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Ledare Generalsekreteraren

Det hade kunnat vara ditt eller mitt barn
i år firas 30-årsjubileum för några av FN:s viktigaste 
instrument för advokater och rättsväsendet, United Na-
tions Basic Principles on the Role of Lawyers och United 
Nations Principles on the Independence of the Judiciary. 
Samtidigt firar United Nations Guidelines on Prosecutors 
25-årsjubileum. Detta uppmärksammades i veckan av 
FN:s Human Rights Council vid dess trettionde session i 
Genève.

I anslutning till denna session var jag inbjuden till ett 
seminarium för att tala om de utmaningar som finns när 
det gäller att använda dessa instrument och hur man kan 
gå till väga för att lyckas. Alla delegater delade tydligtvis 
inte min syn på saken. Den kinesiske delegaten lämnade 
salen när jag nämnde den kinesiska statens övergrepp mot 
de över 100 advokater som nyligen gripits, fängslats och 
försvunnit. Jag hade detta till trots förmånen att lyssna på 
många kloka jurister och diplomater bland vilka det före-
låg stor samsyn i dessa frågor. Jag deltog även i en längre 
överläggning med FN:s nyutnämnda Special Rapporteur 
on Judges and Lawyers, Mónica Pinto. Jag fick då redogöra 
för Advokatsamfundet och vad vi som advokater önskade 
av henne under hennes kommande, treåriga mandatpe-
riod. Vi diskuterade de stora utmaningar som advokater 
och rättsväsendet möter i stora delar av världen. Dessa är 
för Sveriges vidkommande jämförelsevis mycket små. 

I United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers 
understryks att advokatsamfunden har en avgörande roll 
att spela när det gäller att upprätthålla hög professionell 
och etisk standard och att beakta advokaternas yrkesin-
tressen i syfte att de inte hindras i utövandet av sitt advo-
katuppdrag. Därtill kommer samfundets viktiga uppgift 
att i allmänhetens intresse främja rättssäkerheten. Detta 
överensstämmer nästan ordagrant med Advokatsamfun-
dets uppgifter, som de anges i våra stadgar.

Härutöver föreskrivs i Principles en uttrycklig skyldighet 
för advokatsamfunden att informera medborgarna om de-
ras lagliga rättigheter och skyldigheter i syftet att skydda 
deras grundläggande friheter. Advokatsamfunden ska 
vidare ombesörja utbildning i etik, mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter, såsom dessa kommer till ut-
tryck i lagar och konventioner. I Sverige gör vi detta bland 
annat genom vårt engagemang i det offentliga utrednings-
arbetet, i vårt remissarbete och i vår advokatexamen- och 
fortbildningsverksamhet. Och svenska advokater gör det 

framförallt i sitt dagliga arbete. Allt detta kunde jag med 
stolthet redovisa. 

De skyldigheter för advokatsamfunden som följer av 
United Nations Basic Principles innebär i realiteten en 
skyldighet att vara rättsstatens garanter. Det är därför 
olyckligt när åsikten framförs att samfundet inte ska uttala 
sig i rättspolitiska frågor. Juridik innehåller ett stort mått 
av politik, något som jag skrev om i min förra ledare. 
Denna fråga var också ämne för diskussion när ett sjuttio-
tal generalsekreterare och verkställande direktörer, från 
advokatsamfund världen över, under tre dagar nyligen 
möttes i Washington.

Det var då intressant att kunna konstatera att före-
trädare för några advokatsamfund uttryckte oro över att 
behöva ta ställning i rättspolitiska frågor, antingen av 
rädsla för repressalier från staten eller av rädsla för att 
medlemmarna ska ogilla ett visst ställningstagande. Det 
senare verkade gälla oavsett om det var fråga om ett 
frivilligt eller ett obligatoriskt medlemskap i advokat-
samfundet.

Intressant var att notera att advokaterna från organi-
sationer i länder med mindre välutvecklade rättssystem 
var de som med fara för sin egen säkerhet visade sig 
våga stå upp och argumentera för demokrati och mänsk-
liga rättigheter. Det är också dessa advokater, i Kina, i 
Ryssland, i Azerbajdzjan och i Egypten, som med risk för 
att gripas av polis och fängslas företräder kollegor, män-
niskorättsaktivister och bloggare som tydligt ger uttryck 
för humanistiska värderingar, som inte sällan strider mot 
den verkställande maktens värderingar. Deras advokat-
samfund bekymrar sig inte om att förlora medlemmar. 
Det gör däremot alltför många av advokatsamfunden i den 
demokratiska delen av världen. Om det beror på att advo-
katerna i länder med utvecklade rättssystem i många fall 
inte förstår vad det vill säga att leva i länder där mänskliga 
rättigheter åsidosätts, eller om de blivit alltför bekväma 
och liknöjda, vet jag inte. Men en sak är säker. Självcensur 
är inte något som främjar det fria advokatyrkets kärn-
värden och den särställning advokaten fått i samhället. 
För att vårda och utveckla detta krävs att advokaterna 
och deras samfund med integritet står upp och försvarar 
mänskliga rättigheter och humanism. Detta gör sig särskilt 
gällande i dessa tider när grundläggande fri- och rättig-
heter allt oftare åsidosätts och när miljoner människor i 
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Det hade kunnat vara ditt eller mitt barn rättslösa former är på flykt från ohyggliga övergrepp och 
djup fattigdom.

Rättsbistånd är minst lika viktigt när det gäller att stödja 
advokatorganisationernas oberoende, som att stödja 
domares och åklagares oberoende. Nästan alltid när det 
handlar om rättsbistånd fokuseras tyvärr resurserna en-
dast på rättsväsendet. Advokaterna lämnas därhän. Men, 
utan oberoende advokater finns knappast några obero-
ende domstolar. Och än mindre några domstolar som 
åtnjuter legitimitet. Denna synpunkt framförde jag vid 
överläggningarna med Mónica Pinto och i mitt anförande. 
Och om detta tycktes nästan alla vara mycket överens.

fn:s high commissioner for Human Rights Zeid Ra‘ad al-
Hussein, som för övrigt tilldelats Stockholm Human Rights 
Award 2015, höll ett mycket starkt inledningsanförande 
inför FN:s Human Rights Committee. Jag rekommenderar 
verkligen läsning av detta dokument, även om det är en 
nedslående läsning. Den höga FN-företrädaren redovisar 
den djupt oroande utveckling som idag kännetecknar värl-
dens länder, när det gäller fri- och rättigheter. Och han gör 
det med stort engagemang. Man kan inte låta bli att känna 
stolthet när Sverige vid flera tillfällen nämns som det goda 
exemplet. Jag hoppas att denna politik från Sveriges sida 
inte kommer att ändras. Dessvärre finns det emellertid ute 
i Europa många orosmoln på himmelen.

De dåliga exemplen är alltför många. När ungerska 
poliser sprutar tårgas på flyktingar, då påminns man om 
pilkorsarnas fasansfulla övergrepp. När det i princip inte 
finns några judar kvar i Polen, då påminns man likväl om 
trettiotalets brunskjortor. När västerländska demokratier 
drar in stödet till FN för att de på mycket goda grunder 
kritiserats för att ha handlat i strid med internationell rätt, 
då talar cynismens och maktens arrogans.

Ett av flera områden där Sverige förtjänar respekt, är 
migrationsområdet. Trettio miljoner barn är på flykt. 
Av de 32 000 som fick uppehållstillstånd i Sverige förra 
året, var ungefär en tredjedel barn. I takt med att antalet 
asylsökande ökar för varje vecka, ökar även antalet en-
samkommande flyktingbarn. Jag har därför tagit initiativet 
till ett fadderprojekt i Advokatsamfundets regi. Detta 
syftar till att ensamkommande barn ska kunna ha nära 
kontakt med en vuxen, som de kan känna tillit till. En fad-
der kan tjäna ett sådant syfte. Faddern kan fungera som 
den förälder barnet inte har med sig och som en mentor. 
Advokatsamfundet har också med hjälp av engagerade 
advokater satt upp advokatjourer på Stockholms central 
och i Malmö. Mer om dessa båda projekt längre fram i 
denna tidning.

Det är ett delvis annat Sverige som vi för närvarande ser 
växa fram. Det är klart att vårt land förändras i takt med 
att det kommer människor från andra kulturer hit. Denna 
dynamik är dock inget nytt. De som sörjer den traditio-
nella Sverigebilden har min förståelse. Det är dock en 
sorg, som inte kan jämföras med vad de ensamkommande 
flyktingbarnen och deras familjer får erfara. Romantise-
rade Sverigebilder måste ibland få vika för en ny tids rea-
liteter. Humanismen är ett gammalt svenskt adelsmärke. 
Dess vårdande kan till och med kräva ett pris i form av 
sänkt välfärd. Avsaknad av humanism medför säkerligen 
ett ännu högre pris, i form av sönderfall av en anständig 
svensk självbild. Till detta kommer att Sveriges välfärd i 
hög grad bygger på människor som inte är födda i vårt 
land. Utan dem hade vi inte kunnat bygga välfärdsstaten 
Sverige. Dessa människor har på många sätt bidragit till det 
rika, välutbildade och entreprenöriella Sverige vi ser idag.

advokatsamfundets uppgift är, vilket framgår av United 
Nations Basic Principles on the Role of Lawyers, inte att 
vara en fackförening för advokater. Uppgiften är istället 
att i allmänhetens intresse värna rättsstaten och mänskliga 
rättigheter, försvara advokaternas rättigheter och utbilda 
allmänheten om rättssäkerhet. Det innefattar också att 
respektera internationell rätt, internationell humanitär 
rätt, lagstiftning om mänskliga rättigheter och migrations-
rätten. Detta förutsätter en humanistisk människosyn. 
Det är något som man, om man vill bli advokat, ska vara 
medveten om. Och om man är advokat, något att minnas.

Många advokater gör mycket stora insatser av pro bono-
karaktär, inom många olika områden. Ett sådant exempel 
är när Advokatsamfundets ledamöter bidrog med mycket 
betydande insatser i samband med tsunamin. De advoka-
ter som medverkade uttryckte stor tillfredsställelse över 
att som advokat och medmänniska kunna bidra till sam-
hället, då de institutionella välfärdsresurserna inte räckte 
till. När det gäller Advokatsamfundets fadderprojekt 
handlar det inte om advokathjälp i traditionell mening. 
Det handlar bara om att som medmänniska stödja ett 
ensamkommande flyktingbarn. Det hade kunnat vara ditt 
eller mitt barn.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Självcen-
sur är inte 
något som 
främjar det 

fria 
advokat

yrkets 
kärn

värden 
och den 
särställ-

ning advo-
katen fått i 
samhället.”
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Nyheter

Advokatsamfundet erbjuder 
gratis rådgivning till flyktingar

Advokatbyrå uppmanar kolleger att skänka pengar 

Den 15 september star-
tade Advokatsamfundet en 
advokatjour på Stockholms 
centralstation, dit nyanlända 
flyktingar kan vända sig för att 
få gratis rådgivning.

Initiativtagare till och ansvarig 
för advokatjourens arbets-
schema på centralstationen är 
advokat Emma Persson.

– Många män niskor på flykt 
har kommit till Sverige och 
Stockholm. Det finns ett stort 
behov av rådgivning. Vi är 
många advokater som har job-
bat länge med asylrätt, vår kom-
petens behövs här, säger Emma 
Persson som själv har arbetat 
med asylrätt i nästan tio år.

två advokater eller biträdande 
jurister som är specialiserade på 
asylrätt finns på plats dagligen 
för att under eftermiddagar och 
kvällar ge gratis rådgivning. Rå-
den får dock bara vara av allmän 
karaktär, eftersom flyktingarna 
inte är advokatjourens klienter.

– Vi kan inte ge specifika råd 
i ett enskilt fall. Men vi kan 
besvara frågor om alltifrån var 
Migrationsverket ligger och 

hur man tar sig dit till hur den 
svenska asylprocessen fungerar 
och vilken praxis som gäller i 
Sverige. De flesta som kommer 
hit vill antingen söka asyl eller 
ta sig vidare till ett annat land, 
säger Emma Persson.

En anledning till att det finns 
ett behov av en advokatjour är, 
enligt Emma Persson, att det 
förekommer felaktig ryktessprid-
ning via sociala medier.

– Det är viktigt att ge råd om 
vad som gäller på ett lugnt och 
organiserat sätt, säger hon.

Ett pressmeddelande 
om advokatjouren 
skickades ut den 14 
september. Ett dygn 
senare hade drygt 50 
advokater och biträ-
dande jurister hört av 
sig till Emma Persson 
och uttryckt intresse 
för att delta i jourverk-
samheten. 

– Det är jättefint att intresset 
är så stort, säger hon.

Genom en tolkförmedling 
har advokatjouren även fått 

kontakt med legitime-
rade tolkar som ställer 
upp och tolkar gratis, 
framför allt per telefon. 
Flyktingarna får på så 
sätt möjlighet att ställa 
frågor på sitt moders-
mål, ofta arabiska, dari 
eller farsi. Tanken är 
att advokatjouren ska 
finnas kvar så länge det 

finns ett behov.
– Vi ska utvärdera verksam-

heten efter ett par veckor, säger 
Emma Persson. KK

Allmänna advokatbyrån i 
Göteborg uppmanar alla 
advokater i landet att skänka 
pengar till de flyktingar som 
nu kommer till Sverige. 

I början på september läste 
advokat Ann-Cathrine Söder-
ström om en flicka som hade valt 
bort en semesterresa och i stället 
använt reskassan till att åka till 
Makedonien för att dela ut mat 
och vatten till flyktingar.

Genom tidningsartikeln väck-

tes tanken att advokater som 
yrkeskår skulle kunna bidra med 
pengar till stöd för flyktingarna.

– Vi kan visa att vi är en stark 
yrkeskår som kan samarbeta, 
säger Ann-Cathrine Söderström.

de åtta advokaterna på All-
männa advokatbyrån har 
nu dragit igång en insamling 
genom Röda korset. Själva har 
de tillsammans skänkt 100 000  
kronor.

– Det känns självklart att bidra. 

Vi måste hjälpa varandra när 
det är kris någonstans i världen. 
En annan gång kan det vara vi 
som behöver hjälp.

Byrån uppmanar nu sina 
kolleger runt om i landet att 
skänka minst arvodet för en rätt-
hjälpstimme till flyktingarna.

– Vi är 5 600 advokater i 
landet. Om alla bidrar med 
motsvarande en rättshjälps- 
timme, 1 302 kronor, blir det 
över sju miljoner kronor. Det 
är jättemycket pengar som  

kan gå till transporter, mat, 
kläder, sjukvård och att ordna 
boenden, säger Ann-Cathrine 
Söderström.

bidrag till insamlingen kan 
lämnas via länken: 
http://egeninsamling.redcross.
se/pa-flykt/8-4982

Alla gåvogivares namn pu-
bliceras på Röda korsets sida 
för insamlingen, i takt med att 
bidragen kommer in. Det går bra 
att vara anonym.

Nyanlända flyktingar får råd på Stockholms centralstation av biträdande juristen Fanny Lingqvist från Advokatsamfundet.

Emma Persson.
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Advokatsamfundet erbjuder 
gratis rådgivning till flyktingar

Zeid Ra‘ad al-Hussein får 
Stockholm Human Rights Award

Advokater uppmanas att bli faddrar

Prins Zeid Ra‘ad al-Hussein 
av Jordanien tilldelas 2015 
års Stockholm Human Rights 
Award för sitt arbete med att 
främja internationell rätt-
visa och stärka respekten för 
mänskliga rättigheter.

Prins Zeid Ra‘ad al-Hussein av 
Jordanien är FN:s högkommis-
sarie för mänskliga rättigheter 
sedan den 1 september 2014. 
Han har tagit strid mot sexuellt 
och könsrelaterat våld, initierat 
och lett flera utredningar om 
misstänkta brott begångna av 
FN:s fredsbevarande styrkor, 
som våldtäkt, människohandel 
och illegal droghandel – och 
insisterat på att det måste råda 
nolltolerans för sådan brottslig-
het.

Prins Zeid är även en stark 
röst i kampen mot straffrihet 

och var en nyckelfigur i inrät-
tandet av den internationella 
brottmålsdomstolen. Han har 
också arbetat för FN i före detta 
Jugoslavien, och har bland an-

nat bidragit till att dokumentera 
orsakerna till folkmordet i Sre-
brenica. Prins Zeid är välkänd 
för sitt arbete med att avslöja 
allvarliga brott mot mänskliga 
rättigheter och för att få länder 
att se bortom segrarens rättvisa.

årets prisutdelningsceremoni 
kommer att äga rum tisda-
gen den 24 november 2015 i 
Berwaldhallen i Stockholm. 
Stockholm Human Rights Award 
tillkom 2009 på gemensamt 
initiativ av International Bar 
Association (IBA), International 
Legal Assistance Consortium 
(ILAC) och Sveriges advokatsam-
fund. Priset utdelas årligen till 
en person och/eller en organi-
sation för särskilt framstående 
insatser till stöd för demokratisk 
utveckling och mänskliga rät-
tigheter.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg 
uppmanar alla advokater 
och biträdande jurister att 
engagera sig som faddrar för 
ensamkommande flykting- 
barn genom ett nytt projekt 
organiserat av Advokat-
samfundet.

Alltfler barn under 18 år söker 
sig till Sverige för att undkomma 
krig, ohyggliga övergrepp och 
djup fattigdom. Merparten av 
dem är pojkar i tonåren som har 
flytt från Syrien, Afghanistan 
och Somalia.

”Dessa barn behöver stöd 
utöver det som ges av samhället. 
Det handlar ytterst om att öka 
förutsättningarna för de ensam-
kommande flyktingbarnen att 
snabbare komma in i samhäl-
let”, skriver Anne Ramberg i 
uppropet.

Advokatsamfundets fadder-
projekt är tänkt att påbörjas när 
den rättsliga processen är över 
och barnen ska introduceras i 
det svenska samhället. Det är 
inte ett juridiskt engagemang 
utan ett mänskligt stöd.

”faddern kan fungera som den 
förälder barnet inte har med sig. 
Det kan handla om allt från att 
gå på bio eller fotboll, bjuda på 
regelbundna måltider i hem-
met med familjen, diskutera 
problem, möjliggöra att barnet 
får ägna sig åt idrott i någon 
form och inte minst att presen-
tera barnet för andra jämnåriga. 
Det kan givetvis med fördel 
innefatta mer långtgående 
åtaganden som deltagande i fa-
miljelivet eller boende. De mer 
detaljerade formerna får den 
enskilde faddern dock i samråd 
med det ensamkommande bar-

net bestämma”, skriver Anne 
Ramberg i uppropet.

Sedan uppropet gick ut den 9 
september har många advokater 
och advokatbyråer med olika 
verksamhetsinriktning och från 
olika platser i landet hört av 
sig till Advokatsamfundet och 
uttryckt intresse för att delta i 
projektet. 

– Jag är väldigt glad över att så 
många har visat intresse, säger 
Anne Ramberg.

Alla advokater, advokatbyråer 
och biträdande jurister som öns-
kar delta ombeds anmäla detta 
till info@advokatsamfundet.se.

på advokatsamfundets hemsida 
www.advokatsamfundet.se 
kommer det att finnas en länk 
med närmare upplysningar om 
projektet och hänvisning till de 
byråer som medverkar i projek-
tet. 

FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter Zeid Ra‘ad al-Hussein är 
årets mottagare av Stockholm Human 
Rights Award.

HD går över till e-post
Högsta domstolen har beslutat 
om rutiner för ökad användning 
av e-post. De nya rutinerna togs i 
bruk från och med den 31 augus-
ti. Rutinerna innebär att i princip 
all skriftväxling i pågående mål 
med enskilda parter, åklagare, 
advokater och biträdande juris-
ter samt myndigheter och andra 
aktörer i alla måltyper sker med 
e-post. Även HD:s avgöranden 
expedieras med e-post. Detta 
innebär också att HD kan ta 
emot handlingar per e-post. Men 
vissa handlingar, bland annat 
ansökan om resning, måste även 
i fortsättningen ges in i pappers-
form, eftersom de enligt lag ska 
vara undertecknade.

Följande e-postadresser ska 
användas till HD.

Enhet 1: hogsta.domstolen. 
enhet1@dom.se

Enhet 2: hogsta.domstolen. 
enhet2@dom.se

Högsta domstolens huvud-
adress: hogsta.domstolen@
dom.se

Våldet inte vanligare 
men det förändras
Det finns inga indikationer på att 
våldet ökar i samhället. Däremot 
har det blivit vanligare med upp-
görelser i kriminella kretsar, ofta 
med skjutvapen. Det konstaterar 
Brås utredare Sven Granath, 
som arbetar med en rapport 
om utvecklingen av det dödliga 
våldet. Enligt Brås undersök-
ningar finns inga indikationer på 
att våldet blir mer utbrett. Brås 
befolkningsundersökningar och 
skolundersökningar visar tvärt-
om en nedgång i deltagande och 
utsatthet för våld över längre 
tid, och att något färre personer 
utsätts för våld än för några år 
sedan.

Vissa handlingar måste även
i fortsättningen ges in i pappersform.
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Barnrättscentrum presenterade en        ny bok
Stockholms barnrättscentrum 
vid Stockholms universitet har 
givit ut en bok om barnrätt: 
”Child-Friendly Justice. A 
Quarter of a Century of the UN 
Convention on the Rights of 
the Child”.

Boken är ett resultat av den stora 
konferens på temat barnvänlig 
rätt som Stockholms barnrätts-
centrum genomförde i maj 2014. 
Den utvärderar hur barnkonven-
tionen har påverkat utvecklingen 

av barnrätten och främjandet 
av barns rättigheter under de 25 
åren efter det att konven-
tionen trädde i kraft.

Boken ”Child-Friendly 
Justice” presenterades av 
professor Said Mahmoudi 
vid en ceremoni den 2 
september. I ceremonin 
deltog drottning Silvia, 
som också fick ta emot ett 
exemplar av boken.

Stockholms universitets rektor 
Astrid Söderbergh Widding häl-

sade de närvarande välkomna.
Stockholms barnrättscentrums 

ordförande, Advokat-
samfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg, 
höll ett anförande om 
utmaningar i arbetet 
med att skydda barn, där 
Stockholms barnrättscen-
trum har en viktig roll.

bristen på ansvarsutkrävande, 
som är en hörnsten i rättsstaten, 
försummas till viss del när det 

gäller barn. Rättsvetenskaplig 
forskning om myndighetsansvar 
vid våld och övergrepp mot barn 
är ett viktigt område. Allvarliga 
kränkningar av rätten till inte-
gritet och privatliv på internet 
är särskilt oroväckande när barn 
utsätts. Barnrättscentrums forsk-
ning om integritetskränkande 
brott från barnperspektiv och 
relaterade skadeståndsrättsliga 
frågor är högst viktiga.

Barnrättscentrum spelar en 
viktig roll i lagstiftningsarbetet 

Advokatsamfundet kritiserar
datalagringsutredningen
”Närmast en partsinlaga för 
de polisiära intressena”. Så ly-
der Advokatsamfundets beska 
kritik över Datalagringsutred-
ningen.

Advokatsamfundet riktar kritik 
mot Datalagringsutredningens 
analys och slutsatser på en rad 
punkter. Samfundet skriver i sitt 
yttrande att de svenska reglerna 
går längre än vad som angavs i 
EU:s datalagringsdirektiv, vilket 
strider mot Europakonventio-
nen och EU:s rättighetsstadga. 
Datalagringsutredningens avväg-
ningar har enligt Advokatsam-
fundets uppfattning skett med 
en så stor tyngdpunkt i intres-
set att bekämpa brottsligheten 
och upprätthålla den allmänna 
säkerheten att utredningen när-

mast framstår som en partsin-
laga för de polisiära intressena.

enligt advokatsamfundet har 
Datalagringsutredningen endast 
haft ett begränsat intresse av 
den personliga integriteten och 
hur allmänheten upplever över-
vakningen, och utredningen 
har inte i tillräcklig utsträckning 

tagit hänsyn till den personliga 
integriteten vid sina övervägan-
den.

Advokatsamfundet finner 
att Datalagringsutredning-
ens slutsatser inte uppfyller 
EU-domstolens dom den 8 
april 2014 i målen C-293/12 
och C-594/12, där domstolen 
förklarar datalagringsdirektivet 

ogiltigt, och att de inte heller 
uppfyller EU-rätten. Advokat-
samfundet finner dessutom att 
utredningens argumentation 
inte är övertygande när det 
gäller behovet och nyttan av 
de lagrade uppgifterna eller för 
att proportionalitetsprincipen 
har uppfyllts. Advokatsamfun-
det kan inte ställa sig bakom 
utredningens resonemang för 
att lagring utanför EU, trots EU-
domstolens motsatta uppfatt-
ning, ska kunna ske.

Dessutom anser Advokatsam-
fundet att ytterligare undantag 
från leverantörernas tystnads-
plikt bör införas, så att de kan 
rapportera obehörig inhämtning 
till tillsynsmyndigheten Säker-
hets- och integritetsskydds-
nämnden. MA

Datalagringsutredningens uppdrag 
har varit att föreslå lämpliga föränd-
ringar för att stärka skyddet för den 
personliga integriteten i förhållande 
till reglerna om lagring av trafikdata 
i lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. Utredningen har 
också haft uppdraget att kartlägga 

och utvärdera hur lagen (2012:278) 
om inhämtning av uppgifter om 
elektronisk kommunikation i de 
brottsbekämpande myndigheternas 
underrättelseverksamhet har till-
lämpats och att överväga om den 
bör förändras för att stärka rätts-
säkerheten eller skyddet för den 

personliga integriteten.
Dessutom har utredningen haft i 

uppdrag att analysera Säkerhets-
polisens behov av särskild möjlig-
het att inhämta uppgifter om viss 
brottslig verksamhet, som inte 
omfattas av inhämtningslagens hu-
vudregel, och att lämna förslag på 

hur ett sådant behov bör tillgodoses 
och balanseras mot integritetsin-
tresset.

LÄS MER 
l Advokatsamfundets webbplats 
l  Datalagring och integritet  

(SOU 2015:31).

BAKGRUND

Enligt Advokatsamfundet har Datalagringsutredningen endast haft ett begränsat 
intresse av den personliga integriteten
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Rektor Astrid Söderbergh Widding, drottning Silvia, Anne Ramberg och professor 
Said Mahmoudi lyssnade till professor Kirsten Sandbergs föredrag om FN:s barn-
rättskommitté vid Stockholms barnrättscentrums ceremoni.
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Barnrättscentrum presenterade en        ny bok
genom att yttra sig över remisser 
om nya lagförslag. Represen-
tanter från centret deltar också 
i arbetet med en rapport för 
Unicefs räkning om rättsläget 
för barn som är EU-medborgare 
utan uppehållstillstånd i Sverige, 
bland annat om barnens rätt 
till skydd från våld och över-
grepp.

anne ramberg påminde i an-
förandet också om behovet av 
lagstadgat skydd för barn i en 

värld där 30 miljoner barn är på 
flykt.

– Jag är mycket glad över att 
centret också fokuserar på bar-
nets bästa i migrationsprocessen, 
sa hon.

professor kirsten sandberg från 
universitetet i Oslo, ledamot av 
FN:s barnrättskommitté och 
tidigare ordförande i kommittén, 
gav i sin föreläsning en inblick i 
aktuella frågor i barnrättskom-
mitténs arbete.  MA

Migrationsverket ändrar praxis
för åldersbedömningar i asylmål
Asylsökande måste ta initia-
tivet till medicinsk åldersbe-
dömning.

Ansvaret för att genomföra en 
medicinsk ålderbedömning i 
asylmål flyttas över från Migra-
tionsverket till den asylsökande 
själv. Det är innebörden av en 
ny rättslig kommentar från Mig-
rationsverket. Advokatsamfun-
dets generalsekreterare Anne 
Ramberg anser att advokater 
inte ska medverka till åldersbe-
dömningar.

Migrationsverket har gjort en 
rättslig kommentar om bedöm-
ning av ålder i asylärenden (SR 
35/2015). Den nya kommentaren 
upphäver Migrationsverkets 
tidigare rättsliga ställningstagan-
de om åldersbedömning (RCI 

13/2014). Den nya rättsliga kom-
mentaren bygger på en princip 
som Migrationsöverdomstolen 
fastställde i en dom den  
11 februari 2014 (MIG 2014:1). 
I domen slår Migrationsöver-
domstolen fast att det inte 
finns någon skyldighet för 
Migrationsverket att erbjuda 
en läkarundersökning, endast 
en skyldighet att informera om 
möjligheten att genomgå en 
sådan.

i migrationsverkets nya rättsliga 
kommentar om bedömning av 
ålder i asylärenden gör Mig-
rationsverket klart att verket 
i normalfallet anser sig ha 
uppfyllt sin utredningsskyldig-
het genom att informera den 
sökande om möjligheten att 

genomgå en läkarundersökning, 
hålla en muntlig utredning samt 
genom att till exempel hämta in 
ett yttrande från socialtjänsten 
i enlighet med 17 kap. 1 § utlän-
ningslagen. Det innebär att Mig-
rationsverket kan fatta beslut 
som gäller den asylsökandes 
ålder baserat på det material 
som finns i ärendet, oavsett om 
en medicinsk åldersbedömning 
ingår i materialet eller inte.

Migrationsverket konstaterar 
att de medicinska åldersbedöm-
ningar som läkarna har lämnat 
till verket har haft ett lågt 
bevisvärde. 

den nya inställningen till utred-
ningsansvaret från Migrations-
verket aktualiserar frågan hur 
advokater och andra som har 

förordnats till offentligt biträde 
i migrationsärenden ska 
agera. 

Anne Ramberg säger i en 
kommentar att Migrations-
verkets ändrade inställning 
till initiativet till medicinska 
åldersbedömningar är en fråga 
för Advokatsamfundets styrelse, 
som överväger att göra ett vägle-
dande uttalande i frågan vid sitt 
sammanträde i oktober.

– Min uppfattning är att 
advokater inte ska medverka till 
åldersbedömningar, säger Anne 
Ramberg som bland annat hän-
visar till de skäl som Migrations-
verket självt har anfört i sina 
kommentarer till det ändrade 
arbetssättet, där verket skriver 
att åldersbedömningar saknar 
större bevisvärde.  MA

Advokatsamfundets styrelse gjorde 
ett vägledande uttalande om utred-
ningsskyldighet vid biträde i asyl-
ärenden den 9 december 2004, med 
anledning av ett nytt arbetssätt 
vid Migrationsverkets asylenheter 
som innebar en förändrad och mer 
aktiv roll för det offentliga biträdet 

vid asylutredningar. I det vägle-
dande uttalandet från 2004 skrev 
styrelsen: Utgångspunkten är att 
Migrationsverket enligt lag har en 
övergripande utredningsskyldighet 
i asylärenden. Denna utrednings-
skyldighet kan inte åläggas en 
advokat.

En advokat som förordnas som 
offentligt biträde i ett asylärende 
har som främsta plikt att, inom ra-
men för vad lag och god advokatsed 
bjuder, efter bästa förmåga tillva-
rata en klients intressen och bevaka 
dennes rätt i ärendet. Inom ramen 
för detta uppdrag åligger 

det advokaten att gentemot klien-
ten iaktta trohet och lojalitet samt 
lyfta fram de omständigheter som 
talar för klientens sak. En advokat 
får inte, utan klientens samtycke, 
till Migrationsverket redovisa 
uppgifter som talar till klientens 
nackdel.

VÄGLEDANDE UTTALANDE
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Hédi Fried, som har överlevt 
Förintelsen, uppmanade under 
ett samtal med demokrati- 
och kulturminister Alice Bah 
Kuhnke i slutet av augusti fler 
att ifrågasätta rasistiska och 
antisemitiska påståenden.

Samtalet, som hölls i Advokat-
samfundets lokaler, inleddes 
med att Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ram-
berg välkomnade ett sjuttiotal 
inbjudna gäster och kvällens 
huvudpersoner, Hédi Fried och 
Alice Bah Kuhnke. 

Anne Ramberg berättade 
också att det var självklart att 
tacka ja när hon blev tillfrågad 
om hon ville sitta med i styrel-
sen för den stiftelse som Micael 
Bindefeld startade till minne av 
Förintelsen förra året.

– Jag är personligen djupt 
engagerad i demokratifrågor, 
rättsstatliga frågor och skyddet 
för mänskliga rättigheter. Och 
det är en av Advokatsamfundets 
huvuduppgifter att värna den 
demokratiska rättsstaten, sade 
hon.

därefter berättade Micael  
Bindefeld om bakgrunden  
till stiftelsen, som finansierar 
kulturella projekt som tar upp 
Förintelsens historia. Det var 
efter en resa till Auschwitz och 
andra koncentrationsläger för 
tio år sedan som han kände 
ett ansvar att förvalta och föra 
vidare vittnesmål från dem 
som på nära håll har upplevt 
Förintelsen.

– Jag insåg att jag har ett unikt 
kontaktnät och en förmögen-
het som jag kan göra vettiga 
saker med. Genom stiftelsen 
kan jag se till att min familjs och 
hela det judiska folkets historia 

berättas vidare. Men tiden rin-
ner ut, det finns inte så många 
röster kvar, sade han.

Ordet lämnades sedan över 
till Alice Bah Kuhnke och Hédi 
Fried. Hédi Fried föddes i 
Rumänien 1924 och är förfat-
tare och psykolog. Hon kom till 
Sverige i juli 1945 efter att ha 
överlevt både Auschwitz och 
Bergen-Belsen. Sedan dess har 
hon ägnat sitt liv åt att berätta 
om, skriva om och undervisa 
om främlingsfientlighet, Förin-
telsen – och om faran med att 
glömma. Hédi Fried har också 
tilldelats en rad utmärkelser och 
är bland annat hedersdoktor vid 
Stockholms universitet.

Alice Bah Kuhnke frågade om 
Hédi Fried kan se några likheter 
mellan samhällsdebatten i 
Sverige i dag och hur det lät i 
Tyskland på 1930-talet. 

– Situationen är ungefär 

likadan. Folk är missnöjda. 
Missnöjet väcker känslor som 
utmynnar i hat och att man 
gör skillnad på vi och de, sade 
Hédi Fried samtidigt som hon 
betonade att hon inte är någon 
pessimist. 

– I dag möter jag allt fler ärliga 
demokrater som inte gör skill-
nad på människor. Jag tror att 
det hela tiden blir bättre. Det tar 
väldigt lång tid, men vi får inte 
ge upp, sade hon.

hédi fried återkom flera gånger 
under samtalet till individens 
ansvar och vikten av civilkurage. 

– Som individer måste vi 
komma underfund med våra 
fördomar. När du vet att du har 
fördomar mot någon grupp eller 
människa agerar du inte ut dem. 
Ibland har man dåliga erfaren-
heter av någon som tillhör en 
etnisk minoritet. Mycket av 

rasismen och antisemitismen 
beror på att man tror att alla är 
likadana, sade Hédi Fried.

Hon betonade också vikten av 
att våga ta konflikter.

– Varför inte fråga: Varför 
säger du så där? Har du några 
grunder för ditt påstående? 
Personen i fråga kommer inte 
att bry sig första gången han 
eller hon ifrågasätts, men får du 
fler tillfällen kanske det kan ge 
en tankeställare.

Alice Bah Kuhnke, som har 
träffat Hédi Fried flera gånger, 
har tagit fasta på hennes råd 
och ifrågasätter numera alltid 
fördomsfulla kommentarer.

– Jag har förstört många mid-
dagar tack vare dig, Hédi. I alla 
väder när någon säger något 
fördomsfullt frågar jag ”vad 
menar du med det?”. Det är inte 
alltid populärt. Men efteråt har 
jag sovit gott, sade hon.  KK

Anne Ramberg, Hédi Fried, Alice Bah Kuhnke och Micael Bindefeld.

”Upprepat ifrågasättande 
kan ge tankeställare”
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Allvarlig vanvård krävs
för att få statlig ersättning 
– Ersättningsnämnden för-
söker ligga så nära lagen och 
förarbetena som möjligt i sina 
bedömningar. Det innebär 
att många av de sökande får 
avslag.

Det sa Göran Ewerlöf, f.d. 
hovrättslagman och ordfö-
rande i Ersättningsnämnden, 
vid Stockholm Centre for Com-
mercial Laws seminarium på 
Stockholms universitet den 7 
september.

Den statliga myndigheten Ersätt-
ningsnämnden betalar ersättning 
till barn som utsattes för allvarlig 
vanvård i fosterhem och på barn-
hem under tiden 1920–1980. Er-
sättningen består av ett enhetligt 
belopp på 250 000 kr. Besluten 
kan inte överklagas.

De krav lagen ställer för ersätt-
ning är att sökanden kan visa att 
han eller hon var omhänderta-
gen för samhällsvård någon gång 
under tiden 1920–1980, och att 
det kan antas att sökanden har 
varit utsatt för övergrepp eller 
försummelser av allvarlig art. Vid 
bedömningen ska hänsyn tas till 
förhållanden och värderingar vid 
den tiden då händelserna ägde 
rum. 

i början av 2000-talet uppmärk-
sammades det att personer som 
hade varit omhändertagna för 
samhällsvård som barn beskrev 
att de hade utsatts för allvarlig 
vanvård. I juni 2006 tillsatte 
regeringen Vanvårdsutredningen 
med uppdrag att granska och ut-
reda allvarliga försummelser mot 
omhändertagna barn. Utred-
ningens slutsats var att många 
barn hade utsatts för allvarliga 
missförhållanden.

Efter ytterligare utredningar 
genomförde staten en upprät-
telseprocess med bland annat 
en upprättelseceremoni. Alla 
riksdagspartier utom Sverige-

demokraterna var överens 
om att införa en möjlighet till 
särskild ersättning till de hårdast 
drabbade, och i december 2012 
antog riksdagen ersättningslagen 
(2012:663).

Ersättningsnämnden började 
arbeta den 1 januari 2013, med 
utgångspunkten att arbeta i tre 
år. På grund av de många ären-
dena har nämnden fått verksam-
hetstiden förlängd till den 30 
april 2016.

möjligheten att söka ersättning 
var öppen under två år, till och 
med den 31 december 2014. 
Totalt kom 5 285 ansökningar in. 
Ersättningsnämnden har avgjort 
mer än 4 200 ärenden.

– Vi räknar med att bli klara 
under den utmätta tiden, sa 
Göran Ewerlöf.

I 90 procent av ärendena hål-
ler nämnden muntlig förhand-
ling, inom stängda dörrar. 

Göran Ewerlöf tror inte att 
lagstiftaren hade tänkt att munt-
lig förhandling skulle hållas i så 
många ärenden.

– Men det är enda möjligheten 
att göra en trovärdighetsbedöm-
ning, sa han.

Efter förhandlingen gör 
nämnden en prövning av om det 
sökanden har berättat har varit 
så allvarligt att det berättigar till 
ersättning. De flesta sökande har 
varit utsatta för vanvård – men 
inte på den nivå som krävs för 
ersättning.

Det innebär att många av de 
sökande får avslag. Av besluten 
har 53 procent inneburit avslag 
och 47 procent bifall.

– Jag tror inte att lagstiftaren 
hade tänkt sig att så många skul-
le få avslag. Då tror jag inte lagen 
skulle ha införts, sa Ewerlöf.

Göran Ewerlöf betonade 
att det är lagstiftaren som har 
fastställt den nivå av vanvård 
som krävs. Han menade att 
människor ingavs orealistiska 
förväntningar och trodde att det 
skulle vara mycket lättare att få 
ersättning. Många blir kraftigt 
besvikna när de får avslag på sin 
ansökan. Även personer som 
har fått ersättning har ändå mått 
dåligt av själva processen, där de 
återupplever det de utsattes för. 

göran ewerlöf anser att er-
sättningslagen bör ses som ex 
gratia-lagstiftning. Ersättningen 
är inte grundad på allmän lag, 
bygger inte på allmänna juridiska 
principer och är ett avsteg från 
ordinära skadeståndsprinciper. 
Staten, som betalar ersättningen, 
har inte varit ansvarig för van-
vården. Ersättningen innebär 
en kompromiss mellan juridik, 
politik, ekonomi och allmänna 
billighetsskäl. MA

Ingen husrannsakan 
hos Aftonbladet
Högsta domstolen (HD) stop-
pade åklagaren från att göra en 
husrannsakan på Aftonbladets 
redaktion. I maj 2015 rånades 
en guldbutik i Kista Galleria. 
Aftonbladet publicerade då 
bilder på två misstänkta rånare. 
Deras ansikten var maskerade. 
HD avslog på tisdagen den 18 
maj åklagarens begäran om hus-
rannsakan hos Aftonbladet för 
att få tillgång till de omaskerade 
digitala bilderna. HD konstate-
rar att en husrannsakan för att 
hitta bilderna medför stor risk 
för att uppgifter röjs om vem 
som har lämnat meddelanden 
och upplysningar till tidningen 
med begäran att få vara ano-
nym. I beslutsskälen konstaterar 
domstolen även att det skydd 
mot beslag som finns för vissa 
skriftliga handlingar även gäller 
för digital information.

Läs hela domen på Advokat-
samfundets hemsida.

Ny strategi mot terrorism
Regeringen har nu presenterat 
Sveriges nya strategi för att fö-
rebygga, förhindra och försvåra 
terrorism. Särskilt fokus ligger 
på att förebygga. Åtgärderna 
på det området syftar till att 
motverka ”radikalisering” och 
rekrytering till extremist- och 
terroristgrupper, och att påverka 
individers avsikt att begå eller 
stödja terroristbrottslighet. På 
så sätt ska man kunna minska 
basen för rekrytering till terro-
rism. Området förhindra handlar 
om att motverka och minska 
förmåga och möjlighet att begå 
terroristattentat. Området för-
svåra handlar om att skapa och 
upprätthålla skydd för individer 
och minska samhällets sårbarhet 
för terroristattentat. 
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Göran Ewerlöf.

Särskilt fokus i strategin ligger på
att förebygga terrorism.
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Norska advokater genomförde
omfattande häktningsstrejk  
Advokaterna i Oslo och 
Bergen uteblev från häkt-
ningsförhandlingar vid de två 
städernas tingsrätter under 
sista veckan i augusti.

Aktionen var en protest mot de 
låga taxorna för ersättning till 
offentliga juridiska biträden. 
Samtidigt erbjöd advokater gra-
tis juridisk hjälp till allmänheten 
utanför tingsrätterna under 
veckan.

Norska Advokatforeningens 
”Rettshjelpsaksjon” arran-
gerades som en protest mot 
att rättshjälpen i Norge enligt 
Advokatforeningen systematiskt 
har nedprioriterats sedan 1999, 
vilket går ut över svaga grupper 
med behov av rättshjälp.

Enligt norske advokaten 
Frode Sulland handlar det 
inte i första hand om att öka 
ersättningen till offentliga 
försvarare, utan om en kamp 
för rättssäkerheten och för alla 
advokater som har taxemål. 
Det är exempelvis mål som rör 
vårdnad om barn, tvångsvård 
eller utlänningsrätt.

Enligt Sulland har taxans 
relativa värde minskat med 20 

procent sedan 1999. Det innebär 
att den ligger långt efter den 
allmänna löneutvecklingen.

Timersättningen till advokater 
som förordnas som rättsliga 
biträden enligt norska statens 
taxa är 970 norska kronor (cirka 
1 050 svenska kronor). Enligt 
Advokatforeningens beräkning-
ar skulle timersättningen uppgå 
till 1 220 norska kronor, om 
taxan hade följt den allmänna 
löneutvecklingen.

Anne Ramberg kommente-
rade de norska advokaternas 
aktion:

– Det är mycket lätt att ställa 
sig bakom enskilda norska ad-
vokaters krav. Det är också lätt 
att respektera advokaters val att 
avstå från att åta sig nya upp-

drag. Advokater har i vart fall i 
Sverige inte någon skyldighet att 
åta sig försvararuppdrag eller 
andra uppdrag. Mer problema-
tiskt är det om advokaten inte 
vill medverka i häktningsför-
handlingar i mål där advokaten 
redan är förordnad och har ett 
uppdrag. I Sverige vore det inte 
förenligt med god advokatsed 
att utebli från en omhäktnings-
förhandling.

– När det gäller den samlade 
aktionen från advokaterna så 
är den också därför givetvis 
invändningsfri så länge den 
inte drabbar en misstänkt. 
Problemet som jag ser det är att 
människor som är misstänkta 
för brott och som har rätt till 
försvarare kan hamna i kläm, 
då de riskerar att häktas utan 
försvarare. Det är inte oproble-
matiskt. Detta sagt är det inte 
Advokatforeningens eller de 
enskilda advokaternas ansvar. 
Det är statens.

Sveriges advokatsamfunds 
ordförande Bengt Ivarsson har 
ifrågasatt om häktning utan 
närvaro av en försvarare är 
förenligt med Europakonven-
tionen.

CCBE försvarar klientkonfidentialiteten
Rådet för de europeiska 
advokatsamfunden, CCBE, har 
intervenerat mot ett franskt 
lagförslag som hotar klient-
konfidentialiteten.

Den 2 juli godkände ändå den 
franska författningsdomstolen 
den franska regeringens under-
rättelseproposition nästan utan 
ändringar. Rådet för advokat-
samfunden i Europeiska unio-
nen (CCBE) hade intervenerat 
som tredje part inför författ-
ningsdomstolen på begäran av 
de franska advokatsamfundens 

nationella råd, eftersom frågan 
påverkar advokatyrkets kärnvär-
den och skyddet för de grund-
läggande rättigheterna.

Enligt propositio-
nen ska underrät-
telsetjänsten kunna 
avlyssna privat 
kommunikation 
och avlyssna rum ”i 
syfte att försvara och 
främja nationens grundläggande 
intressen”. CCBE uttryckte oro 
över den vida formuleringen 
och frånvaron av en oberoende 
rättslig kontrollmekanism. 

CCBE fokuserade framför allt på 
möjliga hot i förslaget mot kon-
fidentialiteten för meddelanden 
mellan advokat och klient.

CCBE begärde att 
avsnittet i proposi-
tionen som rör elek-
tronisk massövervak-
ning skulle begränsas 
till att enbart gälla 
lagring av uppgifter 

som kan avslöja potentiella hot. 
Det skulle inte vara möjligt att 
lagra uppgifter om medborgar-
nas internetanvändning utan 
urskillning.

”Advokatsekretessen 
är hotad”
Advokatsekretessen angrips 
som aldrig förr. Det skriver 
CCBE:s tidigare generalsekre-
terare Jonathan Goldsmith i ett 
blogginlägg i den brittiska webb-
tidningen Law Society Gazette.

Advokater kämpar ständigt för 
att bevara ett av advokatkårens 
kärnvärden – klientens rätt att 
enskilt rådgöra med sin advokat. 
”Det är det som skiljer oss från 
andra som tillhandahåller juridis-
ka tjänster”, skriver Goldsmith.

Uppmanas frige 
människorättsadvokater

Rådet för advokatsam-
funden i EU (CCBE) 
uppmanar ledarna i 

Kina, Egypten och Azerbajdzjan 
att omedelbart frige fängslade 
människorättsadvokater.

Den kinesiska regeringen 
uppmanas att omedelbart frige 
alla advokater, anställda vid 
advokatbyråer och människo-
rättsförsvarare som godtyckligt 
har blivit frihetsberövade. Azer-
bajdzjans president uppmanas 
frige Intigam Alijev, som felaktigt 
dömts till 7,5 års fängelse. CCBE 
anser att domen mot Alijev är 
ett resultat av hans fredliga och 
helt lagliga verksamhet som 
människorättsadvokat. Egyptens 
regering uppmanas att upphäva 
fängelsedomen på ett år och tre 
månader mot människorättsad-
vokaten Mahienour El-Massry.

I breven till ledarna i Kina, 
Egypten och Azerbajdzjan infor-
merar CCBE om artikel 16 och 23 
i FN:s grundläggande principer 
om advokatens roll. Enligt artikel 
16 ska en regering bland annat 
säkerställa att advokater kan 
utföra sitt arbete utan att hotas, 
förhindras, trakasseras eller att 
obehöriga blandar sig i deras ar-
bete. Enligt artikel 23 har advo-
kater, liksom andra medborgare, 
rätt till yttrande-, religions-, för-
enings- och mötesfrihet.

Bergen tinghus.

Jonathan 
Goldsmith 
på Advokat- 
dagarna 
2012.
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Erfaren folkrättsjurist
har tagit över ILAC
Den 1 mars efterträdde Agne-
ta Johansson Christian Åhlund 
som generalsekreterare för 
den internationella juristorga-
nisationen ILAC.

Hur fick du jobbet som generalse-
kreterare?

– Jag har varit deputy director 
till Christian Åhlund sedan ILAC 
startade för nästan 14 år sedan. 
Så det var ett naturligt steg.

Vad gjorde du innan du började 
på ILAC?

– Jag har jobbat med folkrätt 
och mänskliga rättigheter på 
olika nivåer både nationellt och 
internationellt – i enskilda orga-
nisationer som Röda korset och 
Internationella juristkommissio-
nen, på UD och i internationella 
missioner. Bland annat jobbade 
jag i Bosnien i fyra år efter kriget 
för OSCE och the Office of the 
High Representative.

Varifrån kommer ditt intresse 
för mänskliga rättigheter och 
folkrätt?

– Som jurist specialiserade jag 
mig tidigt på folkrätt. Jag tror 
att intresset väcktes när jag var 
chef för ett svenskt studiecenter 
i Jerusalem efter studierna. Jag 
tyckte att hela regionen med 
blandningen av historia, reli-
gion, politik, juridik och interna-
tionell rätt var fascinerande. 

Varför behövs ILAC i dag?
– ILAC hjälper till att bygga 

upp rättsväsendet i länder efter 
krig och konflikter. Efter svåra 
inbördeskrig och när stater fal-
ler sönder slutar även rättssys-
temen att fungera. Och rättsys-
temet är en av grundpelarna i 

ett fungerande samhälle. Många 
konflikter pågår för närvarande 
så vi kommer tyvärr att behövas 
länge än.

Hur har ILAC:s arbete förändrats 
sedan starten 2002?

– ILAC bildades främst för att 
bistå konsortiets medlemsorga-
nisationer med professionella 
utvärderingar av länders rätts-
system efter krig och konflikt. 
I rapporter rekommenderade 
vi vad som borde göras på kort 
och på längre sikt för att ett 
rättssystem skulle börja fungera 

igen. Därefter tog våra medlem-
mar över. I dag är vi involverade 
längre fram i processen – vi 
både utvecklar specifika projekt 
och program och hjälper till att 
söka medel för dessa projekt.

Vad är det viktigaste som ILAC 
hittills har åstadkommit?

– Vi har gjort mycket bra ge-
nom åren. Men under perioden 
2008–2011 stöttade vi rättshjälps-
kontor på Haiti. Det påverkade 
många enskilda individer direkt. 
Ett stort problem var att många 
människor hade suttit inlåsta 

i avvaktan på rättegång i flera 
år. Vi hade 250 haitiska jurister 
och advokater som uppvaktade 
domstolarna och ifrågasatte var-
för deras klienter satt häktade. 
De lyckades få ut över 4 000 
individer ur fängelserna.

Vilken är er viktigaste uppgift 
just nu?

– Ett viktigt projekt är vårt 
stöd till syriska domare och 
advokater. Vi hjälper dem att 
hålla igång så kallade dokumen-
tationscenter inne i Syrien, där 
befolkningen bland annat kan 
registrera födslar, äktenskap, 
dödsfall och försäljning av 
egendom.

– Förutom projektet i Syrien är 
det fortsatta stödet till Tunisien, 
som är ett av få länder i Mellan-
östern där utvecklingen går åt 
rätt håll, viktigt. I stort sett alla 
domare i landet har genomgått 
vår utbildning om domares roll 
i ett demokratiskt samhälle. 
Nästa steg blir att förstärka och 
förbättra administrationen i 
domstolarna.

Vilken är ILAC:s största utma-
ning inför framtiden?

– Ett inbördeskrig medför 
alltid många och allvarliga brott 
mot mänskliga rättigheter. När 
konflikten är över är kraven 
och förväntningarna oänd-
liga på att rättssystemet ska ge 
upprättelse, kompensation och 
bestraffa förbrytare. Samtidigt 
är systemet mer eller mindre 
raserat och mindre än någonsin 
redo för uppgiften. När alla 
kräver snabba beslut är det en 
stor utmaning för alla, inte bara 
för ILAC, att låta institutionsbyg-
gandet ta tid. KK

CCBE försvarar klientkonfidentialiteten

13

Agneta Johansson är ny generalsekreterare för den internationella juristorganisa-
tionen ILAC.
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över problemen. Men hittills har inget 
hänt.

I dag är den genomsnittliga hand-
läggningstiden enligt verket sju måna-
der, men väntas under hösten öka till 
tio månader. Flera advokater vittnar 
dock om att handläggningstider redan 
i dag ofta överstiger ett år. 1½ års vän-
tan är inte heller ovanligt.

Eftersom advokater som tar asyl-
ärenden inte får betalt förrän Migra-
tionsverket fattar slutligt beslut i asyl-
ärendet, trots att kostnadsräkningen 

kanske lämnats in ett år tidigare, inne-
bär det stor påfrestning på advokat-
byråernas likviditet. Värst drabbade 
är mindre byråer som huvudsakligen 
eller till största delen arbetar med 
asylärenden.

Situationen förvärras av att advo-
katerna är skyldiga att regelbundet 
betala in moms på de inkomster de 
inte har fått. Skatteverket räknar näm-
ligen, till skillnad från Migrationsver-
ket, advokaternas kostnadsräkningar 
som fakturor. Dessutom tvingas advo-
katerna ligga ute med kostnader för 
tolkarvode.

Migrationsverkets strama riktlinjer 
för att betala ut förskott är ytterligare 
ett försvårande problem. Enligt Mig-
rationsverkets handläggningsrutiner 
beviljas förskott normalt endast om 
arbetet omfattar mer än 18 timmar 

Problemen för advokater som 
arbetar med asylrätt att få 
betalt har varit en följetong 

sedan Migrationsverket år 2008 stra-
made upp sina rutiner för förskottsut-
betalningar. Men konsekvenserna har 
blivit värre i takt med att Migrations-
verkets handläggningstider ökat. 

Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg har i skriftväxling 
med Migrationsverkets generaldirek-
törer flera gånger påtalat problemet. 
2013 lovade Migrationsverket att se 

Migrationsverkets 
handläggningstider 
urholkar advokaters 
ekonomi
Migrationsverkets enorma arbetsbelastning leder till långa handläggningstider. 
Detta slår hårt mot mindre advokatbyråers ekonomi. Asylrättsadvokater tvingas 
i regel vänta uppemot ett år på betalning i asylärenden. Under tiden måste de 
ligga ute med kostnader för tolkarvoden samt betala in moms på ersättning de 
inte fått. Flera asylrättsadvokater har fordringar på Migrationsverket på 1 miljon 
kronor eller mer. Advokatsamfundet är skarpt kritiskt och vill se en förändring.

TEXT: HANS HELLBERG

Reportage Handläggningstider

Så här ser vardagen ut för en advokat som arbetat som offentligt biträde i ärenden hos Migrationsverket 
sedan länge. I slutet av augusti månad hade hen utestående fordringar på Migrationsverket på sammanlagt 
480 000 kronor inklusive moms (140 000 kr från 2014 och 340 000 kr för 2015). Av dessa har hen behövt 
betala in moms på 96 000 kronor och har utlägg för tolkarvoden på cirka 50 000 kronor.

Exempel 1: Advokaten förordnades som offentligt biträde i juni 2014. Slutyttrande med faktura på 29 000 kr 
gavs in den 22 augusti 2014. Migrationsverket ville komplettera ärendet och kallade till ny genomgång. Nytt 
slutyttrande och kompletterande faktura på 13 700 kronor gavs in den 16 februari 2015. Beslut i asylärendet 
togs den 16 juli 2015 men betalning uteblev. Först i slutet av augusti kom betalning på 42 700 kronor sedan 
advokaten behövt skicka in kopior på räkningarna, som hade försvunnit på Migrationsverket. Advokaten har 
under tiden legat ute med moms på 8 400 kronor samt kostnader för tolkarvoden på 7 000 kronor.

Exempel 2: Advokaten förordnades som offentligt biträde i september 2014. Slutyttrande och faktura på 
23 000 kronor ingavs den 10 november 2014. Beslut i asylärendet fattades den 21 juli 2015 men betalning 
uteblev. Vid påstötningar fick hen besked att handläggaren hade missat att ge kostnadsräkningen till ekono-
miavdelningen. Ännu vid augusti månads utgång var räkningen inte betald.

TALANDE EXEMPEL FRÅN EN ADVOKATS VARDAG
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» 

och ersättningen inte antas bli fast-
ställd inom sex månader eller om ar-
betet omfattar mer än nio timmar och 
ersättningen inte väntas bli fastställd 
inom ett år.

Advokaten måste själv begära för-
skott och begäran prövas då av Mig-
rationsverket. Svaret blir dock oftast 
nej. Det är inte heller ovanligt att ad-
vokater aldrig får något svar på sin be-
gäran om förskott.

migrationsverket har dessutom varit 
sent med att betala ut ersättningar 
trots att slutligt beslut fattats i asy-
lärendet. Advokater har fått vänta 
ytterligare två–fyra månader trots 
att ersättning ska betalas ut snarast. 
Migrationsverket fick ifjol skarp kritik 
från JK för detta.

Allt sammantaget gör att advokater 

tvekar att ta asylärenden. Advokat 
Omar Berger i Stockholm bestämde 
sig nyligen för att säga nej till nya 
uppdrag från Migrationsverket med 
hänvisning till problemen med att få 
betalt.

– Ju fler migrationsärenden vi har 
åtagit oss desto mer har vi dragit un-
dan mattan för oss själva genom att 
bolagets likviditet blivit helt körd i 
botten, säger han.

Omar Berger startade egen byrå 
2013 med inriktning på affärsjuridik 
och tvister. 2014 började man också 
med asylrätt och har sedan förra vå-
ren haft ett 50-tal migrationsärenden.

Men nu är det alltså stopp och i 
somras var Omar Berger dessutom 
tvungen att säga upp två av sina tre 
biträdande jurister på grund av likvi-
ditetsbrist.

– Det är absurt att man ska behöva 
vänta ett år eller mer på att få betalt 
från det att kostnadsräkningen läm-
nats in, säger han. Det gör det omöj-
ligt att bedriva en seriös verksamhet. 
Men det känns förstås inte bra att be-
höva tacka nej nu när nöden är som 
störst, säger han. Men vi har inget val.

Han är kritisk till svårigheten med 
att få ut förskott trots att handlägg-
ningstiderna hela tiden ökar.

– I några få fall har vi fått förskott 
men för det mesta bemöts vår begä-
ran med komplett tystnad. En tredje 
försåtlig variant är att man säger att 
man ska ta beslut i ett ärende men så 
händer ändå inget.

Omar Berger är också upprörd över 
Migrationsverkets sätt att ”slakta räk-
ningar” på ett sätt han aldrig varit 
med om tidigare.

”Ju fler 
migrations
ärenden vi 

har åtagit oss 
har vi dragit 

undan 
mattan för 
oss själva 
genom att 
bolagets 
likviditet 

blivit 
helt körd 
i botten” 

Omar Berger

Reportage Handläggningstider
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Reportage Handläggningstider

– Trots att vi gör ett gediget arbete 
och nästan alltid får klienterna att 
stanna tvingas vi acceptera prutning-
ar på 40–50 procent. Till exempel får 
man aldrig betalt för att läsa in sig på 
den aktuella situationen i den asylsö-
kandes hemland, oavsett hur komplex 
den är. Det innebär att vi måste lägga 
ned massa gratistid och samtidigt inte 
kan utföra andra betalda ärenden. Det 
är alltså dubbel skada. Då hjälper det 
inte att det känns bra att kunna hjälpa 
människor.

karin gyllenring är advokat och del-
ägare i Stockholms asylbyrå som gör 
många uppdrag åt Migrationsverket. 
Hon bekräftar att handläggningstider 
på 1–1½ år inte är ovanligt och att i 
princip alla byråer som tar asylären-
den har ansträngd likviditet. Hon har 
därför full förståelse för att mindre 
byråer tvingas tacka nej till asylären-
den. 

– Om vi inte hade haft vår byrå en 
längre period och hunnit bygga upp 
en buffert hade det inte varit möjligt 
för oss heller att fortsätta. Dessutom 
brinner vi för dessa frågor och käm-
par på. Men vi gör det inte för peng-
arnas skull.

» 

Advokater bör bli bättre på att 
överklaga avslag på begäran om 
förskott. Dessutom borde lagen 
kunna ändras så att kostnadsräk-
ningar kan hanteras som fakturor 
och betalas inom 30 dagar. Så 
anser Migrationsverkets rätts-
chef Fredrik Beijer att advokaters 
väntan på ersättning skulle kunna 
kortas.  

– Vi följer den praxis som gäller för 
förskottsbetalning och den är ganska 
restriktiv. Och vi har ingen möjlighet 
att behandla kostnadsräkningar som 
fakturor utan måste följa den lagstift-
ning som gäller.

Fredrik Beijer anser att lagstift-
ningen borde kunna ändras så att ad-
vokaternas kostnadsräkningar skulle 
kunna hanteras som fakturor så att 
advokaterna får sina pengar snab-
bare.

– Vi har inget egenintresse av att det 
ser ut som det gör i dag. Jag har svårt 
att se att det skulle vara annat än en 
ren teknisk fråga för lagstiftaren.

Han tycker också att det borde fin-
nas större möjligheter att få förskott 
i takt med att handläggningstiderna 
fortsätter att stiga.

– Det kommer att bli sämre innan 
det blir bättre. Mitt råd är därför att 
advokaterna blir bättre på att begära 
förskott och ser till att överklaga avslag 
för att försöka få till en ändrad praxis. 
Det förutsätter förstås att vi blir bättre 
på att ta riktiga beslut som kan över-
klagas, där har vi brustit ibland. Vi vill 
gärna också få praxis prövad.

fredrik beijer beklagar även att Mig-
rationsverket varit sena med att göra 
utbetalningar trots att det tagits beslut 
i asylärendet.

– Det har funnits ett glapp i kom-

munikationen mellan prövningsenhet 
och ekonomiavdelning. Vi har därför 
inrättat en kvalitetsavdelning som ser 
över alla våra rutiner så att det inte 
ska upprepas.

justitie- och migrationsminister Mor-
gan Johansson vill inte kommentera 
förslaget om att ändra i lagstiftningen 
för att Migrationsverket snabbare ska 
kunna betala ut pengar. I en skriftlig 
kommentar säger han dock att det är 
en angelägen fråga.

– Jag förutsätter att Migrationsver-
ket har goda rutiner för att betala ut 
ersättning enligt gällande regler och 
det ska inte krävas påminnelser för att 
utbetalning ska ske. Rätten till offent-
ligt biträde är grundläggande för rätts-
säkerheten i svensk migrationspolitik 
och om advokater är ovilliga att åta 
sig migrationsärenden är det ett pro-
blem, skriver Morgan Johansson. n

Omar Berger.

Karin Gyllenring.

Christine Koch.

Fredrik Beijer.

Men hon är djupt orolig för att pro-
blemen att få betalt ska leda till brist 
på duktiga asylrättsadvokater.

– Det är ont om dem redan i dag 
och det skulle egentligen behövas fler. 
Men så som Migra-
tionsverket hante-
rar kostnadsutbe-
talningarna i dag 
sänder det helt fel 
signaler.

Christine Koch 
är advokat på 
Vestra advokatbyrå 
i Malmö. Ungefär 
hälften av byråns 
uppdrag utgörs av 
asylärenden. Byrån 
har i dagsläget en 
fordran på Migrationsverket på drygt 
en miljon kronor. Drygt en tredjedel 
av detta utgörs av utlägg för tolkarvo-
den samt moms som byrån redan be-
talat in.

– Det känns väldigt konstigt att man 
som asylrättsadvokat ska behöva be-
tala för att få arbete. Problemen har 
funnits sedan reglerna om förskott 
ändrades 2008, men har blivit värre 
i takt med att asylbesluten dröjer allt 
längre, säger hon.

Hon har också råkat ut för att inte 
få betalt alls.

– När vi ringde och påminde visade 
det sig att Migrationsverket hade arki-
verat ärendet utan att göra någon ut-

betalning. Det har 
hänt flera gånger. I 
dag är vi noga med 
att bevaka att vi 
verkligen får betalt 
från Migrations-
verket. Men det är 
också något som tar 
extra tid för oss.

Advokatsam-
fundets general-
sekreterare Anne 
Ramberg är skarpt 
kritisk:

– Migrationsverket är sedan flera år 
hårt ansträngt med en krävande ar-
betssituation.  Men det är givetvis helt 
oacceptabelt att advokater ska agera 
bank åt staten på detta sätt och det i 
dubbel bemärkelse. Dels genom den 
ofta mycket långa tidsutdräkten, dels 
genom att momsen ska betalas oaktat 
ersättning inte influtit. Det behövs en 
snabb regeländring om det inte går 
genom ändrad rättstillämpning, säger 
Anne Ramberg. n

”Reglerna om betalning bör ändras”

”Det är givetvis helt oac
ceptabelt att advokater 

ska agera bank åt staten på 
detta sätt och det i dubbel 
bemärkelse. Dels genom 

den ofta mycket långa tids
utdräkten, dels genom att 

momsen ska betalas oaktat 
ersättning inte influtit.” 

Anne Ramberg



Memorera aldrig saker 
som du kan slå upp

    Albert Einstein var en smart man. Bland det smartaste han gjorde var att aldrig 

memorera saker som tog mindre än 2 minuter att slå upp. Vi tror att du är lika 

smart. Det är därför dina klienter anlitar dig.

Läs mer på www.karnovgroup.se/360
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Advokatroll i snabb och     dynamisk förändring
de faktor som gjort advokatkåren mer 
professionaliserad. Ulf-Henrik Kull, 
senior partner på Avance Attorneys, 
menade att en ytterligare faktor är 
även frågan om konkurrens. Advo-
katbranschen är en fungerande mark-
nad, där man konkurrerar om resur-
ser och om uppdrag. 

i takt med utvecklingen har advoka-
tens roll blivit mer specialiserad och 
mer kommit att handla om att upp-
täcka risker och bedöma dem, mena-
de paneldeltagarna. Maria Hemberg, 
chefsjurist på Volvo Cars, konstate-
rade att advokatkåren har gått från 
”torde-borde-PM-skrivandet” till att 
bli business-partners. 

– Som bolagsjurist ska jag internt 
leverera något som skapar värde, är 
lösningsorienterat, fungerar i prakti-
ken och gör det möjligt att genomföra 
affären. Ett av mina huvuduppdrag 
är att hantera risker. Det handlar inte 
om att helt undvika risker, utan att ta 
kvalificerade och kvantifierade risker. 
Där tycker jag att advokatkåren har 

tagit ett jättesteg i att faktiskt leverera 
råd som innebär att de tar ställning 
och sticker ut hakan och därigenom 
levererar något som tillför värde, sa 
Maria Hemberg. 

Under de senaste 25 åren har 
advokatyrket för affärsadvo-
kater förändrats påtagligt. 

Förändringen har drivits fram av flera 
krafter: framför allt av klienternas för-
ändrade krav, fast även advokatbyrå-
erna har bidragit. En underliggande 
drivkraft har varit näringslivets inter-
nationalisering. Det menade panel-
deltagarna på seminariet.

André Andersson, partner på 
Mannheimer Swartling, menade att 
visserligen har mycket drivits av kli-
enterna men tillade att det samtidigt 
kan vara bra att lyfta blicken och fråga 
sig vad klienterna vill ha i morgon och 
förbereda sig för det.

– Hade Henry Ford frågat sina kunder 
vad de ville ha hade de svarat ”snab-
bare hästar”. Och inte heller hade nå-
gon kund kommit på att säga: ”Jag vill 
ha en ipad eller en läsplatta” eftersom 
det inte fanns någon som visste vad en 
läsplatta var, sa André Andersson.

Maria-Pia Hope, managing partner 
på Vinge, betonade medarbetarnas 
betydelse som en förändringsdrivan-

Advokatrollen har förändrats på ett genomgripande sätt under de senaste 25 åren.

TEXT: TOM KNUTSON FOTO: MATS HÖGBERG

Att hantera risker och vara nära 
”affären” är centrala uppdrag för 
chefsjuristen i dag på ett helt annat 
sätt än för 25 år sedan.  

Som en följd av det är uppdraget som 
chefsjurist mer komplext och mer ut-
satt än förr. Dessutom har uppdraget 
fått en tydlig generalistkaraktär. Det 
var paneldeltagarna samstämmiga 
om. När det gäller framtiden så rådde 
det relativt stor enighet bland de med-
verkande chefsjuristerna. I många 
anglosachsiska länder växer bolagens 
egna juristavdelningar och det är en 
trend som även kan förväntas i de 
svenska storbolagen.

Cecilia Vieweg, chefsjurist på Elec-
trolux, menade att bolagens egna ju-
ristavdelningar kommer att växa. Inte 
i första hand för att spara pengar utan 

som en följd av hur världen ser ut. Det 
är betydligt fler frågor som går till de 
interna juristavdelningarna i dag än 
tidigare. 

Chefsjuristens uppdrag alltmer komplext          och utsatt 

Med anledning av 
byråns 25-årsju-
bileum ger man 
ut en omfattande 
reportagebok med 
titeln ”I näringslivets 
tjänst”. 1990 bil-
dades Mannheimer 
Swartling genom en 
fusion mellan Mann-
heimer & Zetterlöf 
och Carl Swartling 
Advokatbyrå.
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Advokatroll i snabb och     dynamisk förändring

Hans Andersson, partner på Ad-
vokatbyrån Kaiding, menade att för-
utom specialisering är det fortsatt 
viktigt att advokatbyråerna även ser 
vad man kan erbjuda klienterna som 

inte är så kallade ”high end”-tjänster 
utan även mer ”bulkvara”, vilket re-
visionsbyråerna har gjort. Det kan till 
exempel handla om en kundanpassad 
mallbank.

Maria-Pia Hope menade att de 
svenska byråerna har goda möjlighe-
ter att göra det.

– En av skönheterna med Sverige är 
att här utesluter inte det ena det andra 
ännu. Man kan arbeta både med ”high 
end”-juridik och med bulkjuridik. Det 
är nog snarare så att våra klienter vill 
att vi ska kunna syssla med både och. 
Medan på ännu mer konkurrensut-
satta marknader som till exempel den 
engelska så måste man göra ett val, sa 
Maria-Pia Hope.

maria hemberg konstaterade även att 
upphandlingen av juridiska tjänster 
blivit en betydligt mer sofistikerad 
process. Även fakturering och betal-
ning av tjänster har förändrats betyd-
ligt. 

maria hemberg hade några konkreta 
önskemål på vad advokaterna kan bli 
bättre på:

l  Undvik att överarbeta ärenden ge-
nom att ha en dialog om vad som 
ska prioriteras. 

l  Öka andelen kvinnor/kvinnliga 
delägare och mångfald i övrigt.

l  Se över advokatbyråernas kost-
nadsbild. n

Chefsjuristens uppdrag alltmer komplext          och utsatt 
Anne Gynnerstedt, chefsjurist på 

Vattenfall, betonade det stora effekti-
vitetskrav och krav på kostnadsbespa-
ringar som bolagen ständigt utsätts 
för. Till det kommer ett ständigt väx-
ande regelverk, inte minst från EU, 
samt krav på olika typer av rapporter. 
Det leder till att det behövs jurister 
som verkligen kan bolaget och det blir 
därför svårare att outsourca uppdra-
gen. Samtidigt som det blir fler bolags-
jurister ställs det ökade krav på att de 
ska arbeta hårdare, menade hon.

Jonas Bengtsson, chefsjurist på Telia 
Sonera, beskrev hur hans bolag delar 
upp juridiskt arbete i olika kategorier 
för att arbeta strukturerat med frå-

gorna. Det i sin tur gör det möjligt att 
köpa in advokattjänster på ett resurs-
effektivt sätt, bland annat så att man 
inte lägger juristtid på ärenden med 
låg komplexitet och stora volymer. 
Han menade att det är telekombran-
schens utveckling som styr hur den 
interna juristavdelningen kommer att 
utvecklas.

Mats Lönnkvist, före detta chefsju-
rist på SAS, instämde i Jonas Bengts-
sons resonemang och pekade även 
på betydelsen av vilken fas bolaget är 
inne i när det gäller storleken på den 
interna juristavdelningen. För åter-
kommande frågor och ärenden som 
hör till kärnverksamheten vill man 

bygga upp en intern kompetens. För 
ärenden som är mer udda och inträf-
far då och då anlitar man externa ju-
rister.

Mats Lönnkvist betonade att chefs-
juristrollen fått en generalistkaraktär 
och han efterlyste en motsvarande 
kontakt på advokatbyråerna som har 
den rollen.

– Jag söker en samtalspartner, en 
god ”trusted advisor”, en pålitlig råd-
givare, som man kan prata med i de 
svåra lägen som man hamnar i då och 
då. Alltså advokater som är duktiga 
allmänna rådgivare i svåra frågor, som 
inte alltid är enbart rättsliga, sa Mats 
Lönnkvist. n

Bakom den 
förändrade ad-
vokatrollen finns 
flera samverkande 
faktorer, menade 
paneldeltagarna på 
Mannheimer Swart-
lings seminarium 
som arrangerades 
i Stockholm i 
slutet av augusti 
med anledning av 
att advokatbyrån 
25-årsjubilerade. 
Från vänster: André 
Andersson, Maria-
Pia Hope, Maria 
Hemberg, Hans 
Andersson samt 
Ulf-Henrik Kull.

Bilden till vänster: 
Under semina-
riet konstaterade 
de medverkande 
chefsjuristerna att 
bolagsjuristens och 
chefsjuristens roller 
utvecklats betydligt 
de senaste 25 åren. 
Från vänster: Mats 
Lönnkvist, Cecilia 
Vieweg, Anne Gyn-
nerstedt samt Jonas 
Bengtsson.
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Svea hovrätt lämnar i rapporten ”En 
skräddarsydd rättegång – och vägen 
dit” flera förslag på hur handläggningen 
av stora brottmål kan bli effektivare.
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”Koncentrera 
bevisningen 
och korta 
handläggnings- 
tiderna”

» 

Stora brottmål kan avgöras snabbare om rättegången inte tyngs av onödig 
bevisning. Det är en av slutsatserna i en färsk studie som har gjorts på initiativ 
av Svea hovrätt.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: TOM KNUTSON M. FL.

I september förra året tillsatte 
Svea hovrätt en projektgrupp för 
att se över hur hovrättens hand-

läggning av stora, komplicerade brott-
mål kan bli effektivare. Bakgrunden 
var att hovrätten det senaste året hade 
haft tre stora brottmålsprocesser – ko-
kainmålet, Södertäljemålet och Rwan-
damålet – där huvudförhandlingen på - 
gått i nästan ett år.

För att arbetet med stora brottmål 
ska bli effektivare föreslår projekt-
gruppen bland annat att brottmålen 
ska behandlas mer som tvistemål. I 
tvistemål förutsätts rätten ha ett sam-
manträde, ett så kallat planerings-
möte, för att reda ut parternas posi-
tioner. Om även de stora brottmålen 
behandlas så, vilket lagen egentligen 
säger, vet både parterna och rätten 
hur den tilltalade ställer sig till åkla-

garens påståenden. Och åklagaren be-
höver inte ta upp obehövlig bevisning 
under rättegången.

– I ett brottmål förutsätter åklagaren 
ofta att den tilltalade inte går med på 
något och åberopar därför bevisning 
för säkerhets skull. Men får åklagaren 
klart för sig att den tilltalade accepte-
rar ett påstående – att han eller hon 
till exempel har varit på en viss plats, 
eller varit styrelseledamot i ett visst 
företag – behöver åklagaren inte tynga 
rättegången och åberopa bevisning 
för det, säger hovrättsrådet Niklas 
Wågnert som ledde projektgruppen.

I projektgruppen ingick förutom 
Niklas Wågnert ytterligare fem hov-
rättsråd, två advokater utsedda av Ad-
vokatsamfundet och tre åklagare som 
företrädde Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten. Hur hand-

”För alla 
inblandade 
är det bästa 
om rätten 
kommer 

fram till ett 
avgörande så 
snabbt som 

möjligt.” 
Catarina 

Barketorp 
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jektgruppen men deltog i förarbete-
na. Han välkomnar också förslaget att 
rättegången ska koncentreras till det 
som parterna inte är överens om.

– En anledning till att det inte görs 
oftare kan vara att åklagaren, försva-
ret och rätten upplever sig ha tidsbrist 
och inte hinner ha planeringsmöten. 
Men gör man jobbet tidigare och ska-
par större klarhet i vad åklagaren och 
försvararen är oense om har man sä-
kerligen tillbaka det i form av en ännu 
snabbare och bättre prövning när det 
är dags för rättegång, säger Per Lind-
qvist.

projektgruppen anser även att hand-
läggningen av stora brottmål skulle 
tjäna på om rättens ordförande tog en 
mer aktiv roll i rättssalen. 

– Ordförande ska hålla ordning i 
rättssalen. När det blir dålig stämning 
och åklagaren och försvararen börjar 
träta på varandra blir konsekvensen 
ofta att fokus försvinner från det som 
är viktigt i målet. Det blir en tvist i 
tvisten om något som inte är väsent-
ligt. Förhandlingen går inte framåt, 
säger Jan Karlsson.

Catarina Barketorp tror att många 
domare är onödigt passiva för att inte 
framstå som partiska.

– Det finns domare som inte vill säga 
åt den ena sidan för att undvika miss-
tankar om att favorisera den andra 
sidan. Men det handlar ju om att se 
till att båda sidor följer de regler som 
finns. Blir det munhuggande mellan 
åklagare och advokater tar det fokus 
från det som vi ska pröva – om de åta-
lade personerna är skyldiga eller inte, 
säger hon.

Projektgruppen föreslår även att 
åtal ska delas upp i flera rättegångar 
oftare än vad som sker i dag.

– Otroligt mycket resurser binds 
upp i de stora rättegångarna och alla 
parter blir spärrade. Advokaten måste 
vara närvarande under större delen 

av tiden – även om klienten inte be-
höver vara det. Åklagaren och rätten 
måste givetvis också vara med. Det 
är ingen som vinner på det, säger Jan 
Karlsson.

Han betonar samtidigt att alla åtal 
inte kan delas upp.

– Om alla tilltalade har haft del i ett 
brott och om det finns en gemensam 
brottsplan är det svårt att dela upp 
åtalet i flera rättegångar, säger Jan 
Karlsson.

niklas wågnert understryker att alla 
parter – rätten, åklagaren och försva-
ret – har ett ansvar för att rättegången 
blir effektivare.

– Det är viktigt att åklagarens gär-
ningsbeskrivning är bra utformad. 
Det kräver att försvararen vill svara 
på frågor om hur huvudmannen ser 
på gärningsbeskrivningen. Och det 
är rättens skyldighet att leda diskus-
sionen och se till att inget onödigt tas 
med i målet, säger han.

Förhoppningen är att det underlag 
som tagits fram av projektgruppen 
ska ligga till grund för en fortsatt dia-
log mellan advokater, åklagare och 
domare om bevisuppgifternas ut-
formning.

– Tankegångarna bör även tas upp 
i domarutbildningen och i utbild-
ningen av advokater och åklagare. Det 
krävs att samtliga aktörer är med på 
båten för att en attitydförändring ska 
ske. Hur lång tid det tar är omöjligt att 
säga, säger Niklas Wågnert och tilläg-
ger:

– En väg fram är att ordföranden 
även i mindre brottmål aktivt väg-
leder parterna och reder ut vad de 
egentligen är oense om. Det leder 
nämligen regelmässigt till att en del 
bevisning återkallas och att målet blir 
mer renodlat. På det sättet kan man 
föda in tanken att skräddarsy rätte-
gången och parterna tar med sig det 
positiva utfallet i framtida mål. n

läggningen av stora komplicerade 
brottmål sköts i tingsrätten påverkar 
rättegången i hovrätten. Därför knöts 
även tre tingsrättsdomare till projekt-
gruppen. 

Catarina Barketorp, lagman vid 
Uppsala tingsrätt som ingick i grup-
pen, tycker också att det är viktigt att 
det så tidigt som möjligt klargörs vad 
parterna är oense om. Men hon fram-
håller att det är lättare gjort i hovrät-
ten än i tingsrätten.

– Hovrätten har både domen i tings-
rätten och ett överklagande att utgå 
ifrån. Det är svårare att reda ut tvis-
tefrågan i tingsrätten när det bara är 
klart att den misstänkte förnekar eller 
delvis förnekar åklagarens påståen-
den, säger hon.

ett syfte med förslaget att koncentre-
ra rättegångarna och bevisningen till 
det parterna är oense om är att korta 
handläggningstiderna och därmed 
häktningstiderna.

– Att sitta häktad länge är fruk-
tansvärt påfrestande. Det är även en 
påfrestning att vara på fri fot under 
åratal utan att veta hur det ska gå. 
Att ett brottsoffer inte får klarhet i 
vad som har hänt är inte heller bra. 
För alla inblandade är det bästa om 
rätten kommer fram till ett avgörande 
så snabbt som möjligt, säger Catarina 
Barketorp.

– Och tidsfaktorn är viktig i brott-
mål. Vittnen hinner glömma om det 
drar ut på tiden innan huvudförhand-
lingen börjar, säger Jan Karlsson, en 
av advokaterna i projektgruppen.

Dessutom påverkas domslutens 
kvalitet positivt om bara den bevis-
ning som verkligen behövs läggs fram, 
anser Niklas Wågnert.

– Ju mer koncentrerat underlag rätt-
en får, desto bättre underlag får vi att 
döma rätt, säger han.

Per Lindqvist, tillsynschef vid Åkla-
garmyndigheten, var inte med i pro-

» 

Niklas Wågnert.

Catarina Barketorp.

Per Lindqvist.

Jan Karlsson.
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Han hade 1093 patent
– hur skyddar du dina tillgångar?

Konkurrensförmågan för företag förutsätter en god hantering 
av immateriella rättigheter, det visste � omas Edison

Ett bolag behöver skydda sina egna immaterialrättsliga 
till gångar och undvika att göra intrång i andras rättigheter. Gör 
som Edison, ska� a dig stenkoll på dina rättigheter. En gedigen 
utbildning kan vara företagets mest e� ektiva och samtidigt 
billigaste försvar. Missa därför inte vår kurs i: 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS MANAGEMENT

3 NOV Del 1
Fokus för denna delkurs är framtagandet och implemente-
ringen av en strategi för immateriella rättigheter. Det sker i 
förenlighet med ett företags övergripande a� ärsplan, olika 
avtal gällande dessa rättigheter samt hur olika immateriella 
rättigheter kan överlappa för att ge ett heltäckande skydd.

18 DEC Del 2
Fokus för denna delkurs är strategi för undvikande av intrång i 
andras rättigheter samt hantering av intrång i egna rättigheter. 
Processtaktiska överväganden gås igenom från perspektivet av 
både rättighetshavaren och den påstådda intrångsgöraren. 

Kursledare

Kurserna är oberoende av varandra och det är därför
möjligt att gå dem i den ordning som önskas. Välkommen!

Advokat Peter Sande, vid Sandart & Partners, och 
advokat Erik Ficks, vid Roschier. Båda har omfattande 
erfarenhet som rådgivare till företag i aktuella frågor 
och som ombud i tvister om immateriella rättigheter.
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Gästkrönika

Begreppet ”Human Rights by      Design” växer fram alltmer
när man bygger ett hus är det viktigt att beakta alla 
betydande delelement från allra första början. Att börja 
överväga bärande väggar och VVS sent i processen kom-
mer sannolikt inte att leda till en lyckad konstruktion. När 
ny lagstiftning och policys formas beaktas sällan mänsk-
liga rättighetsaspekten från början. Snarare är det ofta 
mot slutet av processen som någon säger, ”Förresten, vi 
måste göra en hänvisning till mänskliga rättigheter”, och 
lagstiftarna lägger då till några ord om mänskliga rättighe-
ter i ingressen. Ord som får mycket liten inverkan på både 
lagens struktur och innehåll.

Ett illustrativt exempel på hur lagstiftare kan lämna 
mänskliga rättigheter till sista minuten är Datalagringsdi-
rektivet som antogs 2006 av EU och dess medlemsstater. 
Direktivet utvecklades mot bakgrund av terrorattackerna 
i New York den 11 september 2001 och bombningarna i 
Madrid (2004) och London (2005). Direktivet stadgade att 
leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och 
kommunikationsnät ska spara information om användar-
nas aktiviteter i minst sex månader och högst två år för 
att säkerställa att nationella underrättelsetjänster skulle 
kunna spåra data med anknytning till allvarlig brottslighet.

Trots den inverkan som direktivet om lagring av uppgif-
ter skulle ha på grundläggande rättigheter, så som rätten 
till privatliv, lades lite fokus på hur man skulle förhålla sig 
till mänskliga rättigheter under tiden direktivet togs fram. 
Tvärtom låg fokus uteslutande på att tillgodose brotts-
bekämpande institutioners önskan om största möjliga 
tillgång till information om personers internet- och tele-
fontrafik. Det visade sig vara ett misstag.

i en dom 2014 förklarade EG-domstolen att direktivet var 
ogiltigt och inte överensstämmande med EU:s stadga om 
grundläggande rättigheter. Domstolen uttryckte att ”den 
omfattande och i synnerhet allvarliga påverkan direkti-
vet har på de grundläggande rättigheterna i fråga är inte 
tillräckligt avgränsad för att motivera att intrånget faktiskt 
begränsas till vad som är absolut nödvändigt”. Alla med-

lemsländer som hade införlivat direktivet fick revidera sin 
lagstiftning för att säkerställa att mänskliga rättigheter togs 
i beaktande.

Trots misslyckanden med att i inledande skeden ta 
mänskliga rättigheter i beaktande i lagstiftningsarbetet, 
har det under de senaste åren gjorts framsteg. Integre-
ringen av mänskliga rättigheter i alla policyområden har 
utvecklas snabbt i EU:s lagstiftningsprocess efter att EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna blev juridiskt 
bindande genom Lissabonfördraget 2009.

sedan lissabonfördraget har EU-tjänstemän med ansvar 
för säkerhetsfrågor, men också områden som socialpolitik, 
strukturfonder och jordbruksfrågor vilka normalt inte be-
rör mänskliga rättighetsfrågor, i allt högre grad börjat inse 
dess relevans. Lagstiftaren har börjat överväga mänskliga 
rättigheter när man diskuterar frågor som romers tillgång 
till utbildning och bostäder eller vid fördelningen av resur-
ser till känsliga områden, så som strukturellt stöd till nya 
institutioner för personer med psykiska problem.

Men det står klart att mer behöver göras. Det första 
steget är att inkludera frågeställningar om mänskliga rät-
tigheter och nästa steg är att se till att ”huset” byggs med 
alla dess bärande komponenter från allra första början.

Begreppet Human Rights by Design håller sakta men 
säkert på att växa fram som ett svar på vilken väg man bör 
välja. Konceptet är lånat från IT-branschen, där program-
merare i utvecklandet av nya IT-program eller verktyg stod 
inför utmaningen att ta hänsyn till människors personliga 
integritet, redan i ett inledande skede. För att stödja detta 
arbete gav kommissionen nyligen europeiska standardise-
ringsinstitutioner i uppdrag att åstadkomma en ”privacy 
by design”-standard som syftar till att främja höga krav på 
säkerhet och grundläggande rättigheter inom teknologisk 
design i ett så tidigt skede som möjligt. Efterlevs denna 
standard inom unionen så säkerställs det att produkter 
och tjänster inom säkerhetssektorn respekterar individers 
rättigheter, och därigenom ökar också konsumenternas 

GÄSTKRÖNIKÖR
MORTEN KJÆRUM
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förtroende, vilket med rätta har minskat efter Snowdens 
avslöjanden.

EU:s lagstiftare kan tillämpa koncept ”Human Rights 
by Design” på ett liknande sätt. Begreppet introducera-
des för första gången 2014 när Europeiska unionens råd 
tillsammans med EU-kommissionen startade arbetet med 
en ny EU-strategi för den inre säkerheten som ledde till 
antagandet av ”den europeiska säkerhetsagendan” ett år 
senare. Från allra första början bjöds EU:s agentur för 
grundläggande rättigheter (FRA) in och rådfrågades under 
hela processen.

Resultatet blev, om än inte perfekt, positivt. ”Den 
europeiska säkerhetsagendan” är en klar förbättring 
vid en jämförelse av tidigare säkerhetsstrategier då den 
tar mänskliga rättigheter i beaktande från början. Den 
allra första principen understryker det att ”säkerhet 
och respekt för de grundläggande rättigheterna inte är 
motstridiga målsättningar, utan konsekventa och kom-
pletterande politiska mål”. Strategin konstaterar att ”alla 
säkerhetsåtgärder måste följa principerna om nödvändig-
het, proportionalitet och laglighet, med lämpliga garantier 
för att utkräva ansvar och rättslig prövning”. 

Dessa grundläggande principer kan tyckas självklara, 
men har i själva verket varit huvudsakligen frånvarande i 
säkerhetsdiskursen. Efter terrorattackerna den 11 septem-
ber 2001 var förhållningssättet snarare att man antingen 
kunde tillgodose säkerhet, eller mänskliga rättigheter. 
Genom att introducera ”Human Rights by Design” i början 
av en process, kan man nu ha båda.

ett sätt att föra fram ”Human Rights by Design” är att 
fortsätta att stödja, främja och skapa oberoende nationella 
människorättsinstitutioner. Dessa arbetar för mänskliga 
rättigheter och bidrar till att de blir en del i lagstiftnings- 
och policyprocesser.

I detta avseende är sommarens tillkännagivande om att 
den svenska regeringen kommer att arbeta för att skapa 
en nationell institution för mänskliga rättigheter, ett per-

fekt tillfälle och en stark möjlighet för att stärka ”Human 
Rights by Design”-konceptet i Sverige.

Ett annat steg vore att utveckla särskilda checklistor för 
mänskliga rättigheter och skräddarsy dessa för specifika 
policyområden och på så vis komma bort från de mer 
allmänna listor som redan är vanliga i vissa EU-länder. 
Slutligen bör evidensbaserad policyutveckling också 
hitta en väg mot området för mänskliga rättigheter. Vi vet 
fortfarande alltför lite om effekterna av antidiskrimine-
ringslagstiftning. Här kan mer kunskap bidra till att skapa 
effektivare lagstiftning och policys.

”human rights by design” är ett logiskt steg efter EU:s 
rättsligt bindande stadga om de grundläggande rättighe-
terna. Konceptet bidrar till en fortsatt utveckling av de 
europeiska demokratierna, baserat på ett fundament av 
rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. 

Morten Kjærum   
Direktör för Raoul Wallenberg Institutet

Begreppet ”Human Rights by      Design” växer fram alltmer

”Det står klart att mer behöver göras. 
Det första steget är att inkludera frågeställningar 
om mänskliga rättigheter och nästa steg är att 
se till att ’huset’ byggs med alla dess bärande 
komponenter från allra första början.”

GÄSTKRÖNIKÖR
MORTEN KJÆRUM
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Den i samhället rådande whistleblower-
trenden gör att den som uppmärksam-
mar oegentligheter i en verksamhet allt 
oftare vänder sig till en journalist, vilket 
bidrar till att korruptionsskandaler får 
större utrymme i medierna. Företag och 
andra verksamheter som utpekas tar 
då allt oftare hjälp av advokater för att 
ta reda på vad som faktiskt har hänt, 
samtidigt som de visar att de tar 
korruptionsanklagelserna på allvar.
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» 

Det har blivit vanligare att advokater, både i Sverige och 
internationellt, anlitas som oberoende utredare när det 

finns misstankar om korruption eller att andra fel har 
begåtts inom ett bolag eller en organisation. Upp dragen 

är komplexa och krävande, men innebär också att  
centrala advokatetiska frågor ställs på sin spets.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP, TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON  

FOTO: ISTOCK, TT-BILD M. FL. 

advokat-

granskning
Uppdrag
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dvokatgranskningar är egentligen ingen ny 
företeelse i Sverige. Redan 2003 anlitades 
till exempel advokat Otto Rydbeck av 

Skandias aktieägare för att utreda den 
härva av lägenhetsaffärer som tidigare 

Skandiachefer hade varit inblan-
dade i. Och advokat Biörn Riese 
på Mannheimer Swartling har ar-

betat med olika slags utredningar i 
över trettio år. Men efter Telia Sonera-granskningen (läs 
mer på sid. 36), som Riese ledde, har synen på korrup-
tion förändrats och efterfrågan på självständiga advo-
katundersökningar ökat i landet. Såväl medierna som 
aktieägarna kräver i ännu större utsträckning än tidigare 
att företagen inte bara agerar lagligt utan även uppträder 
etiskt korrekt. De personer som tidskriften Advokaten 
har talat med vittnar samstämmigt om en snabbt väx-
ande efterfrågan för den här typen 
av uppdrag. Det finns flera bidra-
gande orsaker.

Att intresset för advokatutred-
ningar ökar tror advokat Jonas 
Bergh på Bergh & Co Advokat-
byrå, som bland annat har utrett 
Eniros redovisning, är en följd av 
att avslöjanden som Wikileaks har 
skapat ett whistleblower-beteende 
i samhället. Den som upptäcker 
ett fel i ett företag eller en annan 
verksamhet kontaktar en journa-
list, vilket gör att korruptionsskan-
daler allt oftare uppmärksammas 
i medierna. När drevet går vill bo-
laget, med hjälp av en oberoende 
utredning, visa att det inte finns 
något att dölja.

Överåklagare Gunnar Stetler är inne på samma linje. 
Företagen har ett annat tryck på sig att agera etiskt nu än 
tidigare – från medier och folk i allmänhet.

– Det har skett en oerhörd attitydförändring. För 20 år 
sedan var mutor skatterättsligt avdragsgilla. I dag påver-
kas företagets goodwill-värde negativt om det inte agerar 
etiskt, säger han.

Genom att anlita en oberoende utredare visar företa-
get att korruptionsanklagelserna tas på allvar, samtidigt 
som fokus avleds från företagets eventuellt olagliga eller 
oetiska agerande.

– Företaget dödar en del av ifrågasättandet. De kan säga 
”vi låter utredaren få arbetsro, och har ingen anledning 
att svara på ytterligare frågor”. Det är ett effektivt sätt att 
angripa problemet. Sedan kan man ju också alltid disku-
tera om utredningarna alltid är ”oberoende” eller inte, 
säger Gunnar Stetler.

FLER ADVOKATUTREDNINGAR

Advokat Annika Elmér på EmpLaw Advokater, som har 
granskat hur Karlskrona kommun agerade som arbetsgi-
vare efter mordet på den åttaåriga flickan Yara Alnajjar 
(läs mer på sidan 38), tror att anledningen till att just ad-
vokater anlitas är att de generellt har hög trovärdighet i 
samhället. 

Biörn Riese tycker också att advokater är särskilt läm-
pade för att göra självständiga granskningar.

– Uppdragen har många kopplingar till klassiska advo-
katuppdrag – man ska gå igenom stora mängder material, 
sålla, göra en analys och ta ställning. Advokater är analy-
tiska och kan ta sig igenom fakta och peka på vad som är 
viktigt, säger Biörn Riese.

Men för Michaela Ahlberg, chef för Telia Soneras nya 
ethics- och compliance-avdelning som ska se till att de 
anställda följer bolagets uppförandekod och etiska rikt-

linjer, har det ingen betydelse om 
utredaren är advokat eller revisor. 
För henne är det viktiga att utre-
daren har den integritet och kun-
skap som krävs. 

– Man vänder sig till någon som 
har erfarenhet av att bedöma sto-
ra mängder information och fakta. 
Utredarens roll är inte att komma 
med en strikt legal bild, det hand-
lar om att få en helhetsbild av sty-
relsens problematik, säger hon.

Hans De Geer, antikorruptions-
expert och CSR-rådgivare hos 
kommunikationsgruppen Hall-
varsson och Halvarsson, anser 
inte att advokater självklart är 
lämpade för utredningsuppdra-
gen.

– Advokater är visserligen noggranna och vana vid att 
gå igenom rättsläget – hur olika aktörer har betett sig i 
sammanhanget. Men de är tränade att avgöra om en fö-
reteelse är i enlighet med eller emot reglerna. I korrup-
tionsfallen, som är en del av CSR-paketet och handlar om 
hur företagen uppför sig i förhållande till miljövärden, so-
ciala värden och institutionella värden, finns en gråzon. 
Det är inte självklart vad som är rätt eller fel. Det handlar 
många gånger om vad som är lämpligt, säger han.

BAKGRUND TILL UTREDNINGARNA 

Bakgrunden till att en självständig advokatgranskning görs 
är ofta att en korruptionsskandal uppmärksammas i medi-
erna – en företagsrepresentant misstänks för att gett eller 
tagit emot en muta. Misstänkta fel i bokföringen brukar 
också ofta leda till att advokater anlitas för att göra en obe-
roende undersökning. 

”Man vänder sig till 
någon som har erfaren
het av att bedöma stora 
mängder information 
och fakta. Utredarens 
roll är inte att komma 

med en strikt legal bild, 
det handlar om att få 
en helhetsbild av sty
relsens problematik.”

Michaela Ahlberg

Hans De Geer.
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– Bokföringen har manipulerats för att förbättra resul-
tatet. Det kan vara avvikelser från alla möjliga slags reg-
ler, säger Jonas Bergh.

Riktas misstankarna mot ett börsbolag är det inte ovan-
ligt att aktieägare och etiska fonder kräver en förklaring 
till vad som har hänt, för att kunna ta ställning till om de 
ska fortsätta att investera i bolaget.

För att möta trycket från omgivningen ger bolaget, i 
praktiken styrelsen, då ofta en advokat i uppdrag att göra 
en självständig utredning av händelseförloppet. 

Ofta rings advokaten in så fort ett fel har uppdagats.
– Då kommer man till en bestört styrelse som inte vet 

vad den ska göra, säger Jonas Bergh som själv har gjort en 
handfull utredningar.

Biörn Riese har observerat att en markant skillnad har 
skett de senaste tio åren när det gäller vad uppdragsgiva-
ren vill att han ska granska.

– I dag är det inte ”good enough” om något är lagligt. 
Intressenterna – aktieägarna och medierna – vill veta om 

det som har hänt är i linje med företagets etiska policy 
och andra regler, till exempel Institutet mot mutors nä-
ringslivskod, säger han.

ARBETETS GÅNG

Biörn Riese framhåller vikten av att advokaten och upp-
dragsgivaren redan innan utredningen påbörjas kommer 
överens om hur det material som samlas in under gransk-
ningsarbetet ska behandlas. Annars finns en risk för att 
klienten kan begära att få se anteckningarna från inter-
vjuer med anställda i företaget.

– Jag tycker att man ska göra klart att klienten inte får 
se anteckningarna. Till dem vi intervjuar brukar jag säga 
att vi tar med det de berättar i rapporten utan att säga 
vem det kommer ifrån. Det är inte självklart att persona-
len vill prata med mig om de vet att ledningen kan ta del 
av intervjuanteckningarna. Då pratar de hellre med en 
journalist, där det finns ett källskydd, säger Biörn Riese.

Enligt Jonas Berghs erfarenhet är det också viktigt att » 

Fokus Advokaten som utredare Fokus Advokaten som utredare 

En advokatgranskning 
innebär att advokaten 
måste räkna med att 
kritisera sin uppdrags-
givare – en stor skillnad 
jämfört med det klas-
siska uppdraget, där 
advokaten alltid står 
upp för sin klient.
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på ett tidigt stadium sätta samman ett team med en obe-
roende advokat, en kommunikationskonsult och bolagets 
revisor.

– Bolagsjuristen vill ofta ha hjälp från en utomstående 
advokat, oberoende-aspekten spelar också in. Kommuni-
kationskonsulten vet vilken information bolaget kan gå 
ut med. Revisorn har stor insikt i företagets ekonomi och 
kan bidra med viktig information. 

Nästa steg blir att ta fram en handlingsplan för det fort-
satta arbetet. Misstänks fel i bokföringen kan det hända 
att vissa anställda måste stängas av från sitt arbete så att 
de inte kan påverka bokföringen. Och e-posten i bolaget 
måste frysas snabbt, innan mejlboxar hinner raderas. 

– I mejlen kan det finnas viktig 
information. I Sverige låser da-
taavdelningen mejlboxarna eller 
tankar ner det som finns i dem, 
säger Jonas Bergh.

Gunnar Stetler understryker 
vikten av att arbetet görs på ett 
sådant sätt att bevis inte förstörs.

– Om advokaten till exempel lä-
ser mejl gäller det att dessa beva-
ras på ett sätt som gör att de senare 
kan användas som bevisning. Jag 
vet inte om advokater och andra 
utredare har den kompetens som 
krävs för att hantera bevisningen 
på ett effektivt sätt, säger han.

Så snart handlingsplanen finns 
på plats och bolaget har gått ut 
med ett pressmeddelande om att 
en oberoende utredning har tillsatts tycker Jonas Bergh 
att det är viktigt att informera de anställda om att mejl-
boxarna ska kontrolleras.

– Man måste ha en god ton och uppträda bra mot de 
anställda. De kan tycka att det är lite obehagligt att vi får 
tillgång till privata mejl, men de brukar ha förståelse för 
att mejlen måste frysas.

EN MILJON MEJL

Jonas Bergh berättar om ett tillfälle då mejlboxarna frys-
tes för 35 personer och utredningen hade uppåt en miljon 
mejl att gå igenom. Ett team med åtta jurister från hans 
byrå jobbade då med sökord som commission, provision, 
betalning och rabatt för att hitta de mejl som kunde inne-
hålla intressant information.

När mejlboxen har gåtts igenom intervjuar den obe-
roende utredaren dem som har skickat intressanta mejl. 
Enligt Jonas Bergh är det viktigt att göra skillnad på in-
tervjuer som görs för att få ytterligare upplysningar och 
förhör med en misstänkt person.

– Vid misstanke om brott har jag samarbetat med en 

pensionerad åklagare. Vi gör en gemensam bedömning 
om vi borde göra en polisanmälan. Misstänker jag en 
person låter jag bli att prata med den personen. När det 
kan handla om ett brott är principen att inte själv bli en 
privatdetektiv.

Varför är det viktigt att du inte blir en privatdetektiv 
när en person misstänks för brott?

– Jag tycker att det strider mot god sed att förhöra en 
misstänkt och sedan lämna över förhörsanteckningarna 
till åklagaren, när den förhörda personen inte visste att 
hon eller han var misstänkt. I Sverige och Västerlandet 
har man som misstänkt rätt att ha med sig en   vid förhör. 
Det är känsliga frågor.

Gunnar Stetler ställer sig också 
frågande till att advokater ibland 
förhör personer som kan eller 
skulle kunna misstänkas för brott. 
Den misstänkta kan känna sig 
tvingad att berätta saker för advo-
katen som sedan kan vändas emot 
personen i frågan.

– När vi hör misstänkta har de 
alltid möjlighet att vara tysta. Och 
de har rätt till biträde. I grunden 
kan alla uppgifter som personen 
lämnar till en advokat serveras till 
åklagare eller polis. Då har veder-
börande indirekt angett sig själv 
eller informationen kan åtmins-
tone användas till nackdel för per-
sonen. Inom advokatkåren borde 
man fundera över hur man ska 

förhålla sig till det, säger han.
Förutom mejl granskas mötesprotokoll, pm och utred-

ningar – material som också tillhandahålls av uppdrags-
givaren.

När det blir känt för allmänheten att en oberoende ut-
redning har inletts brukar även andra personer med in-
sikt i verksamheten höra av sig och berätta vad de vet. 
Det kan till exempel handla om personer som avskedats.

– Då kan man få helt annan information än den man får 
av bolaget, säger Biörn Riese.

FALSK INFORMATION

Men det gäller att vara på sin vakt gentemot personer 
som eventuellt vill sprida falsk information.

– Vid all informationsinhämtning måste man vara med-
veten om att folk kan ljuga eller visa förfalskade papper. 
De kan ha en agenda att säga saker som inte är sant. Man 
måste vara källkritisk och noggrant värdera allt material, 
säger Biörn Riese.

I vissa fall händer det att han inte kommer åt det ma-
terial han söker – särskilt när det gäller att spåra pengar. 

Gunnar Stetler.
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» 

Då behövs åklagarens verktyg – som att kunna anhålla en 
person, kräva ut information från myndigheter i andra 
länder och följa pengarna i banksystemet för att se vilka 
konton de hamnar på. 

– Åklagaren har helt andra resurser. Nackdelen är att 
det tar så förfärligt lång tid att få fram information. En 
ledning som beskylls för brott kan inte vara kvar i bolaget 
i fyra år, tills åklagarens utredning är klar. Medierna och 
aktieägarna kräver besked mycket snabbare än så, säger 
Biörn Riese.

Han poängterar samtidigt att de granskande advoka-
terna aldrig kan ersätta polis och åklagare.

– Vi måste vara försiktiga så att vi inte blir privatpoliser. 
Vår roll är kopplad till frågor om 
bolagsstyrning, var ansvaret i orga-
nisationen ligger och vad som kan 
göras för att komma till rätta med 
problemet framöver, säger han.

Ofta är det ett stort material som 
ska undersökas på förhållandevis 
kort tid. 

– Trycket från medierna och in-
tressenterna är stort. Aktieägarna 
vill veta vad som har hänt och om 
de ska sparka styrelsen och sälja 
aktierna, säger Biörn Riese.

Han brukar använda sig av en 
80–20-procentsregel för att avgöra 
när en granskning är klar.

– När det inte kommer fram så 
mycket mer information måste 
man sätta ner foten. Efter en viss 
tid har man löst frågan till 80 procent. För att nå 100 pro-
cent tar det kanske ett par år till, men förmodligen skulle 
det inte ändra så mycket.

INGEN SLASK

När Mannheimer Swartling gör självständiga advokatut-
redningar finns det, till skillnad från hos åklagaren, ingen 
slask för material som inte bedöms vara relevant.

– Det kan alltid diskuteras i vems intresse information 
inte togs med i rapporten. Vi har därför som utgångs-
punkt att ta med allt som överhuvudtaget skulle kunna 
vara intressant, säger Biörn Riese.

Utredningarna brukar ofta visa att någon beslutsfattare 
har gjort fel.

– Vid mutor är det ofta mellanchefer som är skyldiga. 
De kan ha mutat en kund med resor eller andra förmåner 
för att få ett uppdrag. Vid redovisningsfel finns de ansva-
riga ofta på en högre nivå i bolaget, säger Jonas Bergh.

Han uppskattar att hälften av alla advokatutredningar 
som görs brukar sluta i misstanke om brott.

– I de flesta av utredningarna ligger brotten och skval-

par i botten. Har en person i ett börsbolag förtigit något 
kan det handla om svindleri, man vill få något att framstå 
som bättre än vad det är, säger Jonas Bergh.

Gunnar Stetler är i grunden positiv till att advokater och 
andra utredare tar tag i frågor om korruption och mutor.

– I grunden är det bra för en framtida brottsutredning att 
det görs sådana här utredningar. Utredarna kan få fram fak-
tauppgifter på ett effektivt sätt, såväl inom företag som i och 
utanför Sverige. Företaget ställer till exempel upp och bi-
drar med intern information. På den internationella arenan 
kan utredarna få fram dokument på ett helt annat sätt än 
vi. Vi måste ju använda rättshjälp. Det gör att det kan ta ett 
halvår för oss att tränga igenom ett system. En utredare kan 

få samma information på ett USB-
minne dagen därpå , säger han.

Förutom att de oberoende ad-
vokatutredningarna kan användas 
av polis och åklagare i förunder-
sökningsarbetet vid misstanke om 
brott brukar de leda till att en eller 
flera personer avskedas eller om-
placeras.

INGET ENMANSJOBB

Både Biörn Riese och Jonas Bergh 
poängterar att utredningarna inte 
är något enmansjobb. Mellan fem 
och tio jurister brukar ingå i deras 
team. Dessutom tas ofta hjälp av 
externa konsulter – revisorer som 
ser över ekonomin, kommunika-
tionskonsulter som avgör vilken 

information företaget kan och ska gå ut med under arbe-
tets gång, och åklagare vid misstanke om brott.

– Man måste kunna säga att man behöver hjälp med att 
göra bedömningen, för att den ska bli riktig, säger Jonas 
Bergh.

Han beskriver de oberoende undersökningarna som 
de mest spännande uppdragen.

– Uppdragen är oerhört komplexa. Det krävs en kom-
bination av kunskaper, kreativitet och sunt förnuft för att 
göra ett bra jobb, säger han.

Jonas Bergh anser att uppdragen lämpar sig för erfarna 
affärsadvokater som har ett kommersiellt sätt att tänka.

– Det finns en skärningspunkt mellan ekonomi och ju-
ridik i de här frågorna. Har affärsadvokaten egen styrel-
seerfarenhet kan det dessutom vara lättare att tänka sig 
in hur man bör agera som styrelseledamot, säger Jonas 
Bergh som själv har haft styrelseuppdrag under hela sin 
juristkarriär.

Ett intresse för utredningar, bolagsstyrning i allmänhet 
och hur organisationer fungerar tror Biörn Riese är en 
god bas för att bli en bra utredare.

”Vid misstanke om 
brott har jag samar
betat med en pensio

nerad åklagare. Vi gör 
en gemensam bedöm
ning om vi borde göra 
en polisanmälan. Miss

tänker jag en person 
låter jag bli att prata 
med den personen.”

Jonas Bergh

Jonas Bergh.



32

Stockholms
Auktionsverk
etabl. 1674

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök. 
08-453 67 42  •  vardering@auktionsverket.se  •  www.auktionsverket.se

Med branschens mest välmeriterade värderings män utför vi kostnadsfri 
 försäljnings värdering av konst, design och  antikviteter till våra online- och 
klubbauktioner. Vi värderar allt från enstaka föremål till hela hem i samband 
med bouppteckningar, arvsskiften och försäkrings ärenden samt erbjuder 
skräddarsydda försäljningslösningar.

Stockholms Auktionsverk ingår i Lauritz.com – tillsammans är vi störst i Norden

Vi kan konsten att värdera!

Auktionsverket_Advokaten_maj.indd   1 2015-04-16   15:43



Advokaten Nr 7 • 2015 33

Fokus Advokaten som utredare

– Man bör vara intresserad av företagskulturer och för-
stå spelet mellan styrelse och vd. Mjuka frågor är ofta 
förklaringen till att något blir tokigt, säger han vars egen 
inkörsport till advokatutredningarna var ett intresse för 
bolagsstyrning i kombination med rådgivningsuppdrag 
till styrelser och ledningar i krissituationer.

GRANSKNINGSUPPDRAGET

Även om advokater är vana vid att göra utredningar har 
de en helt annan roll i de självständiga granskningarna än 
i ett klassiskt advokatuppdrag, där advokaten företräder 
sin klient.

– Vid en extern självständig ut-
redning tar man med information 
som är både positiv och negativ 
för uppdragsgivaren. Man måste 
distansera sig från att vara parts-
ombud och släppa både sekre-
tessplikten och lojalitetsplikten. 
Lojaliteten flyttas från klienten till 
intressenterna, säger Biörn Riese.

Resultatet av granskningen kan 
ju bli att advokaten har anledning 
att kritisera sin uppdragsgivare, till 
exempel styrelsen.

– En anställd kan ha gjort något 
som inte är tillåtet. Men styrelsen 
och vd har ett långtgående ansvar 
för att organisera verksamheten. 
De borde kanske ha fått kännedom 
om hur den anställda agerat genom sin interna kontroll. 
Det händer att både styrelsen och vd får en släng av sle-
ven om man som utredare tycker att det är där problemet 
ligger, säger Biörn Riese.

SJÄLVSTÄNDIG GRANSKNING

Vid ett självständigt uppdrag betonar Biörn Riese vikten 
av att vara extremt tydlig med att uppdragsgivaren inte 
kan påverka vilka personer som ska intervjuas eller vilka 
dokument som ska granskas.

– Vill klienten ha en extern, oberoende, självständig 
granskning som ska offentliggöras är det viktigt att vara 
tydlig med att den kan innehålla sådant som klienten inte 
tycker är bra. Utredaren måste förfoga över resultatet 
och vara säker på att inte bara en viss del av rapporten, 
det som är bra för företaget, offentliggörs. Annars blir re-
sultatet kidnappat, säger Biörn Riese.

Det händer även att bolag anlitar advokater för att göra 
en oberoende undersökning, utan att det finns några pla-
ner på att rapporten ska publiceras. Det kan vara fallet 
om ledningen överväger att avskeda eller polisanmäla en 
person eller omorganisera verksamheten. 

– De uppdragen blir aldrig kända för allmänheten, men 

det kan vara lika viktigt då att resultatet inte kidnappas 
av en enskild person hos uppdragsgivaren, säger Biörn 
Riese.

Flera gångar under intervjun återkommer Biörn Riese 
till att den viktigaste advokatetiska frågan är att hålla på 
integriteten. 

– Säger du att du ska göra en självständig utredning 
men börjar snegla på vad som skulle gynna uppdragsgi-
varen är utredningen inte självständig. Då är det ett klas-
siskt advokatuppdrag där man framhåller det som gyn-
nar klienten, säger han.

Om utredaren inte ansvarar för materialet, och enbart 
information som gagnar klienten 
lyfts fram, blir granskningen en så 
kallad whitewash – den presenteras 
som en oberoende advokatutred-
ning men är i själva verket ett för-
svar för att rentvå klienten.

– Tänker man att man är aktie-
ägarnas ombud hamnar man inte i 
en situation där man ser styrelsen 
eller vd som sin klient. Då agerar 
man rätt och ger objektiva, raka 
råd, säger Jonas Bergh.

Han har tackat nej till uppdrag 
där klienten vid misstankar om 
mutor har försökt styra honom att 
inte granska allt material.

– Det blev tidigt tydligt att vd och 
ekonomichefen inte ville att jag 

skulle gå igenom allt material. Då måste man avvisa upp-
draget. Försöker vd styra mig hamnar jag i en advokat-
etisk konflikt, säger han.

Framgår det tydligt att det handlar om en självständig 
advokatgranskning finns inga hinder för advokaten att 
utreda företag som han eller hon tidigare har företrätt i 
andra frågor, anser Biörn Riese. Mannheimer Swartling 
hade till exempel haft Telia Sonera som klient innan Rie-
se tackade ja till uppdraget att granska bolagets investe-
ringar i Uzbekistan. Han såg dock till att det var helt klart 
att uppdraget var att göra just en självständig utredning.

Gunnar Stetler tror ändå att det faktum att advokater 
traditionellt sett är lojala mot sina klienter gör att det kan 
uppfattas som att granskningarna inte är oberoende.

– Advokaten är van vid att vara sin klient trogen. Här 
handlar det om att sitta på två stolar – att vara oberoende 
i förhållande till klienten men ändå ha ett klientförhållan-
de. Min uppfattning är att i vissa utredningar är de slut-
satser som har dragits av materialet något tillrättalagda, 
säger han.

För att hans oberoende inte ska ifrågasättas utreder 
Jonas Bergh aldrig ett företag som han tidigare har haft 
som klient.

”Vill klienten ha en 
extern, oberoende, 

självständig gransk
ning som ska offentlig
göras är det viktigt att 

vara tydlig med att 
den kan innehålla 

sådant som klienten 
inte tycker är bra.”

Biörn Riese

» 

» 

Biörn Riese.
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– Jag skulle inte göra en utredning själv om jag i större 
omfattning hade varit rådgivare åt bolaget. Det finns en 
risk för att utredningen inte ses som oberoende, man kan 
beskyllas för att ha en beroendeställning till företaget i 
medierna, säger han.

VÄXANDE AFFÄRSOMRÅDE

Det finns inga uppgifter om hur många advokater som 
gör oberoende utredningar, klart är däremot att det är ett 
växande affärsområde för såväl det privata näringslivet 
som myndigheter, kommuner och landsting. Det är de 
som vi har intervjuat eniga om.

– Går det ett drev går det inte att försvara sig själv. Det 
kan finnas en vinst i att kliva tillbaka ett steg själv och låta 
en oberoende utredare granska vad som har hänt. Det 
ger större trovärdighet, säger advokat Annika Elmér.

Ett bekymmer i dag är, enligt Michaela Ahlberg på Telia 
Sonera, att efterfrågan på oberoende utredningar är vida 
större än utbudet av kompetenta utredare.

– Det är jättesvårt att hitta bra personer i Sverige i dag. 
Det beror på att företag i Sverige inte har någon tradition 
av att själva tillsätta en utredning om något har gått fel för 
att försöka förstå vad som har hänt och hur problemet 
kan åtgärdas. I stället har svenska företag hamnat i en för-
svarsposition. De har varit världsfrånvända och avfärdat 
kritik som skvaller, säger hon.

Gunnar Stetler berättar också att Sverige tidigare 
har kritiserats för bristen på medvetenhet när det 
gäller korruptionsfrågor. Det växande intresset för att 
göra oberoende utredningar kan vara ett tecken på att 
Sverige har börjat hämta in det försprång som länder 
som Storbritannien har när det gäller att bekämpa kor-
ruption.

– Sverige har länge legat efter många andra europeiska 
länder när det gäller synen på korruption. Nu börjar vi 
möjligen komma i kapp. Det har blivit en del av goodwill-
värdet i ett företags balansräkning att hantera korrup-
tionsfrågor, säger han. n

571 23 Nässjö. Tel 0380-511 220.
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”Advokat-
utredningen 

var positiv för 
Telia Sonera”

– vänd! » 

» ”Sverige har länge legat efter många andra europeiska länder 

när det gäller synen på korruption. Nu börjar vi möjligen komma i kapp.” 

Gunnar Stetler
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Telia Sonera är ett av många företag som har 
tagit hjälp av advokater för att reda ut miss-
tankar om mutor och korruption.

 Iseptember 2012 rapporterade SVT:s Uppdrag gransk-
ning att det svensk-finska telekombolaget Telia So-
nera hade betalat över 2 miljarder kronor i mutor 

till Takilant, ett Gibraltarregistrerat företag som påstods 
kontrolleras av den uzbekiska diktatorn Islam Karimovs 
dotter Gulnara Karimova.

Dagen efter tv-programmet hävdade Telia Soneras då-
varande vd Lars Nyberg inför ett stort medieuppbåd att 
utbetalningen inte var någon muta utan en investering, 

ett köp av rättigheterna till 3G-nät i Uzbekistan. Under 
samma presskonferens meddelade Lars Nyberg att ankla-
gelserna om mutor och penningtvätt var så allvarliga att 
han skulle initiera en extern granskning för att fastställa 
om det fanns någon grund för dem.

Några veckor senare fick Mannheimer Swartlings advo-
kat Biörn Riese ett telefonsamtal. Det var Telia Soneras 
styrelse som undrade om han var intresserad av att ut-
reda bolagets affärer i Uzbekistan. Biörn Riese tackade ja 
till uppdraget förutsatt att bolagets styrelse och ledning 
inte skulle lägga sig i utredningen.

Fyra månader senare, den 1 februari 2014, höll Biörn 
Riese presskonferens för att presentera utredningen. 
Utredningen konstaterade att det varken gick att slå fast 
eller utesluta att det hade förekommit mutbrott och pen-

” Advokat-
utredningen 
var positiv för 
Telia Sonera”

» 

Michaela Ahlberg.
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ningtvätt. Klart var däremot att bolaget hade brutit mot 
sina egna etiska riktlinjer i samband med investeringarna 
i Uzbekistan.

– Det var så mycket som gick fel i Uzbekistan. Det fanns 
högt uppskruvade krav på hög avkastning och stark till-
växt. Samtidigt var kunskaperna om riskerna med att 
arbeta i den här regionen små. Ledarskapet kan också 
ifrågasättas. Bristen på styrning i bolaget var total. Och 
det fanns ingen känsla för att man är ansvarig för vad som 
sker utanför Sverige, säger Michaela Ahlberg, chef för Te-
lia Soneras ethics- och compliance-avdelning.

Som en direkt följd av utredningens kritik mot företa-
gets affärer i Uzbekistan avgick vd Lars Nyberg samma 
dag som rapporten presenterades. Större delen av styrel-
sen byttes sedermera också ut. 

Michaela Ahlberg anser att advokatutredningen har va-
rit positiv för företaget.

– Undersökningen har betytt en möjlighet för Telia So-
nera att skapa ett bättre företag, som har bättre chans att 
leva ett långt och hälsosamt liv och samtidigt attrahera 
rätt personal och kunder, säger hon.

telia sonera meddelade i slutet på september att bolaget 
lämnar ett antal marknader i Centralasien.

”En process har startats för att minska närvaron inom 
region Eurasien och över tid lämna den helt”, skrev bola-
get i ett pressmeddelande.

Med Eurasien avser Telia Sonera Uzbekistan, Nepal, 
Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Tadz-
jikistan. n » 

Advokater 
utredde 
Karlskrona 
kommun
– vänd!

När Biörn Riese 
presenterade sin  

utredning vad det 
mediala intresset 

enormt.
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Förutom bolag anlitar även kommuner ad-
vokater för att göra komplexa utredningar.

 I december förra året fick advokaterna Annika Elmér 
och Lars Viklund i uppdrag av Karlskrona kommun 
att utreda hur kommunen hade agerat som arbetsgi-

vare efter mordet på åttaåriga Yara Alnajjar. Yara skicka-
des till sin morbror och hans fru i Sverige för att komma 
undan kriget i Gaza. I april förra året mördades hon av 
morbroderns fru som har dömts till livstids fängelse. 

Två veckor efter Yaras död avstängdes rektorn vid sko-
lan där hon gått från sitt arbete, eftersom han enligt kom-
munen inte hade gjort någon formell anmälan trots att 
han visste att flickan for illa i sitt hem.

I slutet av december 2014 tillsatte kommunen en obe-
roende advokatutredning för att få klarhet i hur de skött 
sitt arbetsgivaransvar efter flickans död.

– Kommunen gjorde en direktupphandling och träffade 
sex aktörer. EmpLaw Advokater vann upphandlingen 
och uppdraget. Men det var specificerat i anbudet att det 
var i samarbete med advokat Lars Viklund, säger Annika 
Elmér som är specialiserad på arbetsrätt.

STOR SPÄNNVIDD

Det var ett uppdrag med stor spännvidd.
– Det innefattade allt ifrån rent arbetsrättsliga frågor, 

som kommunens lojalitetsplikt gentemot de anställda, till 
hur kommunens katastrofberedskap och beslutsfattande 
fungerade i den här situationen, säger Annika Elmér.

I rapporten som presenterades den 5 mars i år kon-
staterade advokaterna bland annat att avstängningen av 
rektorn inte stred mot lagen, men att kommunen hade 
agerat illojalt genom att kritisera rektorn och en handläg-
gare på socialförvaltningen vid två presskonferenser.

– Kommunen hade fått mycket kritik i medierna, därför 
var mediebevakningen hård den 5 mars och dagarna ef-
ter, säger Annika Elmér.

Hon berättar att hon hade ett starkt stöd i de advokat-
etiska reglerna när det gällde att hantera frågor från jour-
nalister.

– Under den tid vi gjorde utredningen och skrev rappor-
ten kunde jag hänvisa till uppdraget och säga att jag inte 
kunde uttala mig och svara på frågor förrän vid presskon-
ferensen där rapporten skulle presenteras, säger hon.

En utmaning var att det i uppdraget både ingick att 
göra en rättslig bedömning och ge förslag till förändring-
ar i verksamheten. 

– Advokater är vana vid att göra rättsliga bedömningar. 
Att ge förslag till förändringar i en offentlig verksamhet är 
ärofyllt, men svårt, säger hon.

Annika Elmér och Lars Viklund var tydliga gentemot 
omgivningen att uppdraget inte var att granska enskilda 
individer, utan att utreda hur kommunen hade skött sig i 
egenskap av arbetsgivare.

– Det var svårt, vi granskade ju vad enskilda personer 
hade gjort, men var oerhört noga med att dessa inte skul-
le hängas ut. Kritiken riktades mot en juridisk person, vil-
ket låg inom ramen för vad kommunen bad oss att göra. 

Advokatetiskt var det en stor utmaning att uppdraget 
handlade om att göra en oberoende granskning av upp-
dragsgivaren som skulle offentliggöras. 

– Det låg i uppdragets natur att vi som utredare i en of-
fentlig rapport skulle, om vi fann det påkallat, rikta kritik 
mot uppdragsgivaren. Men jag är ovan vid de etiska över-
väganden som krävdes inför att en rapport skulle bli of-
fentlig på det här sättet. Typiskt sett står en advokat alltid 
upp för sin klient och ska inte rikta kritik mot klienten 
externt. Om jag i ett annat uppdrag ser att min klient har 
gjort något som är uppåt väggarna säger jag det, berättar 
vilka problem det leder till och hur vi kan hantera dem. 
Men det stannar mellan mig och min klient, säger Annika 
Elmér.

PERSONLIG UTMANING

Men den största utmaningen låg på det personliga planet. 
– Det var ett tungt uppdrag eftersom bakgrunden till 

hela ärendet är så otroligt tragisk på alla plan. Det var tur 
att Lars och jag kunde prata med varandra.

Uppdragets enda konflikt med de advokatetiska reg-
lerna, som Annika Elmér ser det, var skyldigheten att ar-
kivera och dokumentera ärendet. 

» 

Advokater utredde 
Karlskrona kommun

Det är inte bara företag som anlitar 
advokater för att göra oberoende  

utredningar när det finns misstankar 
om att något i organisationen är fel.
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– Min uppdragsgivare har alltid rätt att få ut en kopia 
av hela akten. Men personer som jag har intervjuat vill 
kanske inte att deras arbetsgivare ska få kännedom om 
det. Vi löste det genom att anonymisera samtalen i vår 
rapport. På så sätt fick vi fram en kollektiv berättelse, sä-
ger Annika Elmér.

Det som gjorde uppdraget spännande, arbetsamt och 
berikande på samma gång är, enligt Annika Elmér, att det 
hade en annan dimension än enbart juridik.

– Hur kommunen agerat som arbetsgivare berörde ett 
helt samhälle. Vi kan bara hoppas att utredningen och 
vår rapport har gjort att kommuninvånarna kan ta ett 
steg framåt och komma vidare.

Materialet som låg till grund för en 60-sidig rapport 
inhämtades bland annat från tidigare utredningar som 
kommunen gjort innan Yara mördades och från förun-
dersökningen i mordrättegången. Advokaterna intervju-
ade även 55 personer i kommunen.

– Kommunen kom med förslag på personer som de 
trodde att vi ville prata med. Men vi fattade egna beslut 
utifrån vår informationsinhämtning om vilka vi skulle in-
tervjua. Vi har inte talat om för kommunen vilka vi har 
pratat med, säger Annika Elmér.

Utredarna valde själva bort att undersöka om kommu-
nen som arbetsgivare hade begått några brott.

– Det beror på att samtidigt som vi gjorde vår utredning 
pågick arbetsrättsliga tvisteförhandlingar. Polisanmäl-
ningar var gjorda och det låg utredningar hos åklagaren. 
Vi ville inte föregå den arbetsrättsliga tvist som alltjämt 
pågick.

Vid urvalet av vilket material som skulle granskas tyck-
er Annika Elmér att hon och Lars Viklund hade stor nytta 
av sin advokatbakgrund.

– Vi är vana vid att snabbt kunna överblicka var vi ska 
hämta information. Och att i ett väldigt stort material 
hitta var den relevanta informationen finns, säger hon. n

”Positivt att 
oberoende 
part gör 
utredningar”
– vänd! » 

” Hur 
kommunen 
agerat som 
arbetsgiva
re berörde 
ett helt 
samhälle. 
Vi kan bara 
hoppas 
att utred
ningen och 
vår rap
port har 
gjort att 
kommun
invånarna 
kan ta ett 
steg framåt 
och kom
ma vidare.”
Annika Elmér

Fokus Advokaten som utredare
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Advokater är viktiga aktörer i kampen mot 
korruptionen, tycker Institutet mot mutors 
generalsekreterare Helena Sundén.

 Hur ser Institutet mot mutor på att advokater tar 
utredningsuppdrag i samband med misstankar om 
korruption och mutor?

– Korruptionens största motståndare är transparensen. 
Att det kommer in en extern, oberoende part som ser ob-
jektivt på ett specifikt skeende är oerhört positivt. 

Finns det några nackdelar med undersökningarna?
– Nej. Det är positivt att verksamheten själv vågar ta tag 

i frågorna. De kan ju inte veta om det som har kommit 
fram är toppen på ett isberg eller något annat.

Varför tar företagen initiativ till oberoende utredningar 
oftare i dag än tidigare? 

– De senaste fem åren har man sett att bolagsledning-
arna fokuserar på korruptionsfrågor på ett helt annat 
sätt än tidigare. Många inser att det kan få ekonomiska 
konsekvenser att inte hantera misstankar om oegentlig-
heter och korruption snabbt och på ett korrekt sätt. Jag 
tror inte att korruptionen har blivit värre. Men det finns 
ett större intresse bland företagen att vara transparenta, 
kartlägga vad som har hänt och försöka lära av det som 
har skett. Jag tror att det är mindre vanligt att saker sopas 
under mattan eller blir inlåsta i en skrivbordslåda i dag.

Har det blivit vanligare att advokater gör oberoende ut-
redningar?

– Jag upplever att det blir vanligare. Det finns en stor 
marknad för de här frågorna. Hållbarhet är mycket he-

” Positivt att 
oberoende 
part gör 
utredningar”

» 

Helena Sundén.
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tare i dag än för omkring tio år sedan. Utvecklingen är 
naturlig, eftersom advokater besitter en stor kompetens 
som bolagen kan dra nytta av.

Är advokater särskilt lämpade att göra oberoende utred-
ningar?

– Advokater besitter en hög juridisk kompetens. Det 
behövs ofta i den här typen av frågor. Jag kan även tänka 
mig att bolagen tycker att det känns betryggande att en 
part med hög etik utför granskningen.

Vilka övriga yrkesgrupper gör oberoende utredningar?
– Historiskt har revisionsbolagen varit störst på det här 

området. Ett problem som har lyfts fram är att bolagets 
egen revisor, som också är den som granskar bolagets rä-
kenskaper, med sin forensiska kapacitet har granskat bo-
laget vid olika slags misstankar. Det är klart att det är mer 

lämpligt om granskningen görs av en extern part som inte 
har någon direkt koppling till verksamheten.

Hur påverkas företagen av de oberoende advokatutred-
ningarna?

– Förtroendet för företagen stärks när de vågar hantera 
misstankar som uppkommer och vid behov ta in extern 
hjälp för att reda ut vad som har hänt. Och det är väldigt 
positivt.

Blir det vanligare att advokater gör oberoende gransk-
ningar framöver?

– Ja, och inte bara när det har hänt något. I dag finns 
ett helt annat fokus på att förebygga korruption än 
tidigare. En stor marknad för advokatbyråerna är att ut-
bilda företagen om hur de ska agera när någonting har 
gått fel. n

Institutet mot mu-
tors uppgift är att 
verka för god sed 
för beslutspåverkan 
inom näringslivet 
liksom samhället i 
övrigt, och att söka 
motverka använd-
ningen av mutor och 
andra otillbörliga 
förmåner som medel 
för sådan påverkan.

UPPDRAGET

Läget 
i Storbritannien
– vänd! » 
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I Storbritannien har oberoende advokat-
granskningar förekommit länge. Men 
globaliseringen och den nya brittiska 
mutlagstiftningen, UK Bribery Act, har gjort 
att intresset för att anlita advokater som 
externa utredare har tagit verklig fart. 

 D et har definitivt blivit ett stort uppsving när det 
gäller bolagens efterfrågan på advokatgransk-
ningar vid misstanke om mutor, säger Tom Lid-

ström, solicitor och delägare på advokatbyrån Linklaters 
i London och fram till 2012 i Hongkong.

Det viktigaste skälet till den ökade efterfrågan är, enligt 
honom, globaliseringen. Den gör att företag för att kunna 
stå sig i konkurrensen måste ha dotterbolag, filialer och 
joint-ventures på marknader i Afrika, Asien och Mellan-
östern som de inte har så stor kunskap om. 

– De är inte beredda på de kulturella och praktiska 
problem som kan uppstå. Och har inga interna system 
för att hantera problematiska situationer, säger Tom Lid-
ström.

Som exempel anger han att man i vissa länder måste 
betala brandkåren för att de ska komma och släcka en 
eld.

– Betalar man inte brinner fabriken upp. Men enligt 
brittisk lagstiftning är det en muta att betala brand-
kåren. Då informerar man som advokat klienten 
om det. Sedan gör uppdragsgivaren som han eller 
hon vill. Men i en sådan situation tror jag inte att 
brittiska myndigheter skulle väcka åtal, säger Tom 
Lidström som själv har gjort ett flertal utredningar 
i England, Asien och Afrika.

STRIKTARE REGLER

Ett annat skäl till att trycket på advokater som gör ex-
terna utredningar ökar är att nya striktare regler för 
korruption och mutor gäller sedan den nya brittiska 
mutlagstiftningen, UK Bribery Act, trädde i kraft den 
1 juli 2011.

Dessförinnan åtalades sällan någon för korruption 
och mutbrott. Och det var högst osannolikt att någon 
skulle fällas, berättar Tom Lidström.

Enligt den nya lagen är det inte bara olagligt att ta emot 

eller betala mutor, det är även olagligt att misslyckas med 
att förhindra korruption.

– Det innebär en enorm risk för alla företag som gör 
affärer i Storbritannien. Tusentals skandinaviska företag 
har till exempel någon slags verksamhet i landet, säger 
Tom Lidström och tillägger:

– Ett bolag med brittisk anknytning som inte har lyck-
ats förhindra att en medarbetare (associated person) i ett 
annat land någonstans i världen gör sig skyldig till kor-
ruption kommer att dömas enligt lagen – oavsett om bo-
laget kände till medarbetarens agerande. Påföljden kan 
bli obegränsade böter för ett icke-brittiskt moderbolag, 
säger Tom Lidström.

Till medarbetare räknas allt från anställda till ett 
dotterbolag, en agent eller en distributör.

Brittiska och utländska företag vänder sig 
nu till brittiska advokater för att få hjälp 
med att utreda om de verkligen har 
gjort allt de kan för att för-
hindra korruption. Och 
därmed eliminera ris-
ken att dömas för 
korruption i en-
lighet med UK 
Bribery Act.

» 

Skenande intresse     i Storbritannien

Tom Lidström.



Advokaten Nr 7 • 2015 43

Fokus Advokaten som utredare

– Jag gör 10–12 utredningar per år. Klienterna finns i 
hela världen, säger Tom Lidström.

För företagen är det självklart att vända sig till advoka-
ter som är insatta i den nya lagen som är ganska teknisk.

– Men det handlar inte bara om att advokater förstår la-
gen. De här uppdragen handlar om att göra bedömningar 
och advokater är vana vid att kritiskt bedöma och analy-
sera stora mängder fakta, säger Tom Lidström.

Uppdragsgivarna är ofta styrelsen i ett bolag eller 
nya ägare som efter ett förvärv vill säkerställa att det 
inte finns några dolda problem med korruption. Själv 

har Tom Lidström inte haft anledning att kritisera 
den högsta ledningen i ett bolag, det har 

ofta handlat om mellanchefer och 
chefer för verksamheten utom-
lands.

– Det är inte alltid populärt att 
kritisera en chef som ledning-

en har ett gott öga till och 
kanske ser som en fram-

tida vd. Då händer det 
att uppdragsgivaren 

ifrågasätter om 
kritiken verkligen 

är berättigad.

INTE TILLRÄCKLIGT KRITISKA

Men trenden nu är, enligt Tom Lidström, att uppdrags-
givarna inte tycker att granskningarna är tillräckligt kri-
tiska.

– Uppdragsgivaren misstänker korruption och vill kan-
ske sparka en medarbetare. Då måste jag förklara att vi 
måste kunna grunda kritiken på fakta.

Liksom övriga advokater som vi har varit i kontakt med 
lyfter Tom Lidström fram att den största skillnaden jäm-
fört med traditionella advokatuppdrag är att man som 
oberoende granskare måste räkna med att kritisera sin 
uppdragsgivare. 

– Vi måste ofta kritisera ledningen för att inte ha ruti-
ner på plats för att upptäcka och förhindra korruption. 
Det finns uppdragsgivare som tycker att kritiken är orätt-
vis. Samtidigt är de medvetna om att en mutskandal kan 
förstöra ett företag – leda till förlorad goodwill och stora 
böter.

Materialet som granskas är till 90 procent e-post som 
har skickats till och från bolaget.

– Det kan handla om flera miljoner mejl. Det blir som 
att leta efter en nål i en höstack, men normalt hittar vi 
nålen, säger Tom Lidström.

Ofta samarbetar de brittiska advokaterna med reviso-
rer, där revisorerna ägnar sig åt ekonomin och advoka-
terna fokuserar på juridiken.

Tom Lidström beskriver utredningsuppdragen som 
komplicerade och utmanande.

– Uppdragen är också väldigt exotiska – både kulturellt 
och geografiskt. Man lär sig mycket om olika affärskul-
turer.

Allra roligast tycker han att det är att hitta bevis för att 
klienten inte har gjort något oacceptabelt, att misstan-
karna var helt ogrundade.

– Men dessvärre ligger det ofta något i de misstankar 
som vi utreder.

Utredningarna leder ofta till att kontor stängs, att 
människor avskedas och till omorganisationer.

Enligt Tom Lidström är oberoende advokatgransk-
ningar ett växande arbetsområde i Storbritannien. 

De flesta större advokatbyråerna sysslar med utred-
ningar.

– Företagen tycker att en utredning är en klok in-
vestering. Gör ett bolag utredningen själv kan det 
säkert ifrågasättas om den är tillförlitlig. Bolaget 
är ju inte oberoende, säger Tom Lidström. n

Sverige saknar 
vägledning för 
utredande 
advokater
– vänd! » 

Skenande intresse     i Storbritannien
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» 

» 

I Danmark och Norge finns, till skillnad från 
i Sverige, en vägledning för advokater som 
gör oberoende utredningar.

 D et danska advokatsamfundet och branschorgani-
sationen Danske advokater gav 2012 ut en vägled-
ning till stöd för advokater som arbetar med att 

granska företag i Danmark. Advokat Morten Samuelsson, 
som själv har granskat flera verksamheter, ser positivt på 
riktlinjerna som inte är bindande.

– Det fanns visserligen vägledning i juridiska artiklar 
sedan tidigare. Men i vägledningen är riktlinjerna presen-
terade på ett överskådligt sätt. Skulle jag göra en under-
sökning där jag inte hade möjlighet att följa riktlinjerna 
skulle jag möjligen förklara varför jag inte har gjort det, 
säger Morten Samuelsson.

Av riktlinjerna framgår bland annat att det ska finnas 
skriftliga ramar för vad som ska undersökas. Enligt väg-
ledningen ska advokaten alltid överväga om det finns 
anledning att anlita extern kompetens inom exempelvis 
ekonomi och teknik för att kunna utföra uppdraget på 
ett bra sätt. Advokater bör vidare inte göra en oberoende 

granskning av en verksamhet om advokaten tidigare har 
företrätt samma klient.

– Det är viktigt att en undersökning som presenteras 
som oberoende verkligen är oberoende och objektiv, sä-
ger Morten Samuelsson.

Vägledningen är ett resultat av att det blir allt vanligare 
att advokater i Danmark gör externa granskningar och att 
det har förekommit kritik gällande på vilket sätt gransk-
ningarna har genomförts. 

Kritiken gällde bland annat undersökningar som advo-
kater har gjort av det statliga bolaget Finansiel Stabilitet, 
som avvecklade banker på obestånd.

– Kritiken gick ut på att Finansiel Stabilitet i stor ut-
sträckning presenterade undersökningarna för allmän-
heten som oberoende och objektiva, när Finan  siel Stabi-
litet i själva verket hade betalat sina egna advokater för 
att skriva en rapport, säger Morten Samuelsson.

Styrelsen i Sveriges advokatsamfund har tidigare disku-
terat om det finns ett behov av att ta fram en vägledning 
för advokater som gör utredningsuppdrag i Sverige. Men 
fann då att det inte var aktuellt med en svensk vägled-
ning.

– Advokaten ställs dagligen inför svåra etiska avväg-
ningar som kräver ställningstagande i det enskilda fallet. 

Sverige saknar vägledning 
för utredande advokater

Fokus Advokaten som utredare 

Morten Samuelsson.
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» 

Advokaten har dock att förhålla sig till sedvanliga etiska 
regler. Det innebär bland annat att det är särskilt viktigt 
att uppdragsbeskrivningen är riktig, säger Advokatsam-
fundets generalsekreterare Anne Ramberg.

I Storbritannien finns inte heller någon vägledning 
motsvarande dem i Danmark och Norge. Tom Lidström 
anser inte att det behövs.

– Vi har utarbetat metoder för granskningarna. En väg-
ledning i en miljö som förändras konstant blir snabbt da-
terad, säger han.

Biörn Riese har tittat på de danska och norska vägled-
ningarna och tycker att bra frågor adresseras i dem. Men 
han har aldrig saknat svenska riktlinjer för självständiga 
advokatuppdrag.

– Vi har tänkt mycket på de här frågorna och erfarenhe-
ten har byggts ut, säger han.

Annika Elmér tror däremot att det finns ett behov av 
en vägledning i Sverige i takt med att utredningarna blir 
fler. Hon skulle till exempel välkomna riktlinjer om hur 

man som utredande advokat ska agera i samband med 
intervjuer med många människor.

– Vad bör dokumenteras och vad bör inte dokumente-
ras? Hur rimmar det med de advokatetiska reglerna att 
avanonymisera intervjupersonerna om klienten vill ha ut 
intervjuanteckningar? är några frågor hon skulle vilja få 
besvarade.

Jonas Bergh tycker att de danska och de norska rikt-
linjerna är användbara för de flesta frågeställningar som 
dyker upp i samband med undersökningarna – till exem-
pel skyddet för personuppgifter, hänsynen till mänskliga 
rättigheter, tanken att den som gör en undersökning inte 
tidigare ska ha arbetat med klienten och att undersök-
ningen inte bör gå in på områden som bättre undersöks 
av polis och åklagare.

– Riktlinjer skulle nog kunna medföra fler sådana här 
uppdrag till advokater, eftersom ett regelverk kan göra att 
potentiella klienter känner trygghet att lämna uppdrag 
till just en advokat, säger Jonas Bergh. n

”Det är viktigt att en undersökning som presenteras

som oberoende verkligen är oberoende och objektiv.” 

Morten Samuelsson
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Det medmänskliga    dilemmat
Det finns en medmänsklig känsla som delas av världens föräldrar när man gemensamt plock-
ar upp barnet och rycker det ur lidandet – en för alla, alla för en. Dessa barn flyr för livet från 
dessa omständigheter över hela världen. Som advokat möter jag dem ständigt, de sitter då 
prydligt klädda på advokatbyrån, ibland med en nalle i handen, och längtar brinnande efter 
mamma och pappa. Det skriver advokat Joakim Sjöberg.

 En människa har två primära 
roller i samhället – människa 
och medborgare. Människan är 

primärt människa, med allt vad det 
innebär. Det mänskliga kan struktu-
reras upp i mänskliga rättigheter och 
är delbart med andra människor i 
alla länder. Det finns en gemensam 
samhörighet rörande mänskliga rät-
tigheter som sunt tänkande med-
människor står bakom i alla länder. 
Om man vill kan man därefter dela 
in de mänskliga rättigheterna i olika 
grupper.

Ett utmärkt exempel som man kan 
använda sig av när det gäller mänsk-
liga rättigheter är att utgå ifrån vad 
som är godtagbart för barn i världens 
länder. Utgångspunkten för det ställ-
ningstagandet kan hämtas från den 
enskilda föräldern i konkreta situatio-
ner. Exempelvis enligt följande:

Mitt barn får inte mat

Mitt barn får inte dryck
Mitt barn får inte gå i skola
Mitt barn får inte ha fritid
Mitt barn tar emot granater
Mitt barn tvingas in i krigiska  

grupper
Mitt barn blir mobbat på grund av 

att han/hon inte har rätt hudfärg eller 
rätt religion

Det finns en medmänsklig känsla 
som delas av världens föräldrar när 
man gemensamt plockar upp barnet 
och rycker det ur lidandet – en för 
alla, alla för en.

Dessa barn flyr för livet från dessa 
omständigheter över hela världen. 
Som advokat möter jag dem stän-
digt, de sitter då prydligt klädda på 
advokatbyrån, ibland med en nalle i 
handen, och längtar brinnande efter 
mamma och pappa.

”Vad minns du från Syrien?” frågar 
jag.

”Människor sprängdes sönder”, 
svarar de, ”min mamma dog och 
pappa tappade bort mig. Tror du att 
man har hittat min pappa?” Ångesten 
lyser ur ögonen när frågan ställs. Vad 
svarar man ett barn som frågar så?

Att vara människa och förälder är 
att se dessa barn, att inte bry sig det 
minsta om vilken etnisk bakgrund 
eller religion dessa barn har, de är 
barn, som har flytt från krig. Alla 
föräldrar, och för övrigt andra, kan 
känna igen sig i känslan som uppstår 
när ett barn far illa.

Det mänskliga är obegränsat. Som 
människa och förälder lyfter du ut 
ditt eller andras barn ur lidandet, ut 
ur kriget. Jag lyfter dig för att du är 
människa. Jag frågar inte efter vem 
du är, eller vem du borde vara. Du är 
människa, det räcker för mig. Punkt.

Dock är människan inte bara män-
niska. Människan är medborgare 
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också, en medborgare måste tänka 
ekonomiskt eftersom resurserna är 
begränsade. Här uppstår ett di-
lemma.

Vem ska jag stänga för? Vem ska få, 
vem ska bli utan? Samtliga politiska 
partier utgår ifrån ideologier, dessa 
ideologier utgår ifrån att kakan ska 
delas. Detta ställs emot den obegrän-
sade medmänskligheten.

Plötsligt delas det medmänskliga in 
utifrån ekonomiska kalkyler. Alla kan 
inte få, vem ska få?

”Att stänga dörren för tredje värl-
den, att stänga dörren för flykting-
arna ger ekonomisk vinst”, säger 
någon. ”De tillhör inte vårt land, de 
är inte svenska. Stäng för 90 procent 
av dem, det är en bra affär.”

De som lyssnar och tar åt sig 
budskapet genomgår en psykologisk 
härdsmälta.

Helt obemärkt blir det medmänsk-
liga beroende av hudfärg och na-
tionstillhörigheter. Helt obemärkt har 
någon bestämt att jag inte får känna 
samhörighet med världens föräldrar 
på grund av att de inte är svenskar. 
Utan att jag märker det får jag inte 
längre lyfta upp utländska barn ur 
krig in i den rika världen.

Plötsligt säger några religiösa: 

”Muslimer är farliga, de har en dold 
agenda.” Utan att jag märker det får 
jag inte längre lyfta upp muslimska 
barn ur krig in i den rika världen.

Det jag inte märker, 
utan ansträngning, är att 
mellan mig och barnet 
som har sett sin mamma 
sprängas sönder och som 
har tappat sin pappa har 
det kommit en mur med 
andras politiska, religiösa 
eller kulturella åsikter. 
Barnet försvinner i dim-
man när jag låter mig dras 
med.

En dold förrädisk 
agenda styr mig bort från 
den andra människan, 
barnet. Den styr mig 
bort från den förtvivlade föräldern 
som tappade sitt barn i Syrien eller 
Somalia. Plötsligt inbillar jag mig att 
jag hör min egen hårda inre röst: ”Vi 
kan inte släppa in dem. Det är bättre 
att stänga, då slipper vi problemet. 
Jag behöver min välfärd bättre än de. 
Det är något fel på dem.”

Men om jag lyssnar djupare hör jag 
den andra förälderns hjärta klappa 
i mitt bröst och jag lyfter upp hans 
barn, som om jag lyfte mitt eget. Då 

är det oväsentligt för mig från vilket 
land barnet kommer, vilken hudfärg 
det har, vilken religion det är fött in i. 
Då har jag frigjort den rena med-

mänskligheten som är fri 
från baktankar och dolda 
anspråk.

De andras agenda 
försvinner och jag blir fri 
att sträcka ut min hand 
utan grumliga egoistiska 
tankar. En rikedom växer 
fram, som inte går att 
köpa för pengar.

Mitt svar till barnet 
med nallen blir: ”Nu är 
du här, vi ser dig. Du är 
ett barn och du behöver 
oss väldigt mycket nu. Det 
finns människor i detta 

land som inte kommer att se dig som 
en ekonomisk fråga eller bedöma 
vilken religion du har eller fokusera 
på din hudfärg. De ser dig som ett 
underbart litet barn, som klarat att ta 
dig hela vägen till Sverige.”

Barnet tittar på mig och kramar sin 
nalle något hårdare. Det går att se en 
liten försiktig glimt i ögonen.

Joakim Sjöberg 
Advokat 

Joakim Sjöberg 
är verksam som 
advokat vid All-
männa Advokat-
byrån i Göteborg. 

DEBATTÖR

Det medmänskliga    dilemmat
Artikeln har 

tidigare varit 
införd i tidningen 

Dagen den 
14 augusti.
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Pilotprojekt för harmonisering       av insolvensrätten
Nordisk-baltiska insolvensnätverket bildades på svenskt initiativ 2010 mot bakgrund av den  
kris som drabbat de baltiska länderna. Torgny Håstad, Mikael Möller och Erik Selander  
berättar om nätverkets arbete och de för svensk del viktigaste nyheterna i de rekommenda-
tioner som nätverket presenterat. Nätverkets förhoppning är att dess arbete ska få betydelse 
på EU-nivå, regionalt och nationellt, om inte annat som exempel på att det är möjligt att ta 
fram harmoniserade lösningar av god kvalitet på det insolvensrättsliga området.

 1.
Insolvensrättens 
betydelse
 
En viktig förutsätt-
ning för att skapa ett 

gynnsamt klimat för entreprenörer 
och företag är att det finns insolvens-
rättsliga lagar som främjar företa-
gande med ansvarsfullt risktagande 
och som accepterar misslyckanden. 
Lagarna bör samtidigt motverka 
snedvriden konkurrens och illojala 
beteenden. 

Den ökade globaliseringen ställer 
dessutom höga krav på förutsägbara, 
samordnade och harmoniserade 
regelverk. 

Investerare önskar regler som 
erbjuder förutsägbarhet, snabbhet, 
effektivitet och säkerhet. Om sådana 
regler saknas kan intresset för inves-
teringar minska eller i det enskilda 
fallet av insolvens, förändring ske 
av jurisdiktion, i syfte att få tillgång 
till en mer kvalificerad och effektiv 
insolvenshantering, så kallad forum 
shopping. 

2. Finanskrisen 2007–2008

2.1  den globala krisen 

Finanskrisen 2007–2008 var en glo-
bal finanskris som av många betrak-
tas som den värsta finansiella krisen 
sedan den stora depressionen på 
1930-talet. På ett antal håll i världen 
resulterade krisen i flera års djup 
recession. Krisen förvärrades genom 
att Lehman Brothers ansökte om 
konkursskydd enligt den ameri-
kanska insolvensbalkens kapitel 11. 
Insolvensförfarandet i USA resulte-
rade i att ett stort antal koncernbolag 
drabbades av insolvens runt om i 
världen, och hanteringen av de olika 
Lehmanbolagens insolvens blottlade 
hur illa samordnade olika länders 
insolvensrättsliga system är. Detta 
resulterade i stora komplikationer, 
tidsödande processer och enorma 
kostnader.

Den globala finanskrisen 2007–
2008 kom sålunda att världen över 
sätta starkt fokus på insolvensrätten 
avseende både samordningen av 

olika länders lagar och vissa centrala 
materiella regleringar. Särskilt foku-
serades på hanteringen av systemvik-
tiga banker i ekonomisk kris. Inom 
EU utmynnade detta bland annat i att 
Europaparlamentet och ministerrå-
det den 15 april resp. den 6 maj 2014 
antog det s.k. resolutionsdirektivet, 
som genom betänkandet Resolution 
(SOU 2014:52) föreslagits bli införli-
vat i svensk rätt, varefter ett förslag 
föredragits i Lagrådet i början av 
september 2015.

Utanför banksektorn har för 
europeiskt vidkommande kunnat 
kon stateras att insolvensförord-
ningen från 2002 inte utgjort ett 
tillräckligt redskap för att samordna 
de europeiska ländernas insolvens-
förfaranden. Den reviderade version 
av förordningen som nyligen antagits 
för väntas inte medföra någon nämn- 
värd förändring, främst därför att  
förordningen fortfarande är begrän-
sad till gräns överskridande insolvens-
fall.

Inte heller i övrigt finns tillräckliga 

NORDIC-BALTIC RECOMMENDATIONS ON INSOLVENCY LAW
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Pilotprojekt för harmonisering       av insolvensrätten
åtgärder för att komma till rätta med 
de problem som olikheter i enskilda 
länders insolvensrätt skapar, samti-
digt som kvaliteten på de nationella 
regleringarna avsevärt varierar. Mot 
den bakgrunden har en rad insti-
tutioner och organisationer under 
senare år utarbetat riktlinjer för hur 
insolvenslagar bör vara utformade 
och samordnade. Exempel på sådana 
organisationer är Världsbanken, 
UNCITRAL, ELI (European Law In-
stitute), INSOL International, INSOL 
Europe och International Insolvency 
Institute (iii).

2.2  krisen i de baltiska staterna

Lehman Brothers ansökan om kon-
kursskydd medförde att den redan 
rådande finanskrisen i våra baltiska 
grannländer fördjupades med reces-
sion, arbetslöshet och ett stort antal 
rekonstruktionsförfaranden och 
konkurser som följd.

Tre av de svenska storbankerna 
(Nordea, SEB och Swedbank) hade 
genom bland annat uppköp av lokala 
banker etablerat sig på de baltiska 
marknaderna. De svenska bankerna 
erhöll på så vis ansenliga mark-
nadsandelar i Baltikum. De svenska 
bankerna kom därmed att drabbas 
hårt av den baltiska finanskrisen och 
kunde då notera att de tre baltiska 
ländernas insolvenssystem i väsent-
liga avseenden skilde sig åt sinse-
mellan men också i förhållande till 
den nordiska insolvensrätten. Detta 
gjorde det svårt att överblicka konse-
kvenserna av den baltiska finanskri-
sen i stort men också att hantera de 
konkreta problemen. Man noterade 
också att de baltiska insolvenslagarna 
inte uppfyllde de kriterier som an-
getts ovan under 1. 

3. Nordiskbaltiska insolvens
nätverket

Nordisk-baltiska insolvensnätver-
ket (nätverket) bildades på svenskt 
initiativ i november 2010 mot 
bakgrund av den kris som drabbat 
de baltiska länderna. Ett huvudsyfte 
med nätverkets arbete har varit att 
försöka få till stånd en ökad har-
monisering och uppgradering av 
insolvensrätten i den nordisk-baltiska 
regionen. Avsikten med nätverket 
har emellertid också varit att stärka 
det nordiska och baltiska deltagan-
det och inflytandet i den europeiska 
harmoniseringsdiskussionen samt 
att konkret visa att det är möjligt för 
en handfull länder att komma fram 
till en gemensam syn på centrala 
delar av insolvensrätten. Vidare har 
en svensk förhoppning varit att de 
gemensamma rekommendationerna 
ska medföra att den svenska lagstifta-
ren äntligen tar ställning till förslagen 
i SOU 2001:80 (Gäldenärens avtal vid 
insolvensförfaranden) och 2010:2 (Ett 
samlat insolvensförfarande).

Arbetet inom nätverket har genom-
förts så att ett antal akademiker och 
praktiker med specialistkompetens 
inom insolvensrätten från Sverige, 
Norge, Danmark, Finland, Estland, 
Lettland och Litauen regelbundet har 
mötts och diskuterat sig fram till ge-
mensamma rekommendationer inom 
olika insolvensrättsliga block eller 
teman. Efter ett startmöte i Tallinn 
har resrutten gått Uppsala–Helsing-
fors–Ålborg–Oslo–Riga–Vilnius–Tal-
linn–Stockholm.

Nätverket har inte haft som ambi-
tion att behandla alla områden av 
konkurs- och rekonstruktionsrätten 
utan har inriktat sig på sådant som 

nätverket bedömt vara viktigast att 
harmonisera. Därtill kommer ett 
antal områden som representanter 
för de deltagande länderna har lyft 
fram som prioriterade utifrån sitt eget 
nationella perspektiv. Ursprungligen 
var tanken att lägga tyngdpunkten på 
rekonstruktionsrätten, där det inte 
ägt rum något lagstiftningssamarbete 
som motsvarar det som de nordiska 
länderna tidigare haft inom den mate-
riella konkursrätten. Det funktionella 
sambandet mellan konkurs och re-
konstruktion och framförda önskemål 
under resans gång har dock resulterat 
i att det slutliga utkastet i lika mån 
kommit att handla om konkurs.

Varje nationell grupp inom 
nätverket har bestått av en handfull 
personer. Nätverkets ordförande och 
initiativtagare är advokat Erik Selan-
der, som också agerat ordförande och 
kontaktperson för den svenska grup-
pen. Ordförande och kontaktperso-
ner för övriga länder har varit advo-
kat Siv Sandvik (Norge), professor 
Anders Ørgaard (Danmark), advokat 
Pekka Jaatinen (Finland), professor, 
advokat och före detta justitieminis-
ter Paul Varul (Estland), advokat Ga-
tis Flinters (Lettland) samt professorn 
och ordföranden i Högsta domstolen 
i Litauen, Rimvydas Norkus. 

Den svenska gruppen har efter en 
sista nätverkskonferens i Stockholm i 
januari 2015 haft i uppdrag att färdig-
ställa ett slutligt rekommendationsut-
kast, som sedan remitterats till övriga 
grupper, språkgranskats och i juni 
2015 lagts fram i form av ”Nordic-
Baltic Recommendations on Insol-
vency Law”. Dessa finns tillgängliga 
på http://www.swedishbankers.se/
Sidor/1_Viktiga%20frågor/5_Insolvens/
default.aspx.

Torgny Håstad 
har varit pro-

fessor i civilrätt 
vid Uppsala 
universitet 
1976–1998, 

justitieråd i HD 
1998–2010 

och är numera 
gästprofessor 
vid Uppsala 
universitet. 

Han har skrivit 
om kon-

traktsrätt och 
sakrätt, lett 

lagutredningar 
bland annat 

Förmånsrätts-
kommittén 
SOU 1999:1 

och SOU 
2001:80 samt 
medverkat till 

Draft Common 
Frame of Refe-
rence (DCFR) 
and Common 

European Sales 
Law (CESL).

PRESENTATION

» 



52 Advokaten Nr 7 • 2015

Praktisk juridik

4. Rekommendationernas 
innehåll

De rekommendationer som nätverket 
lagt fram består av 15 kapitel med 
följande huvudinnehåll:

1.  Inledning av insolvensförfaran-
den

2.  Styrelseansvar vid fortsatt drift 
av insolventa bolag

3.  Rättsverkningar av ett inledan-
debeslut

4.  Gäldenärens avtal
5.  Gäldenärens processer vid 

konkurs
6.  Återvinning
7.  Insolvensfordringarna
8.  Förmånsrättsordningen
9.  Bevakning och anmärkning
10.  Nytillkomna fordringar
11.  Förvaltning av insolvensförfa-

randen
12.  Rekonstruktionsplanen
13.  Behandling av miljöanspråk i 

insolvensförfaranden
14.  Särskilda regler om koncerner i 

insolvensförfaranden
15.  Temporärt skydd för informella 

rekonstruktionsförhandlingar

En del av det som rekommenderas 
har goda förebilder i svensk rätt. Det 
gäller exempelvis förutsättningarna 
för och rättsverkningarna av att 
konkurs beslutas, organisationen av 
konkursförvaltningen och förutsätt-
ningarna för återvinning i konkurs. 
De svenska reglerna har på sådana 
områden ansetts vara effektiva och 
väl ägnade för ”export”.

I det följande presenteras några av 
de för svensk del viktigaste nyheterna 
i rekommendationerna:

4.1  möjlighet till rekonstruktion 
under rekonstruktörens rådighet

I många utländska regelverk, som 
det danska, finska, amerikanska och 
tyska, ges möjlighet att under sär-
skilda förutsättningar och oberoende 
av gäldenärens samtycke rekonstru-
era verksamheter under rådighet av 
en rekonstruktör. Rådighetsöverta-
gandet kan ske direkt när förfaran-

det inleds eller i ett senare skede, 
normalt efter ansökan av en eller 
flera borgenärer. En sådan möjlighet 
kan fungera som press på gäldenären 
att söka rekonstruktion i tid, öka 
dennes ansträngningar att komma 
fram till en uppgörelse samt stärka 
förtroendet och utsikterna för fram-
gångsrika rekonstruktioner särskilt 
av små och medelstora företag, som 
många gånger kan sakna kompetens 
att med behållen rådighet hantera en 
rekonstruktion.

Nätverket rekommenderar att ett 
rådighetsövertagande bör förutsatta 
att gäldenären är insolvent och att 
det tillämpliga regelverket innehåller 
bestämmelser som gör det möjligt att 
genomföra de lednings- eller ägar-
förändringar som är nödvändiga för 
att verksamheten ska kunna drivas 
vidare med varaktig lönsamhet (sec. 
I.4). Det sistnämnda hänger ihop med 
innehållet i nätverkets rekommen-
dationer om rekonstruktionsplanens 
innehåll och genomdrivande, se 
avsnitt 4.10 nedan.

4.2  styrelseansvar vid fortsatt 
drift av insolventa bolag

I de flesta sonderingar och rapporter 
som i olika sammanhang lagts fram 
om harmonisering av insolvensrätten 
under senare år har bolagsledningars 
ansvar vid förlustbringande drift av 
insolventa bolag funnits med som en 
central fråga. Rekommendationer i 
ämnet har år 2014 presenterats av 
UNCITRAL i en fjärde del av lagstift-
ningsguiden för insolvensrätt. Med 
hänsyn till nätverkets inriktning på 
rent insolvensrättsliga frågor samt 
till skillnader i olika länders bo-
lagsrättsliga regler har vi valt att ta 
återvinningsbestämmelsen i 4 kap. 
5 § KL (eller motsvarande bestäm-
melse i övrig nordisk rätt) som 
utgångspunkt vid formulerandet av 
en harmoniserad rekommendation 
på området. Otillbörlighet och ond 
tro om denna och om insolvensen 
har, med motsvarande innebörd som 
i återvinningsrätten, använts som 
rättstekniska verktyg i stället för en 

allmän culparegel ( jfr i gällande rätt 
främst 29 kap. 1 § 1 st. 1 p. och 14 § 
ABL). De centrala momenten lyder 
(sec. II.3, st. 1–2):

If a company’s business has 
improperly been continued after the 
company became insolvent, and a 
representative of the company knew or 
should have known about the insol-
vency and the circumstances that made 
the continued operation improper, 
the representative shall be required to 
pay compensation to the company’s 
insolvency estate corresponding to 
the total disadvantage incurred by the 
estate due to the improper continued 
operation.

 The recommended legal effect means 
that all creditors in the insolvency 
proceedings in priority order will share 
the compensation for the loss which the 
continued operations have caused the 
estate compared with the outcome of a 
hypothetical insolvency proceeding on 
the first day of the liability period.

Nätverket har inte tagit ställning till 
om regler som motsvarar 25 kap. 18 § 
ABL bör tas bort eller, som i gällande 
rätt, gälla parallellt med en skade-
ståndsregel av citerad typ.

4.3  rättshandlande utan 
rekonstruktörens samtycke

I linje med huvudfåran i berörda 
länders rekonstruktionsordningar 
rekommenderar nätverket att de 
frågor som 2 kap. 15 § FRekL be-
handlar regleras så, att gäldenären 
som utgångspunkt ges rätt att utan 
rekonstruktörens samtycke företa 
alla rättshandlingar som ligger inom 
ramen för den löpande driften 
(”ordinary course of business”). 
Undantag ska gälla för betalning och 
säkerställande av gammal gäld och 
annat fullgörande av gamla förplik-
telser. Utifrån detta rekommenderas 
att rättshandlingar som gäldenären 
företar utan föreskrivet samtycke ska 
vara ogiltiga, om inte motparten var 
i god tro om gäldenärens bristande 
behörighet (sec. III.2). En sådan ord-
ning har efterfrågats av de svenska 
praktikerna i nätverket och torde 
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vara ägnad att skapa bättre stabilitet i 
rekonstruktionshanteringen.

4.4  värdeskydd för säkerhetsrätter

Ett övergripande och viktigt moment 
i en effektiv och ändamålsenlig in-
solvensreglering är att tillhandahålla 
nationella och internationella investe-
rare och kreditgivare ett förutsebart 
och adekvat skydd för etablerade 
säkerhetsrätter. I linje med detta 
rekommenderas att en borgenär som 
har säkerhet i bestämd egendom 
ska ha rätt till kompensation för den 
minskning av säkerhetens värde 
som sker till följd av att säkerheten 
används i en fortsatt drift under en 
konkurs eller rekonstruktion (sec. 
III.9).

4.5  gäldenärens avtal vid konkurs 
och rekonstruktion

Nätverket rekommenderar ett regel-
verk för hantering av gäldenärens 
avtal vid konkurs och rekonstruk-
tion som motsvarar de i stort sett 
likalydande förslag som Förmåns-
rättskommittén (SOU 2001:80) och 
Insolvensutredningen (SOU 2010:2) 
lagt fram men som inte genomförts. 
En nyhet är en rekommendation om 
konkursboets resp. rekonstruktions-
gäldenärens rätt att överlåta avtal. 
Förutsättningarna för detta är att 
konkursboet/rekonstruktionsgäldenä-
ren förklarar att avtalet ska fullföljas, 
att förvärvarens förmåga att fullgöra 
avtalet inte kan sättas i fråga och att 
motparten inte har väsentlig nackdel 
av överlåtelsen (sec. IV.15).

4.6  gäldenärens processer vid  
konkurs

Reglerna om konkursgäldenärens 
pågående rättegångar och skiljeförfa-
randen hör till de mest besvärliga och 
ifrågasatta i svensk insolvensrätt. De 
lösningar som nätverket här rekom-
menderar avviker väsentligt från 
gällande rätt (kap. V). Inspiration har 
hämtats från främst norsk och finsk 
rätt. Huvudskribent har varit Marek 
Keller, doktorand vid juridiska insti-
tutionen i Uppsala.

Vad gäller tillgångsprocesser ( jfr  
3 kap. 9 § 1 st. KL) föreslås i huvudsak 
en ”trestegsraket”. Den innebär först, 
som i dag, att konkursboet företrätt 
av förvaltaren får välja mellan att in-
träda i processen och avstå därifrån. 
Väljer förvaltaren att avstå går bollen 
till enskild borgenär som då, i likhet 
med vad som gäller vid återvinning, 
kan välja mellan att som part fort-
sätta processen för boets räkning  
och att avstå. Vill ingen borgenär 
fortsätta processen går bollen i ett 
tredje steg vidare till gäldenären, 
som visserligen får fortsätta processa 
som part men endast för boets räk-
ning. Det bör betyda att gäldenären 
normalt kommer att vilja stå kvar i 
en inledd process bara då han kan 
förvänta sig en processvinst som är 
tillräckligt stor för att konkursen ska 
kunna avslutas med överskott. Till 
förebyggande av missbruk i de fall 
gäldenären ändå väljer att processa 
föreslås att styrelseledamöter blir 
medansvariga för processkostnader 
avseende tiden efter konkursutbrot-
tet.

I fråga om processer om fordringar 
mot gäldenären ( jfr 3 kap. 9 § 2 st. 
KL) är den främsta nyheten att en 
dom i en särskild process under kon-
kursen inte ska bestämma den vin-
nande borgenärens rätt i konkursen, 
vilken i stället får avgöras exklusivt i 
en bevakningsprocess.

4.7  nya fordringar under konkurs 
och rekonstruktion

Nätverket rekommenderar i denna 
del dels att den så kallade super-
förmånsrätten inte bör vara evig 
utan gälla bara då rekonstruktionen 
omedelbart eller efter ett visst antal 
veckor följs av konkurs, dels att det 
klargörs att en massafordran eller 
ackordsfri fordran föreligger då kon-
kursboet resp. rekonstruktionsgäl-
denären tillgodogör sig eller nyttjar 
en prestation som en borgenär vid 
starten av förfarandet hade en skyd-
dad rätt att hålla inne eller återkräva 
(sec. X.3 resp. X.4c, jfr motsvarande 
förslag i SOU 2001:80 och SOU 2010:2 

samt HD:s obiter dictum i NJA 2014 
s. 538 punkt 8 i kontrast till motsatta 
bedömningar i bland annat NJA 1999 
s. 617 och NJA 2005 s. 510).

4.8  rekonstruktörens ansvar

Liksom föreslagits av Insolvensutred-
ningen i SOU 2010:2 rekommenderas 
en uttrycklig bestämmelse om att inte 
bara förvaltaren utan även rekon-
struktören ska ansvara för skada som 
han eller hon genom en vårdslös 
handling eller underlåtenhet har 
förorsakat boet/bolaget, en borgenär 
eller gäldenären (sec. XI.12).

4.9  domstolens kvalifikationer

I flera länder har man under senare 
år infört särskilda krav på domstolens 
kompetens att hantera insolvens-
ärenden, särskilt med koppling till 
den betydelsefulla roll som domsto-
len efter amerikansk modell ges i nya 
europeiska regelverk rörande rekon-
struktionsplanen. Även nätverket 
har ansett detta vara en nyckelfråga 
och rekommenderar att konkurser, 
rekonstruktioner och andra domstols-
saker med starka insolvensrättsliga 
inslag bör handläggas av insolvens-
domstolar eller av avdelningar eller 
enskilda domare med särskild insikt 
och kunskap på det insolvensrättsliga 
området. Om en jurisdiktion inte kan 
möta detta kvalitetskrav bör den inte 
ge domstolen någon central eller aktiv 
roll i förfarandet. (Se sec. XI.13–14.)

4.10  rekonstruktionsplanen och 
aktieägarnas ställning

I linje med tämligen entydig inter-
nationell utveckling och Insolvens-
utredningens förslag i SOU 2010:2 
rekommenderar nätverket regler som 
medför att inte bara det offentliga 
ackordet utan hela rekonstruktions-
planen kan göras till föremål för 
borgenärsomröstning och domstols-
fastställelse och därmed få rättsge-
staltande verkan för de rättsförhål-
landen som planen ändrar (kap. XII). 
Planen ska vidare inte bara kunna 
ta sikte på borgenärer utan även 
aktieägare och andra typer av ”equity 
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Nätverkets 
rekommen-

dationer 
kommer 

under 
hösten att 

presenteras 
för EU-kom-
missionen 
och de sju 
nätverks-
ländernas 

berörda de-
partement. 

holders”. Efter amerikansk modell 
föreslås att de berörda intressen-
ternas ställningstagande till planen 
sker i röstningsgrupper bestående av 
borgenärer och ägarintressenter med 
likartade intressen. Avsikten med 
ett sådant gruppsystem är att skapa 
flexibilitet och ge större utrymme för 
kreativa men också rättsligt bindande 
uppgörelser mellan och inom olika 
intressentgrupper än vad förmåns-
rättsordningen gör. 

Det beskrivna gruppsystemet ger 
utrymme för att konvertera skulder 
till aktier (så kallade ”debt-for- 
equity swap”) och för att en grupp 
borgenärer kan erhålla även andra 
typer av icke-monetära tillgångar till 
ett värde som motsvarar vad en an-
nan grupp med samma prioritet får 
i pengar. Inom ramen för de ”tes-
ter” som kan göras i samband med 
domstolens fastställelse av planen 
säkerställs också att en grupp intres-
senter (till exempel aktieägare) inte 
utan andras frivilliga eftergifter kan 
erhålla eller behålla ett högre eko-
nomiskt värde än vad en grupp med 
bättre prioriterade intressenter (till 
exempel leverantörer) erhåller. Något 
utrymme för den nuvarande svenska 
ordningen med ”omvänd förmåns-
rätt” ges därmed inte. Chefsingenjör 
bakom denna del av rekommenda-
tionerna har varit Markus Ehrenpil, 
doktorand vid juridiska institutionen 
i Uppsala.

4.11  miljöansvaret vid konkurs 
och rekonstruktion

I linje med rättsläget i samtliga nät-
verksländer utom Sverige rekommen-
deras att miljömyndigheters anspråk 
avseende prevention eller sanering, 
vilka uteslutande har sin grund i 
gäldenärens handlingar eller underlå-
tenheter före förfarandet, ska vara en 
konkurs- respektive ackordsfordran, 
medan nya eller ökade miljöanspråk 
som uppkommer till följd av fortsatt 
drift i konkursboets eller rekonstruk-
tionsgäldenärens regi ska vara en 
massafordran resp. ackordsfri for-
dran. Härutöver rekommenderas att 

miljömyndighetens anspråk ges bästa 
rätt till betalning ur köpeskillingen 
för den tillgång (oftast en fastighet) 
som en vidtagen miljöåtgärd har 
avsett. (Kap. XIII.)

4.12  hantering av koncerner vid 
konkurs och rekonstruktion

Nätverket har också valt att skriva ett 
antal rekommendationer som syftar 
till att åstadkomma en effektiv och 
ändamålsenlig hantering av konkur-
ser och rekonstruktioner avseende 
koncerner (kap. XIV). Regelverket, 
som är relativt omfattande, innehål-
ler dels föreskrifter om processuell 
samordning: gemensam ansökan, 
gemensam domstol, gemensam för-
valtare/rekonstruktör, samarbete och 
kommunikation mellan förvaltare/re-
konstruktörer, mellan domstolar och 
mellan förvaltare/rekonstruktörer 
och domstolar samt gemensam eller 
koordinerad rekonstruktionsplan; 
dels materiella regler: internfinansie-
ring under konkurs och rekonstruk-
tion, beaktande av koncernkontexten 
vid tillämpning av otillbörlighets- och 
ordinaritetsrekvisiten vid återvinning 
samt s.k. materiell konsolidering (det 
vill säga sammanslagning) av två eller 
flera koncernbolags tillgångar och/
eller skulder.

Rekommendationerna om materi-
ell konsolidering är kanske de mest 
spännande i denna del. De förutsät-
ter för sin tillämpning antingen att 
berörda koncernbolags tillgångar 
eller skulder så till den grad rörts 
samman att det skulle uppkomma 
oproportionerliga kostnader eller 
orimlig tidsutdräkt att utreda vilket 
bolag som äger tillgångarna eller 
svarar för skulderna eller att berörda 
koncernbolag använts som verktyg 
för bedrägliga transaktioner utan 
legitimt affärsmässigt syfte och en 
materiell konsolidering är nödvändig 
för att komma till rätta med dessa 
transaktioner och begränsa den  
skada som transaktionerna har åsam-
kat borgenärer eller andra intres-
senter i konkursen resp. rekonstruk-
tionen.

4.13  skydd för informella 
rekonstruktionsförhandlingar

I det sista kapitlet (XV) i rekom-
mendationerna föreslås att domstol 
på gäldenärens begäran ska kunna 
besluta om temporär inhibition av 
exekutiva åtgärder i syfte att pågå-
ende informella rekonstruktionsför-
handlingar ska kunna avslutas utan 
risk för att störas av utmätnings- eller 
konkursbeslut. Detta exekutions-
skydd får beviljas för högst tre veckor 
och förutsätter dels att borgenärer 
och andra intressenter, som i ett 
formellt rekonstruktionsförfarande 
kan påräkna ett adekvat skydd för 
sina rättigheter, inte kan förväntas 
lida skada, dels att det kan göras san-
nolikt att de aktuella förhandlingarna 
har rimliga utsikter att leda fram till 
en hållbar uppgörelse.

5. Rekommendationernas 
framtid

Nätverkets rekommendationer 
kommer under hösten att presen-
teras för EU-kommissionen och 
de sju nätverksländernas berörda 
departement. Det senare sker vid en 
konferens i Tallinn den 6 november, 
för vilken Estlands justitieminister 
står som värd och inbjudare.

Utöver detta har internationella 
experter och vissa av de i avsnitt 
2.2 nämnda organisationerna och 
instituten som sysslar med insolvens-
rättens utveckling, bland annat ELI 
som driver ett liknande projekt för 
kommissionens räkning, uttryckt sin 
uppskattning av nätverkets texter.

De baltiska lagstiftande institutioner-
na har visat stort intresse för projektet. 
För svensk del har ett möte hållits med 
den så kallade Entreprenörskapskom-
mittén i slutet av augusti 2015. 

Nätverkets förhoppning är att dess 
arbete ska få betydelse på EU-nivå, 
regionalt och nationellt, om inte an-
nat som exempel på att det är möjligt 
att ta fram harmoniserade lösningar 
av god kvalitet på det insolvensrätts-
liga området. n
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Vill du att nästa generation ska få bättre mediciner och vård än vad som finns i dag? Ge då ett bidrag till SSMF. Vi stödjer
forskning kring både stora folksjukdomar och många mindre uppmärksammade, men lika angelägna sjukdomar. Gör du en större donation  

kan du starta en egen forskningsfond. Läs mer på ssmf.se eller ring 08-33 50 61. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099.

”När hjärnan gör vissa av oss beroende
av sprit, mat eller sex är det ofta

ett litet mag-/tarmhormon som spökar.”
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Medicinareberget är precis vad namnet anger. Ett berg i Göte-
borg fullt av medicinare. Utsikten över staden från denna del 
av Göteborgs universitetsområde är magnifik. Nedanför breder 
Slottsskogens grönska ut sig.
 I en modern byggnad högst upp på Medicinareberget sitter 
några av Sveriges främsta forskare.
 I en av korridorerna hänger en affisch med alla Nobel pris-
tagare i fysiologi eller medicin från 1901 och framåt. En av få 
svenskar bland namnen, Arvid Carlsson, arbetade här och fick 
priset år 2000 för upptäckter om signalsubstanser i nervsyste-
met, i synnerhet dopamin. 
 I ett litet rum till vänster om affischen arbetar Elisabet  Jerlhag 
Holm. Hon forskar vidare med att bättre förstå  hjärnan och vilka 
substanser som påverkar den.
 ”Jag tycker hjärnan är så oerhört spännande,” säger  Elisabet. 
Deras arbetsfält är beroendeforskning. Varför blir vissa av oss 
beroende? Vad exakt är det i hjärnan som gör att en del blir 
beroende av alkohol, droger, sex, hetsätning?
 Det som den forskargrupp, där Elisabet ingår, har kommit 
fram till har redan gett ekon över världen. Deras upptäckter om 
ghrelin har citerats i internationella tidskrifter. 
 Ghrelin är ett mag- och tarmhormon som frisätts från mag-

säcken. Med blodet tar det sig till hjärnan där det, med dopamin 
som budbärare, påverkar hjärnans belöningssystem.
 Alkoholbereoende drabbar fem procent av Sveriges befolk-
ning. Tre gånger så många är i riskzonen. ”Det är de 15 procen-
ten som är i riskzonen, där bara ett fåtal får behandling, som 
oroar mig mest,” säger Elisabet. ”Beroende beror inte på en 
karaktärs brist som många tror. Det är en sjukdom.”
 Att Elisabet Jerlhag Holm valde att ägna sitt liv åt beroende-
forskning har en bakgrund i – konståkning.
 Elisabet var konståkare på elitnivå och fortsatte med syn kro-
niserad  åkning där lag med 16 åkare strävar efter samspel.
 ”En kille i laget höll på med beroendeforskning. Jag tyckte att 
det lät så intressant att jag också så småningom började forska 
– och på den vägen är det.”
 Tack vare det Stora Anslag som Elisabet fått från Svenska 
Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) leder hon i dag ett 
team som synkroniserat och disciplinerat arbetar med forskning 
som kan rädda människor från beroende. ”Som konst åkare 
 tränar man stenhårt sex dagar i veckan. Den målmedveten-
heten, det sättet att säga dit ska jag, har jag med mig i forsk-
ningen. Efter att ha lämnat barn på dagis, och cyklat upp hit, 
gäller det att ligga i för att hinna med.”
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Skaffa ett bra nätverk, ta 
hjälp och ta reda på vad din 
drivkraft är – det är nyckeln 
till framgång, enligt samhälls-
debattören Alice Teodorescu 
som talade vid höstens första 
Hildary-lunch i början på 
september.

Rekordmånga kvinnliga jurister, 
omkring ett hundra, hade 
samlats för att ta del av opini-
onsbildaren Alice Teodorescus 
reflektioner kring jämställdhet, 
mångfald och kvotering.

Hon inledde med att berätta 
att hon för sex år sedan startade 
det kvinnliga nätverket ”En 
plats i himlen för kvinnor som 
hjälper varandra”.

– Jag insåg att i min bekant-
skapskrets var kvinnorna 
affärsledare, talade många 
språk, hade bra betyg och var 
roliga och spännande personer. 
Ändå pratade vi främst om våra 
relationer när vi träffades. Jag 
tänkte att vi behövde ett forum 
för att prata om samma saker 
som de flesta av våra pojkvän-
ner pratar om när de träffas 
över en öl – jobb och karriär.

Genom nätverket har hon 

förstått att de flesta kvinnor som 
lyckas göra karriär får hjälp med 
praktiska saker.

– Få män har historiskt klarat 
av att vara fantastiska pap-
por, fantastiska börs-vd:ar och 
fantastiska städerskor samti-
digt. Men kvinnor har, i alla fall 
tidigare, trott att de kan vara allt 
det där på samma gång. Det blir 
till slut en ohållbar situation. 
Jag tror att det är den främsta 
förklaringen till att så många 
kvinnor tvekar att klättra.

Alice Teodorescu berättade att 
hon utbildade sig till jurist vid 
Lunds universitet och att dröm-
men var en diplomatkarriär.

– Men i slutet av juristutbild-
ningen insåg jag att jag kanske 
inte var så diplomatisk. Så jag 
åkte till Bryssel och skulle bli 
lobbyist i stället. Det var den 
delen av juridiken som jag gil-
lade bäst – att argumentera och 
vinna över motståndaren. 

Efter att ha praktiserat på 
Svenskt Näringslivs Brysselkon-
tor började hon arbeta som 
kommunikationsstrateg på 
organisationens huvudkontor i 
Stockholm.

– Via mitt jobb kom jag i kon-

takt med många framgångsrika 
kvinnor. Jag slogs av rädslan att 
sticka ut. Och av att de anam-
made ett manligt språkbruk och 
sätt att klä sig.

sedan i mars är Alice Teodo-
rescu chef för ledarsidan på 
Göteborgs-Posten. Hon kon-
staterade att det har varit sex 
turbulenta månader. 

– Jag har verkligen haft möjlig-
het att förändra och sätta min 
prägel på ledarsidan, bland 
annat genom att rekrytera nya 
medarbetare eftersom vi haft 
personalomsättning. Jag åtog 
mig rollen utan att ana att in-
tresset för ledarsidan skulle bli 
så stort. Jag tror att vi är dåligt 
förberedda på vad det innebär 
att vara chef. Till syvende och 
sidst handlar ledarskap om 
kommunikation och möten med 
människor. Det är många gånger 
svårare än vad man tror. 

Alice Teodorescu har skrivit 
och funderat mycket kring 
kvotering. Hon föddes själv 1984 
i Bukarest och kom till Sverige 
som femåring.

– Jag blir ofta inringd till SVT 
och SR. Producenten brukar 
säga att det är roligt att en ung 
invandarkvinna ska vara med i 
programmet. Producenten me-
nar väl men degraderar mig till 
något som inte spelar någon roll 
– min ålder, mitt kön och min 
etnicitet, sade hon och tillade:

– Vi måste passa oss för det 
trubbiga verktyg som kvotering 
är och i stället försöka att jobba 
underifrån. Det kommer att 
ta längre tid, men jag tror att 
förändringen blir genomgående 
när både samhället och den 
enskilda individen vet att hon 
sitter på en position, inte därför 
att hon är en ung invandrar-
kvinna utan därför att hon är 
den mest lämpade. KK

”Kvotering är ett 
trubbigt verktyg”

HILDARY

Alice Teodorescu, chef för ledarsidan på Göteborgs-Posten och välkänd samhälls-
debattör, gästade i början av september årets första Hildary-lunch som hölls i 
Advokatsamfundets lokaler.

Alice Teodorescu citerade Svenskt Näringslivs före detta vd Urban Bäckström: 
”Finns det ingen kris, finns det inget att förändra, finns det inget att förändra, finns 
det ingen möjlighet att göra avtryck.”
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Vinge sätter mål för 
fler kvinnliga delägare
Som första svenska advokat-
firma sätter nu Advokatfir-
man Vinge konkreta mål för 
att bli en ännu mer jämställd 
byrå. De närmaste fem åren 
ska 50 procent av alla nyin-
valda delägare vara kvinnor. 
Redan nu är andelen nya 
kvinnliga delägare på nivån 
30–40 procent, men Vinge 
vill snabba på förändringen. 
Vinge har nyligen utarbetat 
nya riktlinjer när det gäller 
advokatfirmans hållbarhets-
arbete med ambitionen att 
fastslå konkreta mål och 
åtgärder.
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Dags att söka praktik i EU-tribunalen
Nu är det dags att söka praktik 
vid EU:s tribunal i Luxemburg 
för 2016.

EU:s tribunal i Luxemburg tar 
regelbundet emot praktikanter 
under fyra–sex månader. Prak-
tikanten följer under perioden 
EU-tribunalens arbete i den 
svenska domarens kabinett, 
som består av Sveriges domare 
i tribunalen, Carl Wetter, tre 
rättssekreterare och två as-
sistenter. I praktikantens arbete 
ingår bland annat att upprätta 
förhandlingsrapporter och 
interna analyser, domskrivning 
samt att närvara vid muntliga 
förhandlingar och interna kabi-
nettmöten.

Under praktikperioden får 
praktikanten en ökad kunskap 
om EU-rätten, dess tolkning och 
tillämpning,

Arbetsspråket i kabinettet är 
franska. Kunskaper i franska är 
därför en tillgång, men inget 
krav.

Någon ersättning eller flytt- 
eller bostadsbidrag utgår inte.

eu-tribunalen, som tidigare 
kallades förstainstansrätten, 
inrättades 1989 för att avlasta 
EU-domstolen – framför allt i 
mål som rör tvister mellan EU:s 
institutioner och fysiska eller 
juridiska personer. Enskilda 
personer, organisationer eller 
företag kan bara vända sig till 

tribunalen om EU:s institutioner 
har fattat ett beslut som direkt 
berör dem. Det kan till exempel 
vara en person som har vägrats 
tillgång till en handling eller ett 
företag som EU-kommissionen 
inte har tillåtit att gå samman 
med ett annat företag. Domar 
i tribunalen kan överklagas till 
EU-domstolen.

Praktikplats kan sökas av 
alla som har en jur. kand- eller 
juristexamen eller som har stu-
derat juridik i minst tre år.

ansökan skickas till carl. 
wetter@curia.europa.eu, 
som även svarar på frågor om 
praktikplatsen. Ansökningar tas 
emot löpande.

De segrade 
i advokat-SM
För femte året i rad avgjordes 
advokat-SM i fotboll på Öster-
malms IP och Stockholms Sta-
dion. När dagen var slut stod 
Mannheimer Swartlings damer 
och Linklaters herrar som seg-
rare. 

Mannheimer Swartlings damer 
vann för tredje gången på fem 
år. Det var länge en jämn final 
där Hannes Snellmans damer 
stod för ett tufft motstånd. På 
herr sidan såg det ut att vara 
Vinges år och laget hade länge 
ledningen med 1–0 i finalen. Men 
efter en snabb sekvens mitt i 
matchen kvitterade och vände 
Linklaters och höll därefter led-
ningen matchen ut.

EU-tribunalen, som tidigare kallades förstainstansrätten, inrättades 1989 för att avlasta EU-domstolen.

Linklaters herrar vann årets advokat-SM.

Mannheimer Swartlings damer vann 
för tredje gången.
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Från årsskiftet kan advokaten och 
professorn Kaj Hobér lägga till 
ännu en titel på sitt CV. Han blir då 
styrelseordförande i Stockholms 
Handelskammares Skiljedoms-
institut, SCC. Men den praktiska 
advokatverksamheten lägger han 
inte ner. 

Grattis till det nya uppdraget. Hur 
känns det?

– Tack! Det känns bra och är en stor 
ära. Jag var ju tidigare intimt förbun-
den med SCC som  styrelsemedlem i 
18 år, och eftersom jag har sysslat med 
skiljeförfaranden i över 30 år har jag 
hela tiden arbetat mycket med insti-
tutet.

Hur ser du på SCC:s ställning som säte 
för skiljeförfaranden?

Tolkskolan ett första steg 
på vägen till advokatlivet

MÅNADENS ADVOKAT Kaj Hobér  

– Institutet står sig mycket bra och 
är ett av världens ledande skiljedoms-
institut sedan många, många år. Det 
är bra gjort, särskilt som konkurren-
sen har ökat märkbart de senaste tio–
tolv åren. 

Du talar ryska och har som advokat 
företrätt många sovjetiska och ryska 
företag, inte minst i tvister som slitits 
av SCC. Varifrån kommer ditt intresse 
för våra grannar i öster?

– Det startade som för många andra 
män som talar ryska i Sverige, med 
tolkskolan. Sedan tog jag en kurs i sov-
jetisk rätt under ett år i USA. När jag 
kom tillbaka till Sverige och började 
sitta ting var jag lite konsult vid sidan 
om åt svenska företag som hade busi-
ness i Sovjet – det var ju inte så många 
på den tiden. När jag började på advo-

katbyrå 1982 så blev jag ganska snabbt 
involverad i skiljeförfaranden i Stock-
holm där jag fick företräda sovjetiska 
utrikeshandelsföretag. 

– Den stora boomen kom sedan 1987 
när det blev möjligt med direkta in-
vesteringar i Sovjet. När intresset väx-
te i väst för att investera i Sovjet och 
Ryssland fick jag arbeta allt mer med 
detta och pendlade i princip veckovis 
till Ryssland.

– Efter Sovjets fall arbetade jag se-
dan som juridisk rådgivare åt priva-
tiseringsministern i Ryssland och var 
med och skrev lagstiftningen om pri-
vatiseringar. Så jag har hållit på myck-
et med Ryssland.

Ja, du har följt utvecklingen inifrån 
kan man säga. Hur skulle du beskriva 
situationen i Ryssland efter Sovjets 
fall?

– Det har gått fram och tillbaka. 
Länge var det en optimistisk tidsanda 
som rådde och många investerare 
sökte sig dit. Den första finanskrisen 
1998 fick många att dra öronen åt sig. 
Putin kom till makten 2000, och un-
der hans första period var många åter 
positiva. Men sedan har det blivit mer 
och mer likt Sovjetunionen får man 
säga, tyvärr. Nu tycker jag att det ser 
ganska dystert ut. 

Hur är det att arbeta som advokat i 
Ryssland?

– Det är lite knepigt förstås. Det kan 
vara svårt att ge råd till klienten när 
ingen riktigt vet vad som gäller. Bris-
terna i rättsstaten är också ett skäl till 
att skiljeförfaranden är så viktiga just 
i Ryssland. De flesta västerländska in-
vesterare drar sig för att gå till ryska 
domstolar, dels på grund av korrup-
tion, dels för att domstolarna inte har 
kunskaper om sofistikerade finansiel-
la tjänster. 

Du är professor i Uppsala och snart 
styrelseordförande i SCC. Hinner du 
med någon advokatverksamhet?

– Ja. Jag jobbar dels vidare med mitt 
gamla gäng på byrån med stora tvister 
som ombud, och dels har jag accepte-
rat några ärenden mer som process-
advokat. Jag har inga anställda, utan 
är beroende av att arbeta med andra 
byråer. Men fokus framöver är mer 
och mer att sitta som skiljeman.  

 Ulrika Öster

”Institutet 
står sig 
mycket bra 
och är ett av 
världens le
dande skilje
domsinstitut 
sedan många, 
många år. ” 

Professor Kaj Hobér 
återvänder till 
SCC:s styrelse som 
dess ordförande 
den första januari 
2016. Advokattiteln 
behåller han dock, 
liksom professuren vid 
juridiska institutionen 
i Uppsala.
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Adolfsson, Kristina: Detaljplane-

handboken : handbok för detalj-
planering enligt plan- och bygg-
lagen, PBL / Kristina Adolfsson 
och Sven Boberg ( 2. uppl. Nor-
stedts juridik. 274 s.)

Bengtsson, Bertil: Försäkrings-
avtalsrätt (3. uppl. Norstedts 
juridik. 715 s. Institutet för rätts-
vetenskaplig forskning ; 188) 

Bogdan, Michael: Private internatio-
nal law in Sweden (2. ed. Alphen 
aan den Rijn : Kluwer Law Inter-
national. 132 s.)

Contman, Ulf: United Nations Con-
vention on Contracts for the 
International Sale of Goods as 
supplement to Orgalime S 2012 
(Lamanica logistikservice. Ca 
200 s.)

Dahlgren, Niklas: Knivlagen : bak-
grund och tillämpning (Nor-
stedts juridik. 125 s.)

Edmar, Malin: Internetpublicering 
och sociala medier : en juridisk 
vägledning (5. uppl. Norstedts 
juridik. 205 s.)

Flodgren, Boel: Contract law in 
Sweden / Boel Flodgren, Eric 
M. Runesson (Alphen aan den 
Rijn : Kluwer Law International. 
176 s.)

Jacobsson, Måns: Miljöfarliga 
sjötransporter : internationella 
skadeståndsregler (Stockholm 
Centre for Commercial Law ; 
Jure [distributör]. 252 s. Stock-
holm Centre for Commercial 
Law ; 25)

Kangas, Urpo: Familje- och kvar-
låtenskapsrättens grunder 
(Helsingfors : Talentum. 649 s. 
Fiducia ; 3) 

Kirchberger, Christine: Cyber law in 
Sweden (2. ed. Alphen aan den 
Rijn : Kluwer Law International. 
2014. 267 s.)

Lennander, Gertrud: Kredit och sä-
kerhet : lärobok i krediträtt (11. 
uppl. Iustus. 116 s.)

Lernestedt, Claes: Likhet inför lagen 
: rättsfilosofiska perspektiv 
(Norstedts juridik. 151 s.) 

Ljungkvist, Tore: Skälig hyra : en 
studie av bruksvärdesystemet 
(Stockholm Centre for Commer-
cial Law. 140 s. Stockholm  
Centre for Commercial Law ; 
24)

Lookofsky, Joseph: The CISG  
convention and domestic 
contract law : harmony, cross-
inspiration or discord? / Joseph 
Lookofsky, Mads Bryde An-
dersen, eds. (DJØF Publishing, 
2014. 259 s.)

Lundqvist, Ulf: Laga och rättvis rät-
tegång : om bevisförbud i rätts-
praxis (Bokbyrån. 349 s.)

Reinbothe, Jörg: The WIPO treaties 
on copyright : a commentary 
on the WCT, the WPPT and the 
BTAP / Jörg Reinbothe, Silke 
von Lewinski (2. ed. Oxford 
Univ. Press. 2015. 814 s.)

Sánchez Graells, Albert: Public 
procurement and the EU com-
petition rules (2. ed. Oxford : 
Hart Publishing. Hart studies in 
competition law)   

Åhman, Karin: Grundläggande 
rättigheter och juridisk metod 
(Norstedts juridik. 129 s.)

LÄSTIPS

Titel: Introduktion till krimi-
nologi. Del 2
Författare: Jerzy Sarnecki     
Förlag: Studentlitteratur
En omarbetad tredje upplaga 
av denna omfattande genom-
gång av ämnet kriminologi. 
Boken är utgiven i två voly-

mer. Första delen som kom ut 2014 behand-
lar bland annat kriminologins kun skaper om 
brottslighetens karaktär, omfattning och 
orsaker. I denna andra volym ligger fokus 
på samhällets reaktion på brott – brottsbe-
kämpning och brottsförebyggande verksam-
het. Särskild uppmärksamhet ägnas brotts-
offerfrågor och de effekter, avsedda eller 
oavsedda, som åtgärder mot brott leder till. 

Titel: Rättsinformatik : juri-
diken i det digitala informa-
tionssamhället
Författare: Cecilia Magnus-
son Sjöberg 
Förlag: Studentlitteratur
Boken belyser samspelet mel-
lan juridik och informations-

teknik inom olika områden i samhället. Boken 
är indelad i tre huvuddelar. Första delen som 
behandlar rättsinformatikens grunder tar 
upp frågor kring rättens internationalisering 
genom digitaliseringen, rättsliga aspekter 
på informationssäkerhet och skyddet av den 
personliga integriteten. Andra delen belyser 
e-förvaltningen ur ett rättsligt perspektiv och 
sista delen rättslig informationsförsörjning 
på nätet.  

NYA AVHANDLINGAR

Anti-muslim violence and the possibility 
of justice av Marta Kolankiewicz, Lunds 
universitet.
Domstolar dömer sällan för rasism, inte ens 
i de fall där det rasistiska inslaget kan verka 
uppenbart. I avhandlingen studeras ca 1000 
brott mot muslimer som Brottsförebyggande 
rådet klassificerade som islamofobiska hat-
brott åren 2006–2009, men där domstolarna 
kom fram till en annan slutsats. I flertalet fall 
övervägde domstolarna inte ens om brottet 
kunde ha ett rasistiskt motiv. De tillämpade 
inte heller den straffskärpningsregel som kan 
användas när ett av motiven till brottet kan 
vara att kränka någon på grund av religion, 
etnicitet eller dylikt.

Suveränitetserosion : om EU-rättens påver-
kan på nationella sociala trygghetsmodel-
ler, särskilt Sverige av Jaan Paju, Stock-
holms universitet (eddy.se) 
Avhandlingen visar mot bakgrund av rätts-
praxis hur medlemsstaternas nationella soci-
alförsäkringssystem påverkas av EU-rätten. 
Detta trots att EU:s kompetens på socialför-
säkringsområdet är begränsat till samord-
ning. Särskilt fokus ligger på det svenska 
sociala trygghetssystemet.

Skyddet för visselblåsare i arbetslivet : en 
konstitutionell och arbetsrättslig studie av 
Per Larsson, Stockholms universitet (Jure). 
Skyddet för visselblåsare, det vill säga ar-
betstagare som larmar om allvarliga miss-
förhållanden på sin arbetsplats, har under de 
senaste decennierna stärkts både i Sverige 

och internationellt. Syftet med avhandlingen 
är att bidra till kunskapen om skyddet för 
visselblåsare genom att analysera de olika 
skyddsregler som finns inom statsrätten, ar-
betsrätten och europakonventionsrätten och 
hur de förhåller sig till varandra, om det finns 
gemensamma mönster inom de olika rätts-
områdena och om dagens skyddsreglering är 
ändamålsenlig.

SCANDINAVIAN STUDIES IN LAW, VOL. 61

Denna nyutkomna volym av Scandinavian 
studies in law innehåller ett antal uppsatser 
om komparativ rätt, skrivna av akademiker 
från Sverige, Norge, Danmark och Finland.Bo-
ken består av två delar, den första med fokus 
på teoretiska och metodologiska frågor inom 
komparativ rätt. Den andra delen behandlar 
specifika ämnen som analyseras utifrån ett 
jämförande perspektiv med fokus på skandi-
naviska förhållanden. Artiklarna tar bland an-
nat upp förbudet mot  barnaga i Sverige i jäm-
förelse med situationen i Australien, rättslig 
reglering kring mobbning i skolan, i Sverige 
och Finland och fastighetsrättsliga frågor. 

Skriftserien publiceras av Stockholm In-
stitute for Scandinavian Law, en stiftelse 
knuten till juridiska fakulteten vid Stockholms 
universitet. På webbsidan scandinavianlaw.
se finns information om publicerade volymer 
sedan startåret 1957, vissa sökbara i fulltext.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.juridiskabiblioteket.se
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 28 AUGUSTI 2015       

Helena Abelsson, Advokatfirman 
Delphi i Östergötland AB, Lin-
köping

Daniela Gamboa Aguayo, Advo-
katbolaget Wallin & Söderberg 
AB, Uppsala

Erik Andreasson, Advokatfirma 
DLA Nordic KB, Stockholm

Filip Backe, Kiruna Advokatbyrå, 
Kiruna

Nike Berlin, Hamilton Advokat-
byrå KB, Stockholm

Carl Brodén, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm

Charlotta Cederberg, Gärde 
Wesslau Advokatbyrå AB, 
Göteborg

Byron Törnström Demetriou, Ad-
vokaterna Hurtig & Partners AB, 
Göteborg

Peter Dickmark, Kriström Advo-
katbyrå KB, Stockholm

Tina Edh, Ahlford Advokatbyrå 
AB, Uppsala

Karolin Ekström, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Tony Eliasson, Din Advokat Sen-
kul AB, Stockholm

Niklas Elofsson, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Andréa Eriksson, Advokat Maarit 
Eriksson AB, Stockholm

Mathias Eriksson, C J Advokat-
byrå AB, Stockholm

Johan Andersson Fjellström, 
Wistrand Advokatbyrå, Stock-
holm

Carl Fläring, Foyen Advokatfirma 
AB, Stockholm

Eva Forsberg, Advokatfirman 
Nordia KB, Stockholm

Fredrik Granström, Hansen 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Matilda Gustafsson, Advokat-
firman Vinge KB, Stockholm

Niklas Gyllentrost, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Katarina Bohm Hallkvist, Eris Law 
AB, Stockholm

Andrea Hamrin, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Joakim Hedström, Advokatfirma 
DLA Nordic KB, Stockholm

Benjamin Helldén-Hegelund, 
Linklaters Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Ann-Sophie Hesser, Apriori Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Mathias Hjertén, Ahlqvist & 
Partner Advokatbyrå AB, 
Göteborg

Oskar Hjärpe, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Kristian Hugmark, Advokatfirman 
Vinge KB, Bryssel, Belgien

Paola Huldtgren, Advokatbolaget 
Wallin & Söderberg AB, Sol-
lentuna

Linda Karlsson, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Marcus Karner, Innerstans Ad-
vokatbyrå Kommanditbolag, 
Stockholm

Isabella Kim, Edwall Insulander 
Lindh & Lyckman Advokatbyrå 
KB, Stockholm

Nicolina Kindblom, Advokat-
firman Vinge KB, Stockholm

Ida Kjos, Advokatfirman Oebergs 
AB, Stockholm

Lotta Knapp, Advokatfirman 
Vinge KB, Helsingborg

Rebecka Krönmark, White & 
Case Advokataktiebolag,  
Stockholm

Anna Larsson, Advokatfirman 
Kennedy & Eriksson AB, Göte-
borg

Martin Larsson, Advokatfirman 
Salomonsson & Jovicic AB, 
Stockholm

Johan Lidén, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Johan Lind, Setterwalls Advokat-
byrå AB, Stockholm

Håkan Lindblom, Advokatbyrån 
BHA AB, Örebro

Björn Linder, Kiruna Advokatbyrå, 
Kiruna

Johan Lindgren, Kilpatrick Town-
send & Stockton Advokat KB, 
Stockholm

Anna Lundberg, Advokatfirman 
Kennedy & Eriksson AB, Göte-
borg

Peter Lundin, Wistrand Advokat-
byrå, Göteborg

Sanna Lundqvist, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Joakim Lyckman, Edwall Insulan-
der Lindh & Lyckman Advokat-
byrå KB, Stockholm

Stina Magnusson, Ramberg Ad-
vokater AB, Stockholm

Pernilla Norberg, Advokatfirman 
NOVA AB, Stockholm

Ulrika Norlin, Hestra Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Katja Ober, Advokatfirman Eng-
ström & Co AB, Malmö

Mahsa Pakfetrat, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Per Prené, Centrumadvokaterna 
Syd AB, Olofström

Erik Hägnefors Sander, Advo-
katerna Liman & Partners AB, 
Stockholm

Anna Sardh, Advokatfirman Stein-
mann AB, Stockholm

Karin Schurmann, Kompass Ad-
vokat AB, Nacka

Ann-Sofie Sickling, Andersson 
Gustafsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Måns Sjöstrand, von Lode advo-
kat ab, Stockholm

Charlotta Skogsberg, Advokatby-
rån NK AB, Stockholm

Canela Skyfacos, Advokatbyrån 
Limhamnsjuristen AB, Limhamn

Robert Starck, Advokatfirman 
Morris AB, Göteborg

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se

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

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
Email info@bolagsratt.se

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

www.hogia.se/advokat
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Christoffer Stavenow, Christoffer 
Stavenow AB, Stockholm

Linda Stenborn, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Mina Svärd, Mina Jurister Sverige 
AB, Stockholm

Maja Marianne Touma, Advo-
katbyrån Hellgren Linander KB, 
Stockholm

Sait Umdi, Cityadvokaterna i 
Malmö HB, Malmö

Richard Wachtmeister, Advokat-
firma DLA Nordic KB, Stock-
holm

Michaela Wallér, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Mattias Widlund, Skarp Stock-
holm Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Johan Zeidler, Hannes Snell- 
man Advokatbyrå AB, Stock-
holm

Julia Öhman, von Lode advokat 
ab, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Elin Andersen, Malmö, 8 juni 
2015

Björn Rundblom Andersson, 
Stockholm, 24 juni 2015 

Kristin Bernhardtson, Stockholm, 
5 augusti 2015 

Daniel Björklund, Stockholm, 
17 augusti 2015 

Mikael Björkman, Stockholm, 
1 augusti 2015 

Kajsa Blomgren, Stockholm, 
28 augusti 2015 

Annelie Brandell, Lidköping, 
21 juli 2015 

Marie Brommesson, Stockholm, 
17 juni 2015

Maria Bruder, Stockholm, 
9 augusti 2015 

Kamilla Burman, Stockholm, 1 juli 
2015 

Torsten Bäckstrand, Kattham-
marsvik, 30 juni 2015 

Susanne Bärlin, Frankfurt, 
Tyskland, 1 januari 2015 

Lisa Swanson Carlström, Stock-
holm, 30 juni 2015 

Leif Dahlkvist, Kävlinge, 10 juli 
2015 

Kristina Geers, Trollhättan, 
17 augusti 2015 

Sofia Graflund, Stockholm, 31 maj 
2015 

Pia Grönquist, Göteborg, 31 juli 
2015 

Sofia Gunnarsson, Stockholm, 
12 juni 2015 

Patricia Helanow, Stockholm, 
31 juli 2015 

Nasrin Iranfar, Stockholm, 7 juni 
2015 

Daniel Jilkén, Stockholm, 30 juni 
2015 

Filippa Järkås, Göteborg, 
24 augusti 2015 
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FRÅGA OSS OM VÄRDERING OCH 

AV YTTRING AV KONKURSBON

Forts. utträdda ledamöter – vänd!

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen 

eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med 

mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus 

fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M

HANTERA VERKSAMHETEN PÅ DIN BYRÅ! 
 

AdvokatData - säker hantering av ärenden, 
tid, samtliga dokument och fakturering. 
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Thomas Kosmidis, Göteborg, 
9 augusti 2015 

Katarina Kuuskoski, Stockholm, 
18 augusti 2015 

Carl Levin, Stockholm, 14 augusti 
2015 

Josefin Mallmin, Stockholm, 
10 augusti 2015 

Hanna Marklund, Stockholm, 
28 juli 2015 

Åsa Nelhans, Stockholm, 
16 augusti 2015 

Ylva Nykvist, Stockholm, 
1 augusti 2015 

Sigvard Orander, Lidingö, 1 juli 
2015 

Jenny Palmberg, Göteborg, 
1 augusti 2015 

Henrik Rosenqvist, Stockholm, 
24 augusti 2015 

Peter von Salomé, Stockholm, 
5 juni 2015 

Katrin Salwén, Stockholm, 
16 augusti 2015 

Anna Schildknecht, Stockholm, 
18 augusti 2015 

Sam Seddigh, Stockholm, 21 juni 
2015 

Shamim Sharifinassab, Stock-
holm, 14 augusti 2015 

Nina Strandnäs, Stockholm, 
10 juli 2015 

Marcus Ström, Gällivare, 
19 augusti 2015 

Maria Svedenström, Stockholm, 
6 juli 2015 

Magnus Toftgård, Stockholm, 
21 augusti 2015 

Johan Örneblad, London, England, 
1 augusti 2015 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Lena von Finckenhagen, Frank-
rike, 18 juli 2014

Olle Hillström, Östersund, 
24 februari 2015 

Hans Mjöberg, Floda, 21 april 
2015 

Carl-Owe Söderén, Djursholm, 
5 juli 2015 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2015/0828 Promemorian Kost-

nadsansvar för smittskyddslä-
kemedel (Ds 2015:20)

R-2015/0850 Betänkandet Da-
talagring och integritet (SOU 
2015:31)

R-2015/0878 Betänkandet Infor-
mations- och cybersäkerhet i 
Sverige – Strategi och åtgärder 
för säker information i staten 
(SOU 2015:23)

R-2015/0905 Betänkandet Kol-
lektiv rättighetsförvaltning på 
upphovsrättsområdet (SOU 
2015:47)

R-2015/0941 Promemorian Kom-
pletterande bestämmelser till 
EU-förordningen om elektronisk 
identifiering

R-2015/0956 Departementspro-
memorian Missbruk av svenska 
pass – Omfattning och åtgärds-
förslag (Ds 2015:12)

R-2015/1013 Betänkandet Över-
syn av lagen om skiljeförfarande 
(SOU 2015:37)

R-2015/1037 Departementspro-
memorian Anknytningskravet 
i skuldsaneringslagen (Ds 
2015:32)

R-2015/1076 Promemorian Vissa 
frågor på området för indirekta 
skatter

R-2015/1122 Promemorian 
Dröjsmålstalan enligt den nya 
tullagen – en kompletterande 
promemoria till betänkandet 
SOU 2015:5

R-2015/1457 Promemorian 
Förslag till ändringar i Finans-
inspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2009:1) om 
åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 
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Socialförsäkringsbalken, 2 u
En kommentar. Avd. A–C och Avd. D–H

L-G Hessmark, H Jansson, M Jenryd,  
A-K Lundin, K Rempler, P Tired
2015. 2643 kr exkl moms 
nr 978-913911478-9 ➢ nj.se

Försäkringsavtalsrätt, 3 u
Bertil Bengtsson
2015. 1429 kr exkl moms 
nr 978-913901875-9 ➢ nj.se

Betalningsföreläggande och 
handräckning, 8 u
B Häggman, J Linders, J Boström 
2015. 939 kr exkl moms 
nr 978-913901872-8 ➢ nj.se

Konkurrenslagen, 2 u
Kenny Carlsson, Mats Bergman
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nr 978-913901611-3 ➢ nj.se

Andra intressanta böcker:

Norstedts Juridik  
– främst för de främsta.
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Internetpublicering och 
 sociala medier, 5 u
– Malin Edmar 

En juridisk vägledning | 205 s. 2015. Den femte och 
helt omarbetade upplagan av en konkret genomgång av 
de regler som rör internetpublicering och IT-relaterade 
produkter och tjänster. Med många exempel och aktuella 
rättsfall som fungerar som hjälp vid tolkning av lagen.

500 kr exkl moms ➢ nr 978-913901891-9 ➢ nj.se

Även som e-utbildning i Zeteo! 

Se nj.se för mer information.
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Heltäckande och skräddarsydd 
kontorsförsäkring för advokatbyråer!
Komplett försäkringslösning där rättsskydd, allmänt ansvar, egendom, 
avbrott och förmögenhetsbrott bland annat ingår. Tjänsterese- och olycks-
fallsförsäkring är viktiga försäkringar som alltid finns med.

> komplett kontorsförsäkring
> tjänstereseförsäkring med avbeställningsskydd
> prisvärd

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com
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New EU 
Inheritance Law

Ulf Bergquist, Domenico Damascelli, Richard Frimston, 
Paul Lagarde, Felix Odersky, Barbara Reinhartz

EU Regulation on Succession and Wills 
Commentary 
2015, 400 pages, soft-cover, 74,80 €. 
ISBN 978-3-504-08001-3.

Also available in German language. 
For further information click here: 
www.otto-schmidt.de/beue

This concise article-by-article commentary discusses all the crucial points of the new EU Regulation No. 650/2012 of 
4 July 2012 on cross-border estates, with particular focus on the following issues:

•  the law applicable to a succession being the law of the State in which the deceased had his habitual residence 
at the time of death, which is also relevant for jurisdiction for contentious succession matters 

• election as to the applicable law 
• recognition and enforcement
• authentic instruments
• the European Certifi cate of Succession

This book turns the Regulation into an easily understandable text for all users, practitioners, academics or students 
and – authored by members of the experts group that formulated the Commission’s draft proposal from six European 
countries – refl ects perspectives from differing legal systems.

EU Regulation on Succession and Wills, Commentary. Order your copy online at http://www.sellier.de/goto-beur
Please use your web browser’s input box.

Out now
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I takt med tiden
en vandring genom stockholms 
gator och gränder bjuder på 
skönhet men också spännande 
historia. Många av stadens gatu-
skyltar vittnar om förr så stolta 
yrken som idag är utdöda eller 
nästintill. Parmmätare, garvare, 
kolmätare, yxsmed, och sist 
men inte minst: riddare. 

Alla är de yrken som inte 
mäktat med att förändras och 
utvecklas i takt med samhällets 
eviga förändring.

En yrkeskår som däremot 
överlevt 1900-talets dramatik 
och stundom våldsamma sam-
hällsförändringar och med gott 
självförtroende tagit klivet in i 
2000-talet och den postindu-
striella tillvaron är den svenska 
advokatkåren.

Med en som det tycks outsin-
lig kreativitet och nyfikenhet har 
de svenska advokaterna lyckats 
med att gång på gång utveckla 
och förädla advokatyrket. Sam-
tidigt måste man dock komma 
ihåg den bekymmersamma 
utvecklingen för advokater som 
arbetar med humanjuridik. Men 
som yrkeskår har advokatkåren 
vuxit och ständigt funnit nya ar-
betsområden där det går att göra 
advokatnytta. I detta nummer 
berättar vi både om den föränd-
rade advokatrollen och om ett 
av de nyare arbetsområdena för 
advokater: när advokaten blir 
granskare av oegentligheter. Ett 
snabbt växande och spännande 
advokatuppdrag.

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1 TWITTRAT 2

Den 28 augusti presenterade regeringen sin strategi mot terrorism. Samma dag dis-
kuterade Advokatsamfundets generalsekreterare bekämpning av terrorism i Studio 
Ett i Sveriges Radios P1. I programmet deltog även inrikesminister Anders Ygeman 
och Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi.

”Fundera igenom 
förslagen”
Advokatsamfundets ord-
förande Bengt Ivarsson 
skrev i Expressen den  
16 september om de 
svenska politikerna och 
rättspolitiken. 

”Det jag som advokat 
önskar är att alla partier 
ägnade mer tid åt att fun-
dera igenom sina förslag, i 
stället för att populistiskt 
spotta ur sig ogenomtänkta 
sådana”, skrev Bengt Ivars-
son och gav i sin artikel 
olika exempel på hur de 
politiska partierna verkar 
tävla om att övertrumfa 
varandra med förslag på 
straff skärpningar.
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Juridisk e-utbildning

nj.se/zeteoutbildning

Har du tagit dig tid för dina årliga 
utbildningstimmar?

Ännu en gång gör vi livet enklare för Sveriges jurister. Det kan vara 
svårt att få tiden att räcka till för att ta del av den kunskap du vill och 
behöver. Därför bygger vi nu ett utbildningsprogram där du är – i Zeteo.  
Tillsammans med Sveriges ledande juridiska experter skapar vi ett biblio-
tek bestående av relevanta och intressanta e-utbildningar. För dig som är 
advokat innebär det här att du smidigt kan tillgodogöra dig en del av dina 
årliga utbildningstimmar.   
 
Juridisk e-utbildning direkt i Zeteo - när tid är din främsta resurs.
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