
15 augusti 2011
Carin Gustavsson, Göteborg,
11 juni 2011
Emma Gyllenberg Hedenbro,
Stockholm, 19 juni 2011
Jenny Holmén, Stockholm, 4
april 2011
Göran Härstedt, Göteborg, 30
juni 2011
Christoffer Jönsson, Stockholm, 1 juli 2011
Rebecka Kärrholm, Lund, 24
augusti 2011
Leif Norberg, Örebro, 26 augusti 2011
Johan Norström, Stockholm,
30 juni 2011
Caroline Rifall, Stockholm, 14
augusti 2011
Joacim Rydergård, Stockholm, 19 augusti 2011
Johan Sædén, Stockholm, 11
juni 2011
Malin Sundqvist, Helsingborg,
1 juli 2011

Avlidna ledamöter
Kjell Johansson, Danderyd, 19
juli 2011
Wiggo Lund, Lund, 12 september 2010
Sten-Åke Stenshamn, Stockholm, 18 juli 2011

Utträdda ledamöter
Mattias Alpman, Göteborg, 31
juli 2011
Tony Back, Hägersten, 22 juni
2011
Josefin Baldeh, Stockholm, 7
augusti 2011
Mathias Blomberg, Umeå, 15
juli 2011
Girion Blomdahl, Stockholm,
30 juni 2011
Göran Blänning, Stockholm,
26 augusti 2011
Helena Borglund, Stockholm,
22 augusti 2011
Filip Funck, Helsingborg, 5
augusti 2011

remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden, i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2011/0750 Europeiska
kommissionens förslag
till rådets direktiv om en
gemensam konsoliderad
bolagsskattebas, KOM(2011)
121 slutlig
R-2011/0813 Betänkandet Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick (SOU 2011:28)
R-2011/0836 Delbetänkandet
Dataskydd vid europeiskt

polisiärt och straffrättsligt
samarbete (SOU 2011:20)
R-2011/0842 Promemorian
Framställning om ändringar
i rättegångsbalken
R-2011/0854 Betänkandet
Offentlig upphandling från
eget företag?! – och vissa
andra frågor (SOU 2011:43)
R-2011/0929 Departementspromemorian om kustbevakningsdatalag (Ds 2011:16)
R-2011/0992 Promemorian
Utkast till lagrådsremiss
Skydd för enskilds identitet i
domar och beslut
R-2011/1000 Kommissionens
förslag till direktiv om s.k.
orphan works (KOM(2011)
289 slutlig)
R-2011/1020 Europeiska
kommissionens förslag till
ny förordning angående
tullmyndigheternas ingripanden mot intrång i vissa
immateriella rättigheter
R-2011/1066 Promemorian
Fortsatt giltighet av de
tidsbegränsade lagarna om
hemliga tvångsmedel
R-2011/1079 Grönbok från
Europeiska kommissionen
avseende direktiv 2005/36/
EG om erkännande av yrkeskvalifikationer
R-2011/1193 Promemorian
Förslag till nya föreskrifter
och allmänna råd för institut
för elektroniska pengar och
registrerade utgivare
R-2011/1195 Ordförandeskapets förslag till avtal om en
enhetlig patentdomstol

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
08-459 03 25
tom.knutson@
advokatsamfundet.se
Ulrika Brandberg (UB),
journalist
08-459 03 07
ulrika.brandberg@
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA),
journalist
08-459 03 03
magnus.andersson@
advokatsamfundet.se
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