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Ledare Generalsekreteraren

ANNE
RAMBERG

Tortyr – ett svek mot rättssamhället
Alla samhällen har en rättslig tradition som ligger
till grund för deras författning, lagstiftning och rättstillämpning. En stark yttrandefrihet är kanske den förnämsta
bekräftelsen på ett fungerande demokratiskt samhälle.
Sverige och USA är båda goda exempel härpå. Vi har båda
en lång demokratisk tradition. Det finns dock skillnader.
Det gäller bland annat tjockleken på den rättsstatliga fernissan. Dessbättre är det i Sverige helt otänkbart att justitiedepartementet på uppdrag av statsministern upprättar
promemorior med noggranna anvisningar till Säpo om hur
förhör med fångar, tortyr ska bedrivas, för att ge optimalt
resultat. Med förfäran kan dock konstateras att detta är
möjligt i världens ledande demokrati.
Jag har nyligen kommit hem från Kanada och International Bar Associations (IBA) årliga sammankomst. Varje
år avslutas de veckolånga årsmötena med en ”Rule of Law
Symposium”. Så också detta år. Jag ansvarade i år för detta
seminarium, som bland annat handlade om rättssäkerheten i Kanada och USA. Inbjudna deltagare var ordföranden
i Kanadas högsta domstol Beverly McLachlin och John
B Bellinger, tidigare högt uppsatt juridisk rådgivare åt
Condoleeza Rice och George Bush. Av naturliga skäl kom
mycket att handla om USAs och Kanadas förhållningssätt
till rättsstatliga frågor rörande terroristbekämpning med
anledning av händelserna den 11 september 2001.
John Bellinger åtnjuter stor respekt och anses vara en av
de främsta och mest omdömesgilla juridiska medarbetarna
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till den förre presidenten. I sitt anförande uppehöll han
sig vid det faktum att president Obama, trots sina vallöften, ännu inte förmått stänga Guantanamo-fängelset och
heller inte i övrigt förmått ändra inriktning när det gäller
övervakning och kampen mot terrorn. Detta torde vara en
väsentligen riktig iakttagelse som också med rätta renderat
Obama mycken kritik. Men vad Bellinger inte sa, var att
Obama faktiskt har stängt de så kallade ”black sites”, det
vill säga de hemliga amerikanska fängelserna runt om på
jorden och att han har förbjudit den tortyr som tillämpades
under Bush-administrationen.
På min fråga till Bellinger om han kände till att nog-

granna instruktioner om tortyr utfärdats av justitiedepartementet svarade han jakande. Bellinger anförde att han
minsann skrivit en hemlig promemoria där han kritiserat
tortyren och hävdat att den inte var förenlig med ”the rule
of law”. Han framhöll vidare att tortyrverksamheten i verkligheten bara hade pågått i två år och att den därefter upphört. Och detta kan ju låta trösterikt. Men ändå inte. Ty för
den som tagit del av tortyrinstruktionen blir den brutala
verkligheten plötsligt mycket konkret. Och helt förfärande.
Betrakta följande.
Ett av de mycket omfattande och detaljrika dokument
som upprättats av justitiedepartementets jurister innehåller instruktioner till CIA om hur man skulle förfara vid
förhör med så kallade HVD (High Value Detainees, särskilt
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viktiga fångar) vilka tagits till fånga av den amerikanska
krigsmakten eller som helt sonika överlämnats till CIA av
annat lands regering. Sveriges utlämnade av två asylsökande
egyptier till CIA är ett mycket obehagligt exempel på sådant brott mot internationell rätt.
Tortyrinstruktionen är upprättad av jurister på det
amerikanska justitiedepartementet. I dokumentet, vars
rubrik anger att det är fråga om ”CIA’s Combined Use of
Interrogation Techniques” redogörs i detalj för hur man
ska uppnå målen med tortyren och vilka tortyrmetoder
som bör väljas. Effektiv förhörsmetod bygger på att den
tillfångatagne utsätts för såväl fysisk som psykisk press kan
man läsa i instruktionerna, som bland annat innehåller
följande anvisningar:
Efter tillfångatagandet flygs fången till ett hemligt

fängelse. Han förses med fängsel och betas möjligheten att
se eller höra under flygningen. Vid ankomsten rakas han.
Vid det första förhöret föreslås att, om den tillfångatagne
inte samarbetar, han ska utsättas för starkt ljus och höga
ljudnivåer (dock inte mer än 79 decibel). Förhörsledarna
bär masker som avses avskära fången från mänsklig kontakt. Han kläs av naken. Han förhindras att sova. (Detta får
dock inte pågå under en längre period än 70–120 timmar,
utom för de mest motståndskraftiga. Där kan det tillåtas
i upptill 180 timmar.) Under förhören bär fången blöjor.
Matintaget manipuleras. I det tillståndet börjar örfilar, fasthållning av huvud, i kombination med skendränkning (så
kallad ”water dousing”). Som ytterligare finesser föreslås
”stresspositions” och ”wallstanding”. Som en höjdpunkt
föreslås instoppning av fången i lådor, så små att klaustrofobisk känsla uppstår. Efter trettio dagars ihållande förhör
under tortyr ska formerna emellertid omprövas.
Dokumentet finns att läsa på Advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se . Jag hoppas att alla gör det.
Läsaren av det nu skildrade dokumentet ställer sig

naturligen frågan hur det är möjligt att ett sådant dokument kan framställas inom justitiedepartementet i det land
som för efterkrigsgenerationen betraktades som världen
ledande demokrati. Det är gott och väl att som John
Bellinger gjorde, framhålla att instruktionen upphävdes
efter cirka två år. Men den viktigare frågan är hur dokumentet över huvud taget kunde komma till. Dessvärre
måste man återigen konstatera att den rättsstatliga polityren är tunn. Detta är högst alarmerande. Ty det innebär
att liknande metoder, i total strid med internationella konventioner om staters uppträdande, mycket väl kan komma
att införas i framtiden. Och det även i länder som i övrigt
betraktas som väl ansedda demokratier.
Och som ett påbröd på eländet måste konstateras att
de personer som var ansvariga för misären inte ens i
efterhand blir föremål för någon form av utredning eller
påföljd. Tvärtom. De två tjänstemän som författade den
ovan omnämnda tortyrinstruktionen har numera lämnat
politikens korridorer och upprätthåller som tack för sina
insatser tjänster som domare respektive universitetsprofessor. De svenska politiker och tjänstemän inom Säpo som
beslutade och medverkade vid överlämnandet av egyptierna har inte heller ställts till ansvar. Så borde det inte vara.
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Sensmoralen av den sorgliga tortyrinstruktionen är att
vi ständigt och i alla samhällen måste vara på vår vakt. Det
kan gälla till synes oskyldiga inslag såsom ”masstoppsning”
av medborgarna i samhällen som bedriver mördarjakt.
Men det kan även handla om mer eller mindre uppenbar
förföljelse av personer som repressiva krafter upplever
som obekväma eller farliga. Jag har för egen del mina
misstankar beträffande anklagelserna mot Julian Assange
och Wikileaks.

”Och som ett påbröd på eländet måste konstateras att
de personer som var ansvariga för misären inte ens
i efterhand blir föremål för någon form av utredning
eller påföljd. Tvärtom.”
Manfred Nowak, FN:s specielle rapportör om tortyr
fastslog häromdagen att underlåtenheten att utreda USA:s
medverkan till tortyr strider mot internationell rätt. Att
tortyr är förbjudet följer av FN:s tortyrkonvention. Det åligger varje stat att utreda misstankar om tortyr. Amerikanska
soldater som misstänks för brott mot de mänskliga rättigheterna ska ställas inför rätta i nationella amerikanska
domstolar. Det är ju vidare uppseendeväckande att USA,
i likhet med Irak och Israel, inte ratificerat ICC-konventionen eftersom man inte vill riskera att egna soldater ställs
inför rätta anklagade för krigsförbrytelser i en internationell domstol. De så kallade krigsdagböckerna från Irak
visar hur amerikanarna överlämnat fångar till irakierna för
att torteras. När den amerikanska militären på plats i Irak
efterlyste råd hur man skulle förhålla sig till behandlingen
av fångarna fick man beskedet från Pentagon att man skulle
rapportera allt, men aldrig ingripa. Så blev det också. Detta
är alarmerande. Därför är det viktigt att det finns modiga
journalister som Bob Woodward och Carl Bernstein, Jan
Guillou och Peter Bratt, Wikileaks grundare Julian Assange
liksom mindre kända personer som medvetet riskerat
att hamna i fängelse för att de avslöjat allvarliga sprickor
i rättssamhällets fasad. Dessa vakthundar utgör en viktig
del i demokratin. Jag har ofta haft anledning att framhålla
att också alla jurister har ett särskilt ansvar att vårda och
försvara rättssamhället. Det gäller för åklagare, domare,
jurister på universitet, rådgivare till lagstiftaren, liksom för
advokater. I ljuset av en förfärande verklighet finns anledning att ständigt påminna om den saken.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Journalisten Morgan Johansson, S, är justitieutskottets nye
ordförande.
Johansson ersätter Thomas
Bodström,
som beslutat
att lämna riksdagen.
Morgan Johansson är 40
år och kommer från HöMorgan
ganäs i Skåne. Johansson
Han valdes in
i riksdagen 1998. Under mandatperioden 2002–2006 var
han folkhälsominister.

Försvarare får ersättning
som lokal advokat
En advokat i Malmö får viss
ersättning för resa och tidsspillan för en förhandling i
Göta hovrätt, trots att målet
egentligen inte var av sådan
karaktär att det var motiverat
att förordna en advokat från
annan ort. Det beslutade hovrätten i början av oktober.
Normalt har en försvarare
inte rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg för att han
eller hon är verksam långt från
domstolsorten. I detta mål
hade advokaten dock förordnats som offentlig försvarare av Linköpings tingsrätt.
Ersättningen avser förhandlingen i Göta hovrätt. Enligt
hovrättens beslut ska advokater få ersättning motsvarande
den en försvarare verksam i
Linköping skulle ha fått, totalt
en resa på 13 mil. En domare
var skiljaktig.
Göta hovrätt mål
nr B 1086-10

Skuldsanering också
för företagare
Regeringen föreslår i en
lagrådsremiss ändringar
i skuldsaneringslagen så
att även företagare kan få
skuldsanering. Det föreslås
också att det inte längre ska
vara avgörande för skuldsanering att skulderna är gamla.
Den som uppfyller kraven för
skuldsanering ska väsentligt
snabbare än i dag kunna påbörja skuldsaneringsperioden.
Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2011.
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Advokatdagarna har
premiär i oktober 2011
Den 13–14 oktober nästa år
arrangeras för första gången
Advokatdagarna.
Bakom satsningen står
Sveriges advokatsamfund
tillsammans med International Bar Association.
Arrangemanget äger rum på
Grand Hôtel i Stockholm. Advokatdagarna ersätter de tidigare
allmänna advokatmötena, som
med tiden kommit att locka allt
färre deltagare.
På Advokatdagarna kommer

Grand Hôtel i Stockholm.

ett mycket stort antal föreläsningar och seminarier att hållas

inom ett brett fält av juridiska
ämnen som rör advokater.
– Vi glädjer oss mycket åt att vi
för första gången nu kan genomföra detta arrangemang, och att
det kan ske som ett samarran
gemang med IBA. Vi hoppas på
en stor uppslutning från såväl
svenska som utländska advokater och biträdande jurister. Vi
kommer att kunna erbjuda ett
stort antal föreläsningar av hög
kvalitet, säger Anne Ramberg,
generalsekreterare i Sveriges
TK
advokatsamfund.

Budget för rättsväsendet 2011
Regeringens budget innebär en fortsatt satsning på
brottsbekämpning.
Men det blir inte någon
särskild satsning på
rättsliga biträden nästa år.
I budgeten för 2011 blir det inte
några ytterligare större tillskott
till rättsväsendet utöver de
som redan aviserats i fjolårets
budget. Regeringens budget för
rättsväsendet för 2011 innebär
att anslagen nästa år till polis
organisationen ökas med 400
miljoner kronor, till Åklagarmyndigheten med 40 miljoner
kronor, till Ekobrottsmyndigheten med fem miljoner kronor,
till Sveriges Domstolar med 100
miljoner kronor och till Kriminalvården med 100 miljoner
kronor.
Budgeten innebär en fortsatt
satsning på brottsbekämpning.
Dessutom prioriteras arbetet
med att förebygga ungdomsbrottslighet. Det sker dock inte
någon särskild satsning på rättsliga biträden i budgeten för nästa
år.

Rättsmedicinalverket är i behov
av att upprusta och vidareutveckla såväl IT-stödet som delar av den
tekniska utrustningen, anser regeringen. Myndigheten har också
ett fortsatt behov av att rekrytera
fler rättsläkare och rättspsykiatriker. Rättsmedicinalverkets anslag
ökas därför med 15 miljoner
kronor från och med 2011.

Regeringen har tidigare
föreslagit att Domarnämnden
inrättas som en helt ny myndighet från den 1 januari 2011.
Domarnämnden ska lämna
kandidatförslag till regeringen
i alla ärenden om utnämning
av ordinarie domare, även rörande de högsta domarna.
TK


budget 2011

Statsbudgetens sammanlagda utgifter uppgår till 1063 miljarder.
Rättsväsendets andel av statsbudgeten är 3,5 procent, eller 36,7
miljarder kronor.
Verksamhet	
Miljoner kronor
Polisorganisationen
19 688
Säkerhetspolisen952
Åklagarmyndigheten
1 184
Ekobrottsmyndigheten428
Sveriges Domstolar
4 742
Kriminalvården
7 450
Brottsförebyggande rådet
69
Rättsmedicinalverket312
Gentekniknämnden4
Brottsoffermyndigheten34
Ersättning för skador på grund av brott
89
Rättsliga biträden m.m.
1 726
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
33
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
21
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
7
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
13
Domarnämnden7
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foto: Grand Hôtel Stockholm (grand hôtel)

Morgan Johansson tar
Thomas Bodströms plats

Nyheter
Riksrevisionen: ”Byt
information elektroniskt”
Mer information bör överföras
elektroniskt mellan myndigheter. Det anser Riksrevisionen,
som granskat informationsutbytet mellan flera myndigheter, bland annat regeringen
och Skatteverket. I dag överlämnas fortfarande mycket
information på papper, eller i
kontakter via telefon eller epost, vilket är tidsödande och
ineffektivt.
RiR 2010:18

Företagares kunskap om
skiljeförfaranden dålig

Navi Pillay var den första kvinnan att öppna advokatkontor i sydafrikanska Natal 1967.

Hon får Stockholm
Human Rights Award

foto: scanpix

Stockholm Human Rights
Award går i år till Navanthem
(Navi) Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter.
International Bar Association
(IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och
Sveriges advokatsamfund, som
står bakom priset, skriver följande i sin motivering: ”Navi Pillay
får priset för sitt livslånga arbete
för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter,
och för sin roll i utvecklandet av
en banbrytande rättspraxis för
att våldtäkter ska bedömas som
folkmord.”
Navi Pillay, som kommer från
Sydafrika, var den första kvinnan att öppna ett advokatkontor
i sin hemprovins Natal år 1967.
Hon företrädde anti-apartheid
aktivister, avslöjade tortyr och
såg till att fångarna på Robben
Island fick sina grundläggande
rättigheter tillgodosedda. Hon
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föreläste också på University of
KwaZulu-Natal. Så småningom
utsågs hon till vice ordförande i
universitetsstyrelsen för University of Durban Westville.
Efter apartheids avskaffande
utsågs Navi Pillay år 1995 till domare i High Court of South Africa. Samma år utnämndes hon
även till domare i FN-tribunalen
för Rwanda, där hon arbetade i
åtta år. De fyra sista åren var hon
tribunalens ordförande.
Navi Pillay spelade en avgörande roll i arbetet med att utveckla
Rwanda-tribunalens banbrytande rättspraxis, som innebar
Årligt pris

Stockholm Human Rights
Award delades ut första
gången 2009 till den sydafrikanske domaren Richard
Goldstone. Priset ska utdelas
årligen till en person eller en
organisation som har gjort
banbrytande insatser för att
främja rättsstatens principer
och mänskliga rättigheter.

att våldtäkter ska bedömas som
en form av folkmord.
År 2003 utsågs hon till
domare i den internationella
brottmålsdomstolen ICC. År
2008 utnämndes Navi Pillay till
FN:s kommissarie för mänskliga
rättigheter.
Som medlem i Women’s Natio-

nal Coalition i sitt hemland Sydafrika bidrog hon till att införa
en regel i landets konstitution,
som förbjuder diskriminering på
grund av ras, religion och sexuell läggning. Hon är en av två
grundare av Equality Now, en
internationell kvinnorättsorganisation. Navi Pillay har också varit
aktiv i andra organisationer som
arbetar för att främja rättigheter
för barn, fångar, tortyroffer och
kvinnor som har utsatts för våld
i hemmet.
Prisutdelningsceremonin
äger rum den 30 november
på Sveriges advokatsamfund i
Stockholm.

Sex av tio företagare känner
inte till skillnaden mellan skiljeförfarande och domstolstvist,
trots att många företag har
klausuler om skiljeförfaranden i sina avtal. Det visar en
undersökning som Wistrand
advokatbyrå och Företagarförbundet genomfört bland
1 200 av Företagarförbundets
medlemmar. Fyra av tio av de
tillfrågade vet inte heller vilken
typ av tvistelösningsmekanik
de har i sina avtal.

Sten Andersson ny
president i Göta hovrätt
Regeringen har utnämnt hovrättspresidenten i Hovrätten
för Nedre Norrland Sten Andersson till hovrättspresident i
Göta hovrätt.
Sten Andersson är hovrättspresident i Hovrätten för
Nedre Norrland sedan 2008.
Dessförinnan var han rättschef
i Justitiedepartementet mellan
2004 och 2008. Sten Andersson förordnades till hovrättsassessor i Göta hovrätt 1990.
Sten Andersson tillträder
den 1 januari 2011.

Regeringen efterlyser
bättre samarbete
Kammarrättslagmannen Sten
Wahlqvist ska på regeringens
uppdrag se över reglerna om
sekretess och informationsutbyte mellan myndigheter
som arbetar mot den grova
organiserade brottsligheten.
Enligt Rikspolisstyrelsens tidigare kartläggning gör dagens
regler för informationsutbyte
det svårt för myndigheterna
att samverka på ett effektivt
sätt.
Dir. 2010:112
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Nyheter

Tre modeller för en ny
grundlag presenterade
kommitténs ordförande Göran
Lambertz.

Yttrandefrihetskommitténs
delbetänkande väcker
viktiga frågor om vilka
yttranden som ska skyddas
av grundlagen och hur
skyddet ska utformas.
Yttrandefrihetskommittén lämnade i slutet av oktober ett ”debattbetänkande” som grund för
diskussion och seminarier om
tryck- och yttrandefrihetens reglering. Kommittén presenterar
tre modeller för en ny grundlag:
ansvarsmodellen, verksamhetsmodellen och ändamålsmodellen.
De tre modellerna innebär en

teknikneutral lösning. Kommittén tar inte ställning för någon av
dem. I alla tre är det bara yttranden som framförs i ett massmedium som omfattas av ett särskilt
starkt grundlagsskydd. Enligt
kommittén är kravet nödvändigt
för att säkerställa grundprinciperna i tryck- och yttrandefriheten, till exempel meddelarskyddet och ensamansvaret.

Yttrandefrihetskommitténs
ordförande Göran Lambertz.

Begreppet ”massmedier” omfattar traditionella medier som
dagstidningar, böcker och radiooch tv-sändningar, men också nyare vägar att sprida information
och åsikter, som webbtidningar
och bloggar. Avsikten är att det
också kan omfatta hittills osedda
former för masskommunikation.
— Jag skulle helst vilja att vi
kunde föreslå en ny yttrandefrihetsgrundlag, men det är
inte säkert att det går, säger

Om kommittén kommer fram
till att en ny lag inte kan införas,
blir det förslag om ändringar i
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen i stället.
De två FP-ledamöterna i kommittén, advokat Erik Wassén
och hovrättsrådet Lena Blixt,
före detta advokat, har skrivit ett
särskilt yttrande till betänkandet
tillsammans med fyra av utredningens experter.
— Det finns fördelar med en
teknikberoende reglering. Historiskt har det visat sig att skyddet
för de medier som används
för att sprida yttranden ger ett
mycket gott skydd för yttrandefriheten, säger Erik Wassén.
Författarna till yttrandet är
särskilt kritiska mot ändamålsmodellen, som de anser skulle
innebära en stor risk för att
grundlagsskyddet sätts ur spel
för de yttranden som bäst behöMA
ver det.

De tre modellerna

Yttrandefrihetskommittén har i
uppdrag att utreda om Sverige
ska behålla en teknikberoende
reglering av yttrandefriheten
i medierna, mot bakgrund
av teknikens och mediernas
utveckling.
Ansvarsmodellen ger grundlagsskydd åt yttranden som
någon tar tydligt ansvar för,
genom ett utgivningsbevis
med en behörig utgivare eller
genom en uppgift om den
ansvarige.
Verksamhetsmodellen utgår
från att yttranden som framförs och sprids yrkesmässigt
genom massmedieföretag är
särskilt värda att skydda. Aktörer som inte är massmedieföretag kan få grundlagsskydd
genom att ange ansvarsuppgifter.
Ändamålsmodellen utgår från
ändamålet med yttrandena
och ger grundlagsskydd åt
yttranden med opinionsbildande, journalistiskt, litterärt eller konstnärligt syfte.
Formuleringen är hämtad från
EU:s dataskyddsdirektiv. Meddelarskyddet gäller bara för
massmedier som har en registrerad ansvarig. Däremot gäller
censurförbudet alla yttranden
i massmedier, inte bara dem
som har något av de angivna
ändamålen.

Problemen med dagens reglering överbetonas
Yttrandefrihetskommittén
hade samlat en rad debattörer till det första seminariet
om delbetänkandet.
Flera tyckte att betänkandet visserligen är klargörande, men att
kommittén har överbetonat svårigheterna med dagens reglering.
Debattörerna var i princip eniga
om att ändamålsmodellen erbjuder principiella svårigheter.
— Den lagstiftning vi har i dag
har tjänat oss väl. Sverige har en
journalistik av hög kvalitet, menade Kerstin Brunnberg, tidigare
vd för Sveriges Radio.
Hon tyckte att det självregle8

rande systemet fungerar och att
Sveriges unika lagstiftning har
betydligt fler fördelar än nackdelar. Kerstin Brunnberg påminde
om att det hade sagts vid EUinträdet att Sveriges lagstiftning
på området inte skulle ändras,
och ansåg att EU inte borde få för
stort inflytande.
mer omfattande ändringar i dagens reglering,
öppnas för ett legitimt inflytande
från EU-rätten att komma in.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
påminde om att en grundpelare
i tryckfriheten är att den inte ska

— Börjar man med

”Också dåliga, meningslösa
och till och med smaklösa
yttranden förtjänar rättsordningens skydd...”

berg underströk att verksamhetsmodellen strider mot idén
om yttrandefriheten som en rätt
för den enskilde, inte för stora
medieföretag.

vara inriktad på smakfrågor.
— Också dåliga, meningslösa
och till och smaklösa yttranden förtjänar rättsordningens
skydd, liksom usla teckningar,
på samma sätt som den mest
förhärdade brottsling är berättigad till en offentlig försvarare,
förklarade hon.
Bland andra KU:s kanslichef
Bertil Wennberg och Anne Ram-

Anders Ahlberg, chefredaktör
för Kyrkans Tidning, såg möjligheter i ansvarsmodellen. Som
utgivare vill han kunna ta ansvar
för innehållet på alla delar av
tidningens webbplats. Nu gäller
olika principer för redaktionell
text och för inlägg i omodererade forum.
Men enligt Göran Lambertz
skulle inte någon av modellerna
uppfylla Ahlbergs önskan. MA
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Nyheter

Barnen i centrum i ny
modell vid vårdnadstvister
stödet från socialtjänsten, säger
Runesson.
Hon har arbetat enligt modellen Konflikt och försoning som
ombud i en tvist. Parterna lyckades där till slut nå en överenskommelse, som trots mammans
motstånd från början i stort sett
innebär växelvis boende för
barnen.
– Jag tror att utan stödet från
socialtjänsten hade mamman
och pappan haft väldigt svårt
att nå fram dit, säger Cecilia
Runesson.

Antalet vårdnadstvister ökar
i Sverige. I Stockholmsområdet prövas nu nya grepp
för att sätta barnet i centrum
och förbättra kommunikationer mellan föräldrar som
hamnat i tvist.
Sedan 2009 kan föräldrar i tre
stadsdelar i Stockholm få stöd
av socialtjänsten eller familjerätten i tvister om vårdnad, boende
eller umgänge. Arbetssättet har
hämtats från Norge, där det redan används i hela landet.
Det nya med modellen, som
kallas Konflikt och försoning,
är att en familjerättssekreterare
finns med under hela förberedelseprocessen i tingsrätten.
Han eller hon sitter med vid de
muntliga förberedelserna, och
har som sin främsta uppgift att
bidra med kunskap om barn
och föra fram barnets behov i
situationen. Men han eller hon
arbetar också för att föräldrarna
ska nå en överenskommelse.
– Man kan se det som en ut
ökad form av samarbetssamtal.
Men det är också ett sätt att avge
en muntlig snabbupplysning,
berättar Marianne Gabrielsson,
projektledare för projektet Barn
i svåra vårdnadsstrider, där Konflikt och försoning utgör en del.

foto: tom knutson

Familjerättssekreteraren

träffar barnen, men finns också
tillgänglig för föräldrarna under
perioden mellan de muntliga
förberedelserna, berättar Marianne Gabrielsson.
Hittills har 17 föräldrapar prövat den nya metoden. De allra
flesta av dem har lyckats nå en
överenskommelse.
Rådmannen Britt Björneke vid
Södertörns tingsrätt har handlagt en del av dessa tvister. Hon
är positiv till metoden.
– Det är väldigt bra att ha familjerättssekreterarens sakkunAdvokaten Nr 8 • 2010

Det nya arbetssättet innebär

Projektet Barn i svåra vårdnadsstrider pågår till början av 2011.

skap vid sidan av sig, säger hon.
Dessutom är det smidigt att
familjerättssekreteraren snabbt
kan ordna eventuella insatser
som familjerna behöver, påpekar Björneke.
Under projekttiden har
metoden framför allt använts
vid svåra tvister. Många av de
inblandade föräldrarna har tidigare varit i domstolen i samma
ärende, och risken för att man
ska komma tillbaka flera gånger
har bedömts som stor.
Enligt Britt Björneke kräver
arbetssättet ett lite annorlunda
förhållningssätt också från advokaterna.
– Vi ber dem att vara lite mindre aktiva i sin processföring och
mer vara ett stöd till klienterna,
så att det blir klienterna och

framför allt barnen som står i fokus. Alla advokater har tyckt att
det varit bra och tackat ja till att
vara med, säger Britt Björneke.
Advokat Cecilia Runesson

är en av dessa advokater. Också
hon är nöjd med arbetssättet.
– Det som är unikt och bra är
att parterna både har pressen
av det juridiska ramverket och

en delvis ny roll för ombuden,
konstaterar Cecilia Runesson.
Det handlar om att stödja sin klient i kontakten med familjerätten och uppmuntra klienten att
prata med familjerättssekreteraren om de problem som uppkommer. För Cecilia Runesson
är detta bara positivt, om man
därmed kan nå resultat.
– Min utgångspunkt är att det
bästa för alla inblandade är att
föräldrarna når en uppgörelse,
säger hon.
Projektet Barn i svåra vårdnadsstrider pågår till början
av 2011. En utvärdering har
just startat. Redan nu har dock
arbetssättet spritt sig. Under
hösten 2010 startar nio kommuner söder om Stockholm ett liknande projekt. Arbetet bedrivs
inom ramen för kommunernas
samarbetsorgan FOU Södertörn,
och omfattar tre tingsrätter. UB

barn i svåra vårdnadsstrider

Projektet ”Barn i svåra vårdnadsstrider” inleddes i början av
2008 och omfattar stadsdelarna Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö
och Skärholmen.
Konflikt och försoning utgör en del av projektet Barn i svåra
vårdnadsstrider. Den andra är en ny insats från socialtjänsten, i
form av en koordinator som kan stödja föräldrarna och hjälpa till
att sätta barnets behov i centrum när man väl nått en överenskommelse. Det kan handla om hur hämtningar och lämningar
ska gå till, skolval och fritidsaktiviteter, områden där en gammal
ingrodd konflikt lätt kan blossa upp.
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Nyheter
HD tar inte upp
dubbelbestraffning igen

Volontärer bra för
lokalt trygghetsarbete
Frivilliga som assisterar polisen
kan skapa en länk mellan polis
och allmänhet och dessutom
avlasta polisen genom att ta
på sig välbehövliga uppgifter
som polisen inte hinner med.
Det fastslår Brottsförebyggande rådet, Brå, i en rapport.
De senaste åren har försök
med volontärer inom polisen
gjorts på flera polismyndigheter i landet. De vanligaste
volontäruppdragen består av
nattvandringar och informationsuppdrag.
Läs Brås rapport Volontärer
inom Polisen på Brås webbplats, www.bra.se .
10

Eva-Maj Mühlenbock och Johan Kahn.

Erica Wiking Häger och Jesper Schönbeck.

Måste man jobba
dygnet runt fram
till pension?

biträdande jurister, inte minst
ur ekonomisk synpunkt. De
yngre juristerna representerar
en ekonomisk investering, som
man inte vill förlora. Det kostar
en del att lära upp och utbilda
en biträdande jurist, och för
byråerna innebär det ett avbräck
när en ”fyraåring” slutar.
Debattledarna nämnde att

Arbetet på affärsjuridisk
byrå har blivit flexiblare, och
nu finns alternativa karriärvägar. Men det är inte
självklart att det innebär mer
balans i livet för juristerna.

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande
jurister och yngre advokater

Intresset var mycket stort när
Advokat i framtiden ordnade en
paneldebatt om arbete på affärsjuridisk byrå i Advokatsamfundets hörsal i Stockholm.
Rubriken för debatten var
”Måste jobb på affärsjuridisk
advokatbyrå betyda dygnet-runtarbete fram till pensionen?” De
frågor som stod i fokus var karriärmöjligheter, ersättningsmodeller, flexibilitet, entreprenörskap
och framtidsfrågor.
Advokaterna Eva-Maj Müh-

lenbock, delägare på Lindahl,
Erica Wiking Häger, delägare
på Mannheimer Swartling, och
Johan Kahn, delägare på Delphi,
samt biträdande juristen Jesper
Schönbeck på Vinge debatterade
under ledning av advokaterna

Henrik Fieber, Rikard Wikström
och Linda Gustafsson.
Debattörerna var i stor utsträckning eniga om att arbetet
på affärsjuridisk byrå innehåller
ett större mått av flexibilitet än
för något decennium sedan och
att det finns utrymme för mer
diversifierade karriärmöjligheter
än tidigare. Men åhörare och
moderatorer ifrågasatte om det
inte var flexibilitet i yrket, med
innebörden att de numera konstant nåbara anställda arbetar
lika mycket eller mer från fler
platser, som hade förstärkts
snarare än balans mellan arbete
och fritid. Panelen kunde delvis
instämma i detta.
Som en jurist i publiken formulerade det:
— Man blir inte så glad när man
får sin Iphone, eftersom man vet
att det är för att man ska kunna
bli nådd och jobba hela tiden.
Deltagarna i panelen var eniga
om att det är viktigt att skapa
goda arbetsförhållanden för

flera byråer har infört alternativa karriärvägar, och frågade
panelen om det är en lösning
på problemen eller ett sätt att
skuffa undan den som inte vill bli
partner.
Delägarna konstaterade att
affärsbyråerna måste inse att alla
som börjar på byrån faktiskt inte
vill bli delägare.
Erica Wiking Häger berättade att Mannheimer Swartling
har tjänster som ”professional
development lawyer” – jurister
som vill komma ifrån det direkta
klientarbetet, ofta småbarnsföräldrar – och som ”specialist
counsel” – jurister som är mycket duktiga och specialiserade på
ett visst rättsområde, men som
inte vill bli delägare.
Johan Kahn nämnde konceptet ”senior specialist” – att
ha sådana tjänster är bra för
byrån genom att det signalerar
till klienten att byrån sätter in
personer med större erfarenhet
MA
av ett visst rättsområde.

viktiga punkter för framtiden

• Ha en väl fungerande projektledning på byråerna
• Prova alternativa ersättningsmodeller
• Förmedla glädjen i att vara delägare
Advokaten Nr 8 • 2010

foto: magnus andersson

Högsta domstolen har avslagit
Riksåklagarens ansökan om
prövningstillstånd i fråga om
”dubbelbestraffning” vid skattebrott.
Riksåklagaren hade överklagat en dom från juni, där
Hovrätten för Västra Sverige
avvisade ett åtal för grovt
skattebrott och skattebrott
därför att den tilltalade redan
hade påförts skattetillägg. I
två uppmärksammade beslut
den 31 mars i år (NJA 2010
s. 168 I och II) förklarade en
oenig HD att Europakonventionens förbud mot dubbla
förfaranden i brottmål inte
hindrar svenska domstolar
från att pröva åtal för skattebrott, trots att skattetillägg
redan har påförts för den
undanhållna skatt som åtalet
gäller. Men Hovrätten för Västra Sverige ansåg att HD och
Regeringsrätten har tolkat Europakonventionen fel och att
deras praxis inte ska tillämpas.
(Se Advokaten 7 2010.) Flera
andra domstolar har också
vägrat följa HD:s praxis.
I överklagandet krävde
Riksåklagaren att HD skulle
förstärka sin praxis och
klarlägga rättsläget. Men HD
beslöt den 15 oktober att inte
ta upp frågan på nytt. I beslutet hänvisar HD till sina beslut
från den 31 mars. HD tillägger
att samma HD-ledamöter den
31 mars var eniga om att inte
bevilja resning av en skattebrottsdom, där den tilltalade
tidigare hade fått skattetillägg
för samma oriktiga uppgifter.

Nyheter

”Ta vara på medierna”
Advokater kan ha stor nytta
av medierna. Både när det
gäller att värna klienterna
och att stärka byråns varumärke.
Under rubriken ”Advokater och
media – en svår balansgång”
arrangerade Advokatsamfundets Stockholmsavdelning den
30 september ett månadsmöte.
Under ledning av Advokatsamfundets generalsekretare Anne
Ramberg diskuterades möjligheter och risker för advokater att
använda sig av medierna.
Advokat Stefan Brocker, vd
på Mannheimer Swartling,
menade att det visserligen finns
möjligheter för en advokatbyrå
att stärka sitt varumärke genom

att använda medierna. Men han
varnade för att det finns risker
med detta och poängterade även
att det inte alls är säkert att det
är i klientens intresse att byrån
kontaktar medierna i alla lägen.
Advokat Monique Wadsted,

medierapportering som oftast
annars bygger på uppgifter från
poliser och åklagare. Han framhöll även möjligheten att genom
medierna stärka advokatbyråns
varumärke; en effekt byrån
erfarit från att ha varit med i en
svensk teveserie.

från MAQS Law Firm, betonade
att det är viktigt att ha klientens
gillande då advokaten kontaktar
medierna. Hon underströk även
hur viktigt det är att se till att
den intervjuande journalisten
verkligen förstår kärnfrågan som
intervjun handlar om.
Advokat Björn Sandin, från
Försvarsadvokaterna, menade
att medierna kan användas för
att tillvarata klientens intressen,
och för att få en jämvikt i den

Journalisten Stefan Wahlberg, före detta chefredaktör på
Resumé, framhöll att på samma
sätt som advokaten alltid har
klientens intresse främst så har
journalisten läsaren i fokus och
inte den intervjuade advokaten.
Anne Ramberg konstaterade
att de journalister från ”riktiga
medier” som hon mött i stort
sett varit både seriösa och proTK
fessionella.

Nytt projekt ska öka intresset
för humanjuridik ytterligare

foto: tom knutson

Penningtvätt är en viktig ingrediens i den grova organiserade brottsligheten. Det visar
Rikskriminalens genomgång
av en rad brottsutredningar.
Penningtvätt förekom där i
samtliga utredningar.
Rikskriminalpolisen pekar i
sin rapport på flera problem
i bekämpandet av penningtvätt. Ett av dem är den låga
rapporteringsbenägenheten.
Mindre än 1 procent av de
rapporteringspliktiga företagen har enligt Rikskriminalen
under 2009 inkommit med
en penningtvättsanmälan till
Finanspolisen.
Penningtvätt inom den
grova organiserade brottsligheten (RKP rapport 2010:2)

Åklagarmyndigheten har
tillsammans med Ekobrottsmyndigheten tagit fram en
handbok om beslag.
I boken kan man bland annat
läsa om vad som gäller för
olika typer av beslag, hävning
av beslag och hur beslag ska
handläggas när åtal lagts ner.
Handboken finns att ladda
ner på Åklagarmyndighetens
webbplats, www.aklagare.se,
under fliken Dokument.

Pilotprojektet syftar ytterst till
att stärka deltagarna i yrkesrollen och att öka motivationen för
deltagarna att för framtiden vilja
driva humanjuridisk advokatverksamhet.
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Pengatvätt viktig för
organiserad brottslighet

Handbok om beslag
tillgänglig på nätet

Under hösten får en grupp
biträdande jurister och unga
advokater vid humanjuridiska advokatbyråer varsin
erfaren mentor.

24 biträdande jurister och
unga advokater, och lika många
advokater, medverkar i det
första mentorsprogrammet för
humanjurister, som pågår under
hösten 2010 och våren 2011. Programmet, som är ett pilotprojekt
och ska utvärderas noga, startade med en första träff för alla
mentorer och adepter på Advokatsamfundet den 25 oktober.
Totalt tre träffar med alla
adepter och mentorer är inplanerade. I övrigt har varje par av

Det finns flera problem när
penningtvätt bekämpas.

Adepter och advokater träffades på Advokatsamfundet.

Poliser ska utbildas
i förorten

mentor och adept fria händer
att tillsammans utforma sitt program. Möten, studiebesök hos
mentorn och ”skuggning”, alltså
att adepten följder mentorns arbete för att lära eller att mentorn
följer med adepten för att kunna
ge konstruktiv kritik, kan ingå.
Mentorprogrammet syftar till
att ge biträdande jurister och

Polishögskolan planerar att
öka sin ”förortskompetens”
genom distansutbildning i
förorterna. Utbildningarna
ska genomföras tillsammans
med de tre storstadslänen
Stockholm, Skåne och Västra
Götaland. Förhoppningen är
att fler personer med förortsbakgrund och invandrarbakgrund därmed ska söka till
polisprogrammet.

yngre advokater ökad kunskap
om att driva advokatverksamhet
inom humanjuridikens område
och även fokusera på de särskilda frågor som är förknippade
med yrkesrollen som advokat.
Målet med projektet är att öka
motivationen för deltagarna att
för framtiden vilja driva humanjuridisk advokatverksamhet. UB
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Världen
Ny manual från IBA
IBA har, i samarbete med FN-programmet
Global Compact, tagit fram en manual om CSR,
alltså hur advokater i sin affärsjuridiska rådgivning kan arbeta för hållbar utveckling och
mänskliga rättigheter.
Manualen är producerad i videoform, och har
fått namnet Lawyers as Leaders: The Essential
Role of Legal Counsel in the Corporate Sustainability Agenda. Hittills har den första delen,
som behandlar mänskliga rättigheter, kommit.
Kommande delar tar upp arbetsrätt, miljöfrågor
och motverkande av korruption.
Läs mer och ladda ner manualen från IBA:s
webbplats www.ibanet.org.

Människorättsaktivist övervakas
Den 9 september släpptes den blinde människorättsaktivisten Chen Guangcheng ur kinesiskt fängelse. Den självlärde juristen har suttit
fängslad i fyra år.
Chen Guangcheng sattes i husarrest 2005
och ställdes inför rätta följande år. Han anklagades för att ha ”skadat allmän egendom och
samlat människor för att hindra trafiken” då han
deltog i protester mot tvångsaborter i Shandong-provinsen. Den 24 augusti 2006 dömdes
han till fängelse i fyra år och tre månader.

Advokater drunknar
i informationsflödet
Advokaterna får ständigt tillgång
till mer information. Men nu har det
gått så långt att arbetet blir lidande
av informationsflödet. Det visar en
undersökning bland 600 advokater
i flera länder.

Enligt undersökningen anser advokaterna också att det är svårt att ta betalt för
informationsinhämtningen. 45 procent
av de brittiska advokaterna uppgav att de
inte alltid fakturerar för den tid de använder för informationsinhämtning.

Allt mer av advokaternas arbetstid går åt
till att ta emot och sortera information,
snarare än att använda den. Av de advokater i Storbritannien, Australien, USA,
Sydafrika och Kina som deltog i undersökningen anser 58 procent att arbetet blir
lidande av blotta mängden information
som ska hanteras. 46 procent av advokaterna upplevde det som demoraliserande
att inte kunna ta till sig all information de
nåddes av.

Informationsfloden var värst för de

brittiska advokaterna, som uppgav att de
använde 55 procent av arbetstiden till att
hantera information. Motsvarande siffror
för de andra länderna var 54 procent i
Australien, 51 procent i Sydafrika, 49 procent i USA och 47 procent i Kina.
Undersökningen genomfördes av företaget WorldOne på uppdrag av företaget
LexisNexis.
Källa: The Law Gazette

Norstedts Bolag Online – ny smart e-tjänst!
Trehundratusen kilometer per sekund. Så snabbt
går det när du skickar en xml-fil med ett bolagsärende till Bolagsverket nya e-tjänst. Men det
går inte alls lika fort att använda själva tjänsten.
Därför introducerar vi nu Norstedts Bolag Online.
Så här fungerar det: registrera dig som ombud
hos myndigheten. Logga in på Bolag Online och
välj rätt dokumentmall för ditt ärende. Fyll i alla
Främst
för de
främsta.
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uppgifter. Tjänsten slår larm om någon uppgift är
fel eller fattas och genererar sedan en xml-fil när
du är klar. Logga in på Bolagsverkets webbplats
och för över filen. Eftersom filen inte behöver
felsökas minskar hanteringstiden avsevärt och du
får dessutom 20% lägre avgift.
Gå till www.nj.se för mer information. Snabbt.

Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning har
en sak gemensamt. Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur,
utbildning och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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Reportage Tällbergsdagarna 2010

Avdelningens nestor Lars Gombrii (ovan)
stod för millimeterrättvisan när landskapstävlingen i boule avgjordes. Johan
Sangborn (t.h.) tog hem segern för
Stockholmslaget.

Strålande comeback
för Tällbergsdagarna
Efter ett års uppehåll gjorde Mellersta avdelningens studiedagar i Tällberg
comeback med en kraftig tillströmning av deltagare.
text och foto magnus andersson

Johanna Näslund, sekreterare i Mel-

F

örra året valde Mellersta avdelningen av Advokatsamfundet
att ställa in sina studiedagar
i Tällberg. Det var första gången sedan 1967 som det traditionsrika evenemanget inte genomfördes. I år slöt
desto fler deltagare upp: hela 78 advokater och biträdande jurister kom till
Dalarna.
Programmet spände över flera områden. Juristen Cecilia Wallin Carlsson
föreläste om sitt arbete med barnpornografiutredningar och advokat Fre-
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i lerduveskytte fick skjutas på framtiden på grund av nya rutiner för vapentillstånd i trakten. I stället ägnade
sig deltagarna åt intensivt boulespel
på sluttningarna ned mot Siljan. Trots
den lokalpatriotiska domarens försök
att avgöra turneringen i annan riktning var det det entusiastiskt spelande Stockholmslaget med Fredric Renström och Johan Sangborn som slutade
som segrare.

Johanna
Näslund

dric Renström gav en översikt över den
internationella familjerättens labyrinter. Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn talade om advokaters arbetsförhållanden i
andra delar av världen och om samfundets internationella samarbeten. Högsta domstolens förre ordförande Johan
Munck erbjöd en inblick i vad den som
överklagar till HD bör tänka på för att
få större möjligheter till prövningstillstånd.
Den sedvanliga landskapstävlingen

lersta avdelningen, var huvudansvarig
för studiedagarna. Liksom avdelningsordföranden Robert Wikström var hon
glad att så många yngre deltagare slöt
upp.
— Det var över huvud taget stor blandning av åldrar och bra geografisk spridning, tyckte Johanna Näslund.
Båda var nöjda med arrangemanget
och den goda stämningen.
— Det enda smolket i glädjebägaren
var det där med hagelbössorna, sade
Robert Wikström. n
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Hon granskar och utreder
bilder av övergrepp mot barn
Juristen Cecilia Wallin Carlsson kämpar för att få fast dem
som sprider och lagrar övergreppsbilder av barn.
– Jag kallar det inte för barnpornografi utan för dokumentation av sexuella
övergrepp mot barn.
Cecilia Wallin Carlsson arbetar hos
polisen i Uppsala med att utreda dokumenterade sexuella övergrepp mot
barn. På Mellersta avdelningens studiedagar i Tällberg föreläste hon om
sin verksamhet.
Cecilia Wallin Carlsson skrev sin
uppsats på juristutbildningen om definitionen av ordet barn i lagstiftningen
om barnpornografibrott. Hon fullföljde sin praktik hos Uppsala-polisen och
har nu arbetat där i omkring fem år.
Hon sammanfattade det viktigaste i
rättsväsendets arbete mot barnpornografi som att
• identifiera utsatta barn och förövare och stoppa övergrepp
• lagföra producenter, spridare och
samlare
• minimera spridningen av övergreppsbilder.
Cecilia Wallin Carlsson underströk
att det är efterfrågan på övergreppsbilder som skapar utbudet och att det därför är viktigt att utreda och beivra barnpornografibrott.
I sina utredningar arbetar polisen

med avancerad IT-forensik. Polisens
tekniker kan återskapa raderade bilder, filmer, e-postmeddelanden, chattar och loggar, kartlägga webbtrafik och spridningsvägar. När
utredarna gör bedömning av
olagligt material är det flera frågor de behöver ta ställning till:
Visar bilderna ”barn” enligt lagens definition – någon vars pubertetsutveckling inte är avslutad? Är bilden ”pornografisk”?
Utredarna undersöker också
om materialet innehåller särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. En viktig fråga är om
materialet visar egna dokumenterade övergrepp.

till Interpols databas för internationellt
samarbete för brottsofferidentifiering.
Nya bilder granskas noga för att få
fram information som finns i bildmotivet: boktitlar, texter på tuber, tapeter,
sängkläder eller utsikten från ett fönster. Utredarna undersöker också metadata som finns lagrade i bildfilerna, med information om när
bilden är tagen och vilken kameramodell som har använts.
Med hjälp av sådan information kan man ibland lokalisera platsen där en bild är tagen,
identifiera det barn som har utsatts och stoppa övergreppen.

Framför allt handlar arbetet om att få fram bevismaterial i brottmål. Antalet barn
som utsätts för övergrepp genom barnpornografiska bilder världen över uppskattas
Alla bilder skickas till Rikstill 20 000–50  000. Av dessa
kriminalens referensdatabas.
har hittills omkring 1 700 barn
Där jämförs det digitala ”fing- Den erfarna utredaren Cecilia
identifierats. Vid rättegångsWallin Carlsson berörde åhörarna
eravtryck” som bildas av pix- med redogörelser för verkliga
förhandlingar medverkar Celar och färgkombinationer för övergreppsfall.
cilia Wallin Carlsson som vittvarje bild med de bilder som
ne, sakkunnig eller biträde till
redan finns i databasen. På det sättet
åklagaren.
undviker man dubbelarbete och behöCecilia Wallin Carlsson visade flera
ver inte utreda en bild som redan finns.
obehagliga bilder från utredningarna,
Om bilden inte stämmer med någon bedär hon har bearbetat bilderna och
fintlig bild, uppdateras databasen med
gjort hela motiven diffusa, så att brottsden nya bilden. Bilderna skickas också
offren inte går att identifiera. n

ett verkligt fall ur cecilia wallin carlssons utredningar

En man från Norduppland
kartlade hundratals unga
flickor med hjälp av söktjänster på internet. Han utgav sig
för att själv vara tonårstjej och
chattade med många flickor
samtidigt på olika webbplatser. Genom att påstå att han
hade något intressant att
berätta lyckades han lura ett
stort antal flickor att starta
sina webbkameror. Så snart
han såg dem i bild tvingade
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han dem att klä av sig och
utföra sexuella handlingar, genom att han hotade att döda
eller skada någon av deras
närstående. Filmerna från
webbkamerorna spelade han
in och sparade på sin dator.
Polisen gick igenom mannens dator och begärde ut
uppgifter från olika IT-leverantörer, och kunde på så sätt
lägga pussel och se hur och när
mannen hade sökt fram per-

sonuppgifter och varit aktiv på
olika chattforum, trots att han
oftast såg till att kommunicera
anonymt på internet med hjälp
av så kallad Tor onion routing.
IT-forensikerna kunde också
återskapa många av de raderade videofilmerna av övergreppen från mannens hårddisk.
Mannen åtalades för övergrepp
mot ett 60-tal flickor.
Förundersökningsprotokollet i målet omfattade 4 000

sidor, och huvudförhandlingen
tog 17 dagar. Mannen dömdes
av tingsrätten för bland annat våldtäkt mot barn, grovt
sexuellt tvång, barnpornografibrott, utnyttjande av barn för
sexuell posering och försök
därtill till åtta års fängelse och
till att betala en miljon kronor i
skadestånd till offren. Hovrätten fastställde straffet till sex
års fängelse och satte ned
skadeståndsnivåerna.
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Många svenskar väljer att bo och arbeta utomlands. Men den som inte
ser upp kan överraskas av att en utländsk domstol beslutar om flera års
betänketid för skilsmässan, att till exempel saudisk rätt ska tillämpas på
bodelningen eller att barnen inte har rätt till laglott på grund av den
avlidnes boende i ett annat land.

Internationell privaträtt – en labyrint
av fallgropar och möjligheter

V

ilket lands lag ska gälla? Trots
att auditoriet bestod av erfarna advokater och jurister var
det många som fick tänka efter flera
gånger, när advokat Fredric Renström
föreläste under rubriken ”Internationell familjerätt – ett gränslöst och växande rättsområde” vid Mellersta avdelningens studiedagar i Tällberg.
I dag ställs en familjerättsjurist inför
många svåra bedömningar när det gäller att ge råd om angelägenheter som
äktenskap, skilsmässor, vårdnad och
arv. Det internationella utbytet har
ökat. Det är allt vanligare att svenskar
bildar familj med medborgare i andra
länder, eller att svenskar arbetar och
bor utomlands under långa perioder.

Vid internationella familjeförhållanden måste man behärska svensk intern
och internationell rätt, och känna till
lagvalsregler och även veta hur man
ska kunna inhämta kunskap om materiell rätt i andra jurisdiktioner. Det är
långt ifrån säkert att det är bäst för klienten att stämma i svensk domstol eller
åberopa svensk lag – och omvänt kan
en riktig foruminvändning vara avgörande för klientens sak.

Fredric
Renström

Hur får man reda på innehållet i utländsk rätt? Enligt Fredric Renström är
den enda vägen att tala med en likasinnad kollega i det andra landet.
Fredric Renström tycker att svenska
företag och andra organisationer ger

sina anställda bristfällig information
inför utlandstjänstgöring. Även stora
internationella företag i Sverige kan
brista i att berätta för medarbetare som
ska arbeta utanför Sverige, att utlandsvistelsen rent juridiskt kan få ingripande följder för familjeförhållanden och
ekonomi.
Att klarlägga rättsläget kan kräva tid
och arbete, och ofta räcker inte rättsskyddsersättning eller rättshjälp till för
att utreda de internationella förhållandena.
Fredric Renström gav praktiska exempel på de frågor som kan uppstå genom att presentera en familjerättslig
ärendekedja med invecklade internationella implikationer. n

Några viktiga rättsliga instrument som styr den internationella privaträtten

Bryssel II bis-förordningen
(2201/2003/EG) innehåller regler om behörighet för
domstolar i EU när det gäller
äktenskapsskillnad och vårdnad om barn. Men forumreglerna ger vidare behörighet
åt domstolarna när det gäller
äktenskapsskillnad än när
det gäller vårdnad om barn
– för vårdnadsfrågor är det i
princip barnets hemvist som
styr. Det går därmed att göra
hemvistinvändning beträffande vårdnaden, trots att
frågan om äktenskapsskillnad
ska tas upp av domstolen i ett
visst EU-land.
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Lagen (1904:26) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap är fortfarande tillämplig. Enligt den
får frågor om vårdnad och
underhåll till barn alltid tas
upp i äktenskapsmål i svensk
domstol.
Lagen (1990:272) om vissa
internationella frågor rörande makars och sambors
förmögenhetsförhållanden
medför konsekvenser som
både lekmän och jurister kan
försumma att förutse. För
ett svenskt par som har bott
utomlands innebär den till ex-

empel att bodelning ska göras enligt lagen i det land där
makarna senast hade hemvist
i minst två år – om makarna
inte har kommit överens om
annat genom ett giltigt avtal.
Begreppet hemvist är
centralt i den internationella
privaträtten. Men det definieras på många olika sätt i olika
lagar och andra rättsakter –
och det gäller att veta vilken
definition som ska tillämpas i
varje enskilt fall.
Utlandsboende kan försöka
skydda sig genom att avtala
om vilket lands lagar som ska
gälla och vilken domstol som

ska ta upp kommande mål
och ärenden. Men advokaten
måste säkerställa att familjerättsliga avtal som ska gälla
i internationella förhållanden
verkligen är giltiga i samtliga aktuella länder som kan
komma i fråga. Bland annat
kan det vara nödvändigt att
de formkrav som gäller i olika
rättsordningar är uppfyllda.
Vissa länder kan till exempel
uppställa särskilda krav på att
makarna inför upprättandet
av ett äktenskapsförord har
företrätts av var sitt ombud.
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Är ämnet invandrare och brottslighet relevant? ”Invandrare” är allt annat
än en homogen grupp. Där ingår norrmän, amerikaner, irakier och gambier
– och, beroende på hur man definierar begreppet, människor med en dansk
mamma och en svensk pappa.

Invandrare och brottslighet
– myter och statistik
text magnus andersson foto tom knutson

D

et finns inte några aktuella
uppgifter om invandrare och
kriminalitet. Den senaste större undersökningen, Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Brottslighet
bland personer födda i Sverige och i utlandet” (2005) bygger på data från perioden 1997–2001. Eftersom samhällsförhållandena har förändrats sedan dess,
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säger rapporten egentligen ingenting
säkert om dagens situation.
Dessutom bygger rapporten på uppgifter om misstänkta för brott – men
ingenting visar att resultaten stämmer
med den faktiska brottsligheten. De
flesta brott anmäls aldrig, och de flesta
polisanmälningar leder inte till att någon fälls för brott.

Andra faktorer
än utländsk
härkomst ger
väsentligt större
överrisk för att
någon ska bli
misstänkt för
brott.

Det är också svårt att utläsa generella
resultat av Brå-rapporten.
Brottsligheten varierar kraftigt inom
respektive invandrargrupp – liksom
inom gruppen etniska svenskar. En
överväldigande majoritet invandrare
varken misstänks eller döms för brott –
precis som majoriteten etniska svenskar. Under en femårsperiod är det 88
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procent av utrikes födda som inte misstänks för brott – av svenskfödda med
svenskfödda föräldrar är det 95 procent. Etniciteten spelar en mindre roll
än andra bakgrundsfaktorer för brottsligheten.
Brå-rapporterna från 2005 och från
1996 visar att gruppen invandrare –
personer som är födda utomlands eller
har en eller två föräldrar som är det – är
överrepresenterad när det gäller misstanke om brott.
Överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika invandrargrupper och
för olika brottstyper.
Rapporten från 2005 visar att det är
något mer än dubbelt så vanligt att en
person som är född utomlands misstänks för brott än en svenskfödd med
svenska föräldrar. ”Överrisken” är 2,5.
Efter ”standardisering” med kompensation för faktorer som ålder, kön, utbildning och inkomst minskar överrisken märkbart, men det är ändå 2,1
gånger större risk att en utlandsfödd
misstänks för brott. För svenskfödda
med båda föräldrarna födda utomlands är den standardiserade överrisken 1,5, med ena föräldern född utomlands 1,3.
Invandrarnas barn har alltså mindre
risk att misstänkas för brott än föräldrarna. På den punkten är Sverige ovanligt jämfört med andra länder.
Överrisken är högst bland utlandsfödda från fattiga och krigsdrabbade
regioner. För invandrare från industriländer i väst motsvarar risken att bli
misstänkt för brott den för svenskfödda. Samma sak gäller personer födda i
till exempel Sydkorea eller Kina.
Och andra faktorer än utländsk
härkomst ger väsentligt större överrisk: Det är 3,5 gånger vanligare att män
misstänks för brott än kvinnor. Det är
6,1 gånger vanligare att personer från
familjer som har haft socialbidrag misstänks för brott än från familjer som inte
har haft det. Och det är 5,7 gånger vanligare att personer som inte har gått i
gymnasiet misstänks för brott än personer med minst gymnasieutbildning.
Majoriteten av dem som blir misstänkta för brott, närmare 60 procent,
är födda i Sverige och har två föräldrar
födda i Sverige. Knappt 25 procent av
dem som misstänks för brott är födda
utomlands. Omkring 5 procent av dem
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visste du att
det är…

3,5

gånger vanligare
att män misstänks
för brott än
kvinnor?

6,1

gånger vanligare
att personer från
familjer som
har haft social
bidrag misstänks
för brott än från
familjer som inte
har haft det?

5,7

gånger vanligare
att personer som
inte har gått
i gymnasiet misstänks för brott
än personer med
minst gymnasieutbildning?

Källa: Brå

som misstänks har två utlandsfödda
föräldrar och cirka 10 procent har en
svenskfödd och en utlandsfödd förälder.
Personer från övriga Norden dominerar kraftigt bland de utlandsfödda som
misstänkts för brott. De utgör cirka 20
procent av de utlandsfödda brottsmisstänkta, medan exempelvis nordafrikaner utgör cirka 2,7 procent.
Jerzy Sarnecki skriver i Är rättvisan
rättvis? att det finns starka skäl att anta
att invandrarnas överrepresentation i
den faktiska brottsligheten är mindre
än statistiken visar.
Vilka förklaringar finns till att invandrare är överrepresenterade? Brås
rapporter ger förslag på flera olika faktorer som kan inverka.
Studier av Tove Petterson, Jerzy Sarnecki och andra forskare (se till exempel Likhet inför lagen och Är rättvisan
rättvis?) visar att utrikes födda personer oftare polisanmäls eller blir föremål för polisspaning, och med större
sannolikhet åtalas, lagförs och fälls för
brott.
Bland andra förklaringar nämns de
svårigheter som är förknippade med
att lämna hemlandet och bosätta sig i
ett nytt land. Många utrikes födda har
sämre sociala förutsättningar än etniska svenskar i genomsnitt; det är en
faktor som allmänt påverkar risken för
brottslighet. Också bostadssegregation
minskar möjligheterna att etablera sig
i samhället.
Offerundersökningar, exempelvis i
Brås rapport Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, tyder på att invandrare är överrepresenterade även
som brottsoffer – i motsats till uppfattningen att det är infödda som i högre
grad drabbas av brottsligheten.
Brå-rapporten från 2005 visar att utrikes födda har särskilt höga överrisker

när det gäller allvarliga brott som mord
och dråp, våldtäkt och rån. Enligt undersökningar som avser förhållandena under 1990-talet var den brottstyp
där överrepresentationen var högst
våldtäkter, där cirka 40 procent av gärningsmännen var invandrare. För personrån var andelen 30 procent och för
mord och dråp 20 procent, vilket innebar en överrepresentation jämfört med
andelen invandrare i Sverige vid den tiden.
Visserligen är överrisken för att misstänkas för våldtäkt enligt 2005 års undersökning fem gånger högre för utrikes födda. Men det handlar i absoluta
tal om ett mycket litet antal personer
av de 1,3 miljoner utrikes födda i Sverige. Av de utrikes födda i undersökningen har 2,2 promille misstänkts för
våldtäkt, vilket innebär att 99,78 procent inte har misstänkts. För personer
födda i Sverige av svenska föräldrar
är motsvarande andelar 0,4 promille
som har misstänkts för våldtäkt respektive 99,96 procent som inte har misstänkts.
Ju längre personer som är födda i
ett annat land har varit i Sverige, desto
lägre är deras brottslighet. Det framgick av Brås rapport år 1996, som byggde på data från 1985–1989.
Underlag för att ha en bestämd uppfattning om de faktiska förhållandena
saknas. De studier som finns bygger på
decenniegammal statistik. Dessutom
betraktas i debatten ”invandrare” som
en grupp med kollektiv identitet. Men
”invandrare” är en konstruerad kategori, som inte innehåller någon sådan
identitet eller andra drag som förenar
individerna. Det finns ingen grund för
att hålla en person ansvarig för en annans handlingar, därför att båda har
det gemensamt att de har utländsk bakgrund. n

källor

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, Brå-rapport
2005:17
Invandrare och invandrares barns brottslighet – en statistisk analys, Brårapport 1996:2
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, Brå-rapport 2008:23
Diesen m.fl., Likhet inför lagen, Natur och Kultur 2005
Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet, SOU 2006:30
Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm, Brå-rapport
2000:6
Statistik om gruppvåldtäkter, Brå PM 2000/3
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Gästkrönika

gästkrönikör
tommy möller

Betydelsen av moral
nerva ”glamourmodellen” Johanna Tukiainen i Lappland.
Mötet med Tukiainen gör Kanerva så inspirerad att han på
kort tid skickar henne drygt 200 sms från sin tjänstemobil. När denna korrespondens avslöjas i pressen förnekar
Kanerva att han skickat sms. När han överbevisas om saken hävdar den finske utrikesministern att det handlat om
”yrkesrelaterade” meddelanden. Emellertid nöjer sig inte
journalisterna med det beskedet. Efter att flera sms publicerats får Kanervas version om yrkesrelaterad information
betydande trovärdighetsproblem och han tvingas avgå.
Inte heller Sverige har förskonats från skandaler. Men
här brukar det vara omständigheter av privatekonomisk
natur som ligger bakom (Borelius, Sahlin, Freivalds,
Schyman etc.). Politiska affärer har funnits lika länge som
det funnits politik. Det är emellertid uppenbart att de blivit
mer frekventa över tid. Eller snarare: det har blivit vanligare att de avslöjats. Det är nog snarare mediesamhällets
utveckling som ligger bakom denna trend än att politikernas moral försämrats. Rimligen har också vår moralsyn
förändrats, vilket gör att affärerna fått större sprängkraft.
En indikation på att de moraliska kraven ökat är att bon-

deförbundets ordförande Gunnar Hedlund kunde sitta
kvar som partiledare och inrikesminister efter att han
dömts för grov oaktsamhet i ett skattemål 1953 (fallet gick
ända upp till Högsta domstolen). Spridda krav restes visserligen på hans avgång, men händelsen blev ändå aldrig
riktigt stor.
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Hur ska man förstå denna utveckling? Handlar det om
moralpanik? Inte nödvändigtvis. En första reflektion gäller
de skilda perspektiv på moral som finns hos journalister
och politiker. Vad som förenar samtliga de moderna affärer
som lett till mediedrev och avgångar är nämligen att de
aktörer som varit inblandade antingen har ljugit eller sökt
undanhålla sanningen. Detta må vara förståeligt utifrån deras utgångspunkter. Men lögnen och undanflykten har i sig
framstått som moraliskt stötande, utöver själva handlingen
som begåtts. Det är därför som i stort sett alla PR-konsulter,
som vet hur journalister tänker, ger rådet att alltid lägga
alla korten på bordet.
Vad vi bevittnar här är emellertid en kollision mellan
två moralbegrepp. Det är en pliktetik som är styrande för
det sätt medierna rapporterar om politik. Pliktetiken utgår
ifrån en absolut värdegrund: att ljuga är alltid fel, oavsett
lögnens konsekvenser. (En annan sak är att journalister
kan – om än motvilligt – acceptera att politiker inte säger
hela sanningen.) Konsekvensetiken, som politikerna hellre
hyllar, utgår däremot ifrån konsekvenserna av en handling
och med en sådan utgångspunkt kan det vara befogat att
ljuga. Det finns till och med sammanhang där det betraktas
som närmast ansvarslöst av politiker att tala sanning. Ett
klassiskt exempel är när den tillträdande regeringen 1982
stod i begrepp att devalvera kronan kraftigt. Effekten av
devalveringen hade förtagits dramatiskt om inte den nye
finansministern Kjell-Olof Feldt bestämt förnekat att det
fanns sådana planer.
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foto: kerstin mothander

I januari 2008 träffar Finlands utrikesminister Ilkka Ka-

En annan reflektion som följer av vår ökade moralfixering gäller vikten av att äga kommunikationsstrategisk
talang. Våra partier härbärgerar numera armador av
spinndoktorer, som talar om vikten av att åstadkomma
”rätt bildsättning”. De är – åtminstone intuitivt – förtrogna
med Machiavellis tes att ”människor i allmänhet dömer
mer efter skenet än efter den påtagliga verkligheten därför
att alla kan se men få förstå”.
Machiavellis råd till furstarna var att ge sken av gudfruktighet. Att de facto vara gudfruktig och god var i och för sig
inte möjligt för en framgångsrik furste. Det var inte heller
önskvärt eftersom det var omöjligt för en furste att fullgöra
sin roll om denne verkligen var gudfruktig. Men det var
helt avgörande att han framstod som att han var det.
Vad är rådet till dagens furstar? Det har blivit tuffare villkor till följd av mediernas allt mer intensiva granskning och med det omfattande och ofta raffinerade opinionsbildningsfenomen som kallas negative campaigning.
Dagens spinndoktorer nalkas moralfrågan på ett annat sätt
än Machiavelli: för dagens toppolitiker är det helt enkelt
inte möjligt att ha lik i lasten. Finns det sådana måste dessa
redovisas och förklaras, det vill säga avdramatiseras. I dag
är det i praktiken omöjligt att dölja oegentligheter i det
förflutna – även om det är handlingar som begåtts långt
tidigare. Potentiella partiledares första uppgift innan de låter sig nomineras är därför att i samråd med sina rådgivare
lägga alla korten på bordet. Samtliga nyutnämnda statsråd
i den nuvarande regeringen har inför statsministern fått redovisa alla gamla försyndelser.
Ännu mindre är det naturligtvis möjligt att som toppolitiker leva på ett sätt som utmanar rådande moralbegrepp.
I dag kommuniceras politik väl så mycket genom symboliska handlingar som med ord. Diskrepans mellan ord och
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”Att moralens roll har fått en allt större plats inom
politiken kan tolkas som att moralfrågorna fyller
ut det tomrum som uppstått när ideologierna
fördunstat.”

handling skapar trovärdighetsproblem. Det är exempelvis
en besvärlig uppgift att som socialdemokratisk statsminister bedriva en klasskampsinriktad valkampanj samtidigt
som man låter uppföra en herrgårdsliknande fastighet.
Moralfrågorna handlar alltså om kommunikativ strategi.
Att moralens roll har fått en allt större plats inom politiken kan tolkas som att moralfrågorna fyller ut det tomrum
som uppstått när ideologierna fördunstat. En annan
tolkning (eller snarare ett annat sätt att uttrycka samma
sak) är att moralfrågor är ideologi. Ytterst handlar det om
förtroende: vem kan lita på en politisk ledare som inte
lever som han eller hon lär?
En fråga värd att fundera över är vad den tilltagande
moralfixeringen betyder för politikens attraktionskraft.
Om enbart änglar och renlevnadsmänniskor kan komma
ifråga för de högsta befattningarna i politiken blir rekryteringsunderlaget begränsat.

Tommy Möller är professor i statsvetenskap
vid Stockholms universitet
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Den
utsatta
advokaten
text ulrika brandberg och tom knutson foto ulf lodin

Hot och trakasserier mot advokater är ett utbrett problem som hittills ägnats
mycket liten uppmärksamhet. Hoten drabbar hela kåren, men mest utsatta är
humanjuristerna. Både klienter och motparter hotar. Advokater kan berätta om
allt från överfall och bränder till nättrakasserier.
En psykolog specialiserad på advokaters arbetssituation är övertygad om att
ännu fler är utsatta, och tycker att det är hög tid att börja tala om vad hot och
trakasserier kan innebära i yrkesrollen och privatlivet, men också hur man
kan minska riskerna i yrket.
20
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ästan hälften av humanjuristerna har en eller flera gånger
blivit hotade i sitt arbete, och var tredje i advokatkåren som
helhet. Det visar tidskriften Advokatens egen undersökning.
Om undersökningen
Tidskriften Advokatens
enkät genomfördes i form
av ett antal webbfrågor.
Enkäten sändes till alla
landets advokater, totalt
skickades 4417 mejl.
Totalt 683 svar kom in.
Hälften av de svarande,
341 personer, definierade
sig själva som affärsadvokater. 121 personer
uppgav brottmål och 40
familjerätt som sin huvudsakliga verksamhetsinriktning. Övriga svarande,
181 personer, hade andra
verksamhetsinriktningar
eller blandad praktik.
117 advokater hade valt
att förutom flervalsfrågorna också skriva egna
kommentarer till ämnet.

Har du, eller någon närstående, utsatts för hot i
anslutning till ditt arbete?
¬ Ja, flera gånger 18 %
¬ Ja, en gång 17 %
¬ Nej, aldrig 65 %
Antal svar: 683

Enbart humanjurister:
Har du, eller någon närstående, utsatts för hot i
anslutning till ditt arbete?
¬ Ja, flera gånger 23 %
¬ Ja, en gång 22 %
¬ Nej, aldrig 55 %
Antal svar: 161
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I sina svar berättar advokater om dödshot, underliga bränHoten kan vara av många olika typer, från rena dödshot
der, bristande säkerhet i domstolarna och om skandalisetill hot om anmälan till disciplinnämnden och skandalisering på nätet.
ring på nätet eller i lokaltidningen.
Det har talats och skrivits mycket om hot mot domare
Upprörda konkursgäldenärer tycks alltså ibland ta till
och åklagare de senaste åren. Advokaternas situation har
hot för att få sin vilja fram. Annars visar undersökningen att
inte alls fått samma uppmärksamhet. Men när tidskriften
den som oftast uttrycker hoten är motparten. 46 procent av
Advokaten uppmanade advokater att berätta om sina erfade svarande har utsatts för hot från en motpart.
renheter av hot, våld och trakasserier blev reFlera advokater uttryck”Jag väljer att inte arbeta er i sina enkätsvar kritik
sponsen stor.
”Jag arbetar med utlänningsrätt och asylmed vårdnadsmål för det mot kolleger, motpartsrätt. Dödshot har anlänt brevledes vid ett par
ombud som inte gjort tillär där det regelmässigt
eller tre tillfällen, varje gång efter att jag framräckligt för att stoppa sina
förekommer såväl hot
trätt i massmedia i asylfrågor”, skriver till exklienter när de blir aggresempel en advokat i sitt enkätsvar.
siva och hotfulla. ”Enligt
som uthängningar…”
En annan advokat blev kontaktad av polimin uppfattning triggas
sen som vid telefonavlyssning upptäckt en
den hotande av svaga åklahotbild mot advokaten. ”Detta medförde att jag omedelgare och motpartsombud som inte håller målsäganden/klibart installerade larm och överfallslarm hemma” skriver
enten tillbaka utan tvärtom verkar understödja agerandet
advokaten.
i syfte att försöka vinna målet”, skriver till exempel en adEn tredje advokat anser att problemet sopas under matvokat.
tan när det uppkommer. ”Våld och hot riktat mot försvars27 procent av de svarande som hotats har fått hot från
advokater är ett problem som sällan uppmärksammas och
egna klienter. Bland brottmålsadvokaterna är andelen störän mindre bryr sig domstolar om det. Man ska ’ta hand’
re, 34 procent.
om stökiga klienter och motparter för att minimera domAdvokater, inte minst humanjuristerna, arbetar ofta
stolens problem. Men om du tar upp extra kontakter på
med konflikter. Många gånger är såväl den egna klienten
kostnadsräkningar så får du oftast noll förståelse”, skriver
som motparten mitt i en livskris eller har upplevt ett trauma
advokaten.
eller är psykiskt sjuk, något som flera advokater lyft fram i
sina enkätsvar. Ofta verkar den insikten göra att hoten uppVar tredje hotad
levs som mindre allvarliga. Däremot kan det kräva mycket
Hot, våld och trakasserier är ämnen som engagerar, det är
tid och energi att hantera dessa klienter.
tydligt. Många som besvarat enkäten lyfter fram att detta är
”De ytterst få som uttalat sådant som kan uppfattas som
ett viktigt ämne, trots att de själva
hot har varit människor med en personlighetsstörinte utsatts för hot eller våld.
ning. Jag har fått lägga särskilt mycket tid på att för”Dödshot har
Drygt 680 advokater svarade på
klara för dessa klienter och även att få dem förstå och
länt brevledes känna tillit”, skriver en advokat.
den webbenkät som sändes ut. Av an
vid ett par eller
dem har 35 procent blivit hotade en
Flera advokater pekar också i sina kommentarer
eller flera gånger i anslutning till sitt
på
att språket i vissa branscher, som byggbranschen,
…”
len
tre tillfäl
arbete. Bland advokater huvudsakär hårt och kan verka hotfullt, men att det är en del av
ligen verksamma inom familjerätkulturen och inget man behöver fästa sig vid.
ten är siffran 50 procent. Vårdnadstvister och olika tvångsNättrakasserier
vårdsärenden enligt exempelvis LVU nämns som särskilt
Hot och våld har förmodligen förekommit i någon mån mot
problematiska, men även dödsbon väcker starka känslor.
advokater så länge kåren funnits. Informationsteknologins
En advokat uppger att han eller hon slutat ta uppdrag som
framväxt har dock gett nya vägar för missnöjda klienter och
bodelningsförrättare efter hot.
frustrerade motparter att snabbt försöka påverka och ge
44 procent av de advokater som uppgett brottmål som
igen. Enligt undersökningen har 14 procent av advokaterhuvudsaklig verksamhetsinriktning säger sig ha upplevt
na en eller flera gånger råkat ut för nättrakasserier i form
hot. Men även affärsadvokaterna upplever hot i sitt arbete:
av förtal eller ryktesspridning i bloggar, på Facebook eller
20 procent av dem anger att de hotats en eller flera gånger.
andra forum på nätet. Även här tycks konkursförvaltare
Bland affärsjuristerna finns bland annat konkursförvaltavara särskilt utsatta.
re, en grupp som enligt enkätsvaren många gånger utsätts
En advokat skriver: ”Internet medger fri ryktesspridning
för hot och andra påtryckningsförsök.
Advokaten Nr 8 • 2010
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www.citroen.se

CITROËN BUSINESS

SKAFFA DIG ETT RIKTIGT
BEKVÄMT JOBB.

CITROËN C5 BUSINESS
279.900:- HDi 160

1.888:-/mån

Förmånsvärde fr
Tillägg Automat + Tourer 75:-/mån
Leasingkostnad fr 2.039:-/mån

+ Gashydraulisk fjädring HYDRACTIVE III+
+ Elmanövrerade framstolar med minnesoch massagefunktion i förarsäte
+ Halvläderklädsel
+ Lättmetallfälgar 17”
+ ECC Klimatanläggning
+ Fjärrstyrd motor- och kupévärmare

EXTRA KOMFORT MED
CITROËN BUSINESS
Välj mellan bilbarnstol med inbyggda
högtalare eller 11 ljudböcker som underhåller dig på vägen. (värde ca 2.000:-)

CITROËN C5 BUSINESS
Citroën C5 Business är tjänstebilen som tar komfort på allvar. Den gashydrauliska
fjädringen trollar bort hål och ojämnheter och gör att bilen liksom flyter fram på vägen.
Förarstolen masserar din rygg och har dessutom en minnesfunktion som lagrar dina
inställningar, bra om ni är flera som kör bilen. Hur känns det?
Läs mer om fördelarna med Citroën som tjänstebil på citroen.se/business

Förmånsvärdet
beräknat
Advokaten
Nr 8 •är
2010

på 50% marginalskatt. Leasingkostnaden är beräknad på 36 månader, 30% förhöjd avgift, restvärde 45%, rörlig ränta 4.95%. Nybilsgaranti 3 år eller 105.000 km.
Bränsleförbrukning blandad körning fr 5,3 l/100 km, CO2-utsläpp fr 139 g/km.
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Fokus Hot och trakasserier
”Eftersom jag arbetar i en liten byrå har vi ingen egen beredskap
för dessa situationer . Jag tycker att Advokatsamfundet skall
arbeta fram ett stöd för dem som blir hotade.”

»

som du inte kan värja dig emot. (…) Jag väljer att inte arbeta
med vårdnadsmål för det är där det regelmässigt förekommer såväl hot som uthängningar för att skona mig själv och
min familj.”
Även om många advokater upplever hot och trakasserier
tycks det, som tur är, vara ovanligt att hoten förverkligas.
Fem procent av advokaterna har ändå utsatts för våld i anslutning till arbetet en eller flera gånger. Bland brottmålsadvokater är motsvarande siffra tio procent.
Polis och domstolar

Hittills har man sällan talat om hot och trakasserier mot
advokater. Kommentarer till enkätsvaren tyder också på
att många, när de
utsätts, inte tycker
n
lise
po
som
”Det verkar
att hoten tas på allinte vet hur man hanterar
var av rättsväsen”
ot!
ilh
ma
och
dets företrädare.
nefo
SMS- tel
”De gånger jag
hotats har detta lett till polisanmälan. Inget händer! Det
verkar som polisen inte vet hur man hanterar SMS- telefonoch mailhot!”, skriver exempelvis en advokat.
Flera andra kritiserar också polisens agerande. Flera svar
tyder på att inte heller domstolarna fullt ut klarar att hantera hotfulla situationer när de uppstår, trots att det ofta är
just där som känslorna är som starkast hos de inblandade.
”Säkerheten i domstolarna är överlag ganska låg för alla
inblandade parter. Det kan gälla såväl tilltalade som målsägande och vi andra som normalt uppträder i en rättegång.
Det känns också som att när en situation uppkommer försöker man snarare släta över istället för att agera, kanske av
bekvämlighetsskäl, kanske slippa ställa in en rättegång, en

anmälan blir omständig och skapar bara mer arbete”, skriver en advokat en aning desillusionerat.
Tystnadsplikten försvårar

Vem låg bakom hotet?
¬ En egen klient 27 %
¬ Motparten i ett ärende
46 %
¬ Annan/Vet inte 27 %
Antal svar: 288

Har du utsatts för trakasserier eller smutskastning
via internet, till exempel
förtal, falska blogginlägg eller kommentarer,
ryktesspridning på Facebook eller liknande?
¬ Ja, flera gånger 5 %
¬ Ja, en gång 9 %
¬ Nej, aldrig 86 %
Antal svar: 661

Hot och trakasserier får, enligt enkätsvaren, en och annan
advokat att avstå från vissa typer av uppdrag som anses särskilt utsatta, som vårdnadsmål och bodelningsförrättare.
12 procent av alla som svarat på enkäten och 18 procent av
humanjuristerna uppger också att de någon gång påverkats
i sin yrkesutövning av hot, våld eller trakasserier.*
Advokaternas stränga tystnadsplikt gör att det många
gånger kan vara svårt att bemöta och försvara sig mot
anklagelser. ”Man kan ju inte försvara sig, eftersom man
inte får utlämna klienter på något sätt. Särskilt på nätet
känns trakasserier helt omöjliga att göra något åt”, skriver
en advokat. En annan sammanfattar situationen: ”När det
händer något i vårt yrke står man ensam med tystnadsplikten utan att ha någon att prata med.”
Flera advokater efterlyser i sina enkätsvar handfasta råd
och någon som kan ge stöd när det uppstår problem. ”Eftersom jag arbetar i en liten byrå har vi ingen egen beredskap
för dessa situationer. Jag tycker att Advokatsamfundet skall
arbeta fram ett stöd för dem som blir hotade”, kommenterar en advokat. En annan advokat, verksam på en liten
byrå med inriktning på humanjuridik, berättar om känslan
efter att ha upplevt en hotfull situation: ”Det blev en jobbig
tid därefter då jag var rädd att vara ensam med klienter och
kände misstänksamhet mot klienter. Då hade det varit bra
att få prata med en person som förstår och som hade kunnat hjälpa mig bearbeta det som hände.” n

JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR
svenska till engelska

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

engelska till svenska

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

§

*Det är dock möjligt att vissa i sina svar syftat på exempelvis

hot mot vittnen snarare än mot dem som advokater.

www.anglia.se
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Psykologen Tasha Landberg menar att hot och aggressivitet är inbyggt i advokatrollen.

”Att anmäla hoten är en del
av bearbetningsprocessen”

foto: tom knutson

”Hot och trakasserier kan minska arbetsglädjen, öka stressen och skapa
en osund cynism hos advokater”, säger psykologen Tasha Landberg.
Men kunskap och intuition kan båda vara till god hjälp för att undvika
hotfulla situationer.
sykologen Tasha Landberg driver
tillsammans med Jens Näsström företaget PsykoLegalis, som arbetar
med att utbilda advokater i klientpsykologi och stresshantering, bland annat i Advokatsamfundets regi. Hon är
inte överraskad av uppgiften om att 35
procent av advokaterna i undersökningen hotats. Frågorna kommer ofta upp på de kurser
hon håller, och Landberg är övertygad om att
det egentligen är ännu fler som berörs, men
Advokaten Nr 8 • 2010

att många inte vill eller anser att de kan berätta
om det. Advokaternas strikta sekretess är en
förklaring till att hot och trakasserier mot advokater så sällan uppmärksammas, men också andra delar av advokatrollen, menar Landberg.
– Jag tror inte riktigt det finns i självbilden
hos advokater att vara offer. Därför blir det
svårt att ta till sig att man kanske är utsatt för ett
allvarligt hot, säger hon, och tillägger att hot
aldrig ska accepteras inom en yrkesutövning.

De flesta advokater har inte heller någon utbildning i psykologi eller att bedöma risker och
hot, konstaterar Landberg.
– Advokat är ett kontaktyrke. Och kontakt
med människor innebär att man blir påverkad, både positivt och negativt, säger hon.
Hot kan innebära många olika saker. Det
finns en glidande skala från de första försiktiga försöken att manipulera en advokat, via hot
om anmälan till disciplinnämnden, till självmordshot och brottsliga hot. Tasha Landberg
anser att man ska ta varje försök att påverka,
skrämma och manipulera på allvar, inte minst
för att förhindra att de får mer allvarliga konsekvenser.
Precis som alla människor riskerar advokater som utsätts för hot och våld att utveckla
fysiska och psykiska krisreaktioner. På läng-

25

»

Fokus Hot och trakasserier
Tecken på att
en klient kan
bli hotfull
eller våldsam
re sikt kan en hotfull situation i arbetet leda
till minskad arbetsglädje, påpekar Landberg.
Cynism kan bli en annan konsekvens. Genom
att inte engagera sig i klienternas problem kan
advokaten skapa distans, och klara av att hantera den svåra arbetssituationen. Samtidigt
löper den som negligerar hot och stress att
drabbas av känslomässig utmattning, konstaterar Tasha Landberg. Den studie av advokaters arbetssituation som hon och kollegan Jens
Näsström genomförde år 2005 visar också att
humanjurister upplever högre grad av känslomässig utmattning än kolleger med andra
verksamhetsinriktningar.
Just hot om anmälan till disciplinnämnden

drabbar ofta advokaterna hårt, enligt Tasha
Landbergs erfarenhet.
– Med en anmälan angriper man det professionella jaget, som för advokaten sitter så nära
det privata jaget, förklarar hon.
Totalt sett är det en väldigt liten andel av alla
klienter och motparter en advokat möter som
någonsin blir hotfulla eller på annat sätt svåra
att hantera. Men just dessa ”mardrömsklienter” tar samtidigt orimligt mycket tid och energi från advokaterna, påpekar Tasha Landberg.
Advokater, särskilt humanjurister, möter
ofta människor i kris, som upplevt svåra trauman eller som riskerar att förlora något grundläggande i sina liv – som vårdnaden om sina
barn eller ett småföretag som man byggt upp
från grunden. En del är psykiskt sjuka eller
missbrukare.
– De fungerar just då inte som vanliga män-

Förmånsrättslagen
lönegarantilagen m.m.

1

Svårigheter att skapa en
gemensam agenda med
klienten. Orealistiska förväntningar oavsett vad advokaten
säger.

2
3

Orimliga krav och
påtryckningar.

Gränsöverskridande beteende, till exempel klienten
dyker upp oanmäld, ringer/
faxar hela tiden, ringer hem till
advokatens bostad.

4
5
6
7
8

Krånglar med
betalningen.
Klagar gärna på
advokatens insats.
Klagar eller skäller
på övrig personal.
Gör ogrundade anmälningar till samfundet.

Lång historia i rättsväsendet. Har ofta vandrat
mellan advokater. Fråga efter
detta!

9

Magkänsla, intuition.

Många av punkterna är även
tillämpliga på motpart eller
annan inblandad!

Fler titlar hittar du på

nj.se

niskor, säger Tasha Landberg, som konstaterar att hot och aggressivitet på det viset är inbyggt i själva advokatrollen.
Ändå finns det mycket man själv kan göra
för att undvika de värsta hot- och våldssituationerna.
– I brist på egna gränser kan de här människorna behöva hjälp med att gränsas. Därför
måste man vara väldigt tydlig med vad som
gäller, fastslår Tasha Landberg.
både mentala och
fysiska. Det handlar bland annat om att klargöra vilka tider man är tillgänglig för sin klient och under vilka förutsättningar, vad som
ingår i uppdraget, men kanske också att rent
fysiskt sätta en klient som vill komma för nära
på andra sidan av skrivbordet.
– Ju knepigare klient du har, desto viktigare att man klargör gränserna och att man upprätthåller vad vi kallar för professionell distans. Man är aldrig kompis med sin klient, man
ger ingen särbehandling utan man sitter tungt i
stolen, sammanfattar Tasha Landberg.
Gränssättningen kan också vara viktig gent
emot en aggressiv motpart. Stora känsloutbrott vid möten kan vara skäl att ta en paus,
för att markera att beteendet inte är acceptabelt. Det är också ett ansvar för den aggressive
klientens advokat att sätta upp gränserna och
därmed undvika hot mot advokatkollegan på
andra sidan i konflikten, påpekar Tasha Landberg, som också efterlyser mer utbildning om
hur man hanterar människor i kris och psykiskt sjuka.
– De flesta humanjurister har utvecklat erfa-

Gränserna kan vara

Domar kräver exacta
översättningar

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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Fokus Hot och trakasserier
fem tips på
vad du kan
göra åt
problemet
renhet och förmåga att läsa människor och kan
hantera själv. Man behöver vända sig till nåofta förutse vilka klienter som kommer att bli
gon. Det är en brist att det saknas en formell
besvärliga, men det borde finnas systematisk
modell för handledning av advokater, säger
utbildning, säger hon.
Tasha Landberg, som ofta får frågan om hon
Vad kan man då göra när man befarar att klikan ta uppdrag som handledare till advokater.
enten framför en är en blivande ”mardröms
Hittills har hon dock sagt nej, eftersom hennes
klient”? Tasha Landberg uppmanar advokaföretag främst är inriktat på utbildning i prakterna att lita på sin intuition och att alltid tänka
tisk psykologi för advokater.
på sin egen säkerhet. Upplever man klienten
Tasha Landberg betonar också att arbetssom hotfull kanske en
kamrater, och för bibiträdande jurist el”Man är aldrig kompis med trädande jurister inte
ler sekreterare kan
minst principalen på
sin klient, man ger ingen
sitta med vid mötet,
byrån, spelar stor
eller dörren till konroll
för hur advokater
särbehandling utan man
toret lämnas öppen
klarar att hantera hot
sitter tungt i stolen.”
så att andra har en
och andra påfrestande
chans att höra om det
situationer i yrket.
uppstår bråk. Noggrann dokumentation av allt
– Det är otroligt viktigt att det är högt i tak
som beslutas kan också vara till hjälp när en
och att kunna prata, med hänsyn till sekretesfrustrerad klient senare ifrågasätter advokasen så klart. Det ska finnas en tydlig person
tens agerande.
som man kan prata med. Det är inte meningen
att partnern hemma ska stå för det, säger hon
Ibland behövs stöd från andra. Att – inom
bestämt.
de ramar tystnadsplikten skapar – diskutera
När hoten eller våldet är rent brottsligt är
med en kollega eller kontakta Advokatsamfundet enligt Landberg också viktigt att man polisdet är en väg. Vissa advokater tar också hjälp av
anmäler dem.
en professionell handledare eller psykolog.
– Det handlar om att signalera att ett beDe flesta professioner som möter männisteende är fullständigt oacceptabelt. På samkor i kris i sitt arbete, som psykologer, poliser
ma sätt som en anmälan till samfundet är det
och vårdpersonal, har etablerade former och
inte roligt för en privatperson att bli anmäld
kanaler för att få tala om svårigheterna i yrket.
till polisen. Så jag tycker att man ska anmäMen för advokater finns ingen sådan modell.
la. Det är även en del av bearbetningsproces– Är du ensam advokat ute på vischan och
sen. Man erkänner att det var ett allvarligt hot
har en hotfull klient, som bor på samma ort,
och lämnar det ifrån sig i stället för att gå och
vet var du bor, och kanske har barn i samma
”bära” på det. n
skola, blir det en ytterst vansklig situation att
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1
2

Skapa medvetenhet om
problemet.

Utbilda dig för att lära
dig känna igen potentiellt
hotfulla och farliga klienter.
Anmäl dig till exempel till
Advokatsamfundets kurser i
Klientpsykologi – konsten att
hantera vanskliga klienter.

3
4

Upprätthåll alltid
professionell distans.

Skapa gränser, fysiska
och psykiska, med särskilt
gränslösa klienter.

5

Försök att tidigt snappa
upp hot eller försök till
manipulation och belöna inte
sådana beteenden genom att
exempelvis svara på e-post eller telefonsamtal sent på kvällen eller acceptera att klienten
kommer hem till bostaden.
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Advokaternas stränga tystnadsplikt gör det många gånger svårt att bemöta och försvara sig mot anklagelser.

Hot i advokatverksamheten kan påverka både arbetslivet och
privatlivet. Men stöd och öppenhet om hoten kan vara en hjälp
att ta sig ur de svåra situationerna.

dvokat Lena Feuk arbetar med
brottmål och familjerätt och har
utsatts för allvarliga hot ett par
gånger i sitt yrkesliv. Det första
hotet kom i samband med ett hedersrelaterat familjemål.
28

- Mannen tog sin in till min klients bästa väninna och förklarade för henne att de skulle
skära fingrarna av mig, ett i taget, tills jag talade
om var min klient fanns, berättar Lena Feuk.
Hon polisanmälde hotet som bedömdes som
allvarligt, förmodligen för att det fanns kopp-

lingar till grov brottslighet. Lena Feuk fick under en period skydd av säkerhetspolisen, och
huvudförhandlingen hölls i säkerhetssalen vid
Stockholms tingsrätt.
Vid ett annat tillfälle beställde någon hem
personbevis för både Lena Feuk och hennes
barn.
– Det var dagen efter en infekterad vårdnadstvist med en mycket obehaglig motpart
och kändes oerhört otäckt, säger Feuk, som
tolkade personbevisen som en markering av
att den som hotade kände till såväl hemadress
som personnummer till familjen.
Advokaten Nr 8 • 2010
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Hot drabbar värre än du
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terapeut löpande då och då, för att det behövs,
berättar hon.
Förutom hoten har Lena Feuk också blivit
stämd två gånger, på tio miljoner av en frustrerad motpart och polisanmäld av ett vittne som
var arg för att han inte fått chans att vittna när
parterna förliktes.
– Det är händelser jag inte känt mig det minsta hotad av. De är bara tokiga, säger Feuk, som
skrattar när hon berättar.
Värre är det att bli anmäld till samfundets
disciplinnämnd. Även om anmälan är utan
grund tar det tid och energi att gå igenom ärendet och svara på skriftväxling.
Advokat Per Bergsten har också
han upplevt hot flera gånger i sitt arbete, främst i rollen som konkursförvaltare.
– Givetvis påverkas man i sin yrkesroll av dödshot. Man kan ju aldrig
veta vilka människor som är beredda att verkställa uttalade hot, säger
Per Bergsten, som hela tiden försöker ha i bakhuvudet hur människor
kan agera i olika situationer i livet.
Hot gör uppdraget som konkursförvaltare mer påfrestande. Men samtidigt som Per
Bergsten är medveten om att han påverkas av
hot betonar han att han aldrig låtit slutresultatet, konkursen, påverkas i den ena eller andra
riktningen.
Hoten har också i någon mån påverkat hans
privatliv, genom att han numera har hemligt
telefonnummer.

valde hon att lämna hemmet en period och bo
på landet i stället.
– Jag var beredd på att något skulle kunna
hända, att jag skulle kunna bli utsatt för något,
och jag trodde inte att jag skulle reagera om
det hände. Men det tog mig mycket hårdare än
jag trott. Så jag vågade inte vara hemma, säger
Monique Wadsted.
i tingsrätten kom sedan flera
”mycket obehagliga mejl”, berättar Monique
Wadsted. Hon nämner särskilt ett, som avslutades med orden ”Goodbye Monique, goodbye”.
Ungefär samtidigt angrep någon advokatbyråns webbplats, som låg nere i några dagar.

efter domen

”Man ska ringa polisen och
överväga om man ska kontakta
pressen eller inte. Det är ett
bra sätt att informera om saker
och hålla det borta från sig.”

tror
Händelsen fick henne att vara extra på sin
vakt en period, och barnen fick särskilda instruktioner om hur de skulle hantera oväntade kontakter med främmande personer. Efter
den händelsen har hon alla sina privata telefonnummer hemliga för sin och sin familjs säkerhet.
För Lena Feuk är det viktigt att kunna prata
av sig och få stöd när det uppstår svåra situationer i arbetet.
– Jag har ju lite nätverk, kolleger som jag kan
prata med. Sedan har jag handledning hos en
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Monique Wadsted arbetar med affärsjuridik.

Före år 2006 hade hon aldrig upplevt hot i sitt
arbete. Det ändrades när hon fick uppdraget
att företräda filmbolagen i Hollywood i Pirate
Bay-rättegången (se Advokaten nr 5 2009).
– Det var en väldigt hätsk stämning mot upphovsrättsinnehavarna och deras ombud, berättar Monique Wadsted.
I samband med razzian 2006 mot Pirate Bay
fick hon veta att någon i en kommentar till en
blogg på nätet föreslagit brandbombning av
hennes hus. Wadsted kontaktade polisen, som
dock inte såg hotet som särskilt farligt. Ändå

Förutom polisanmälan valde Monique
Wadsted efter överläggning med sina huvudmän
att vända sig till medierna och berätta om hoten.
– Tanken var att visa allmänheten att gruppen innehåller personer som inte drar sig för
den typen av utspel, säger hon.
Medieexponeringen gav effekt. Monique
Wadsted fick veta att många i den så kallade piratrörelsen uppfattade hoten som grova övertramp och att den skyldige fick mycket kritik
inom rörelsen.
Monique Wadsted tycker att även andra advokater som utsätts för hot i samråd med sina
klienter ska överväga att tala med medierna.
– Man ska alltid polisanmäla, och i samråd
med sin klient överväga om man ska kontakta
pressen eller inte. Det kan vara bra att informera om hotfulla beteenden. Anonymiteten
på Internet gör det enkelt att framställa hotfullheter. När de tas fram i offentlighetens ljus
kan angriparna uppleva obehag och att risken
för upptäckt betydligt större, vilket i de bästa
fall leder till att de upphör, säger hon. n
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Viktigt att göra riskbedömning
Advokaterna Kristina Huldt och Jan Save har både upplevt våld
i yrket. Egna riskbedömningar och bättre säkerhetstänkande
i domstolarna är viktigt för att undvika våldssituationer, anser de.
juni 1996 sprängde en 50-årig man sig
själv i luften i Eskilstuna tingsrätt. Advokat Kristina Huldt, som företrädde
mannens före detta hustru, förlorade
en hand och synen på ena ögat vid
sprängningen.
– Klart att jag bär det med mig eftersom jag blir påmind hela tiden. Både
av andra som talar om det och av de fysiska menen. Däremot är det inget som påverkar mitt
jobb eller hur jag är som människa. Jag går inte
och ältar vad som hände eller vad jag borde ha
gjort vid det tillfället. Den bearbetningen har
jag släppt, berättar Kristina Huldt.
Snart 15 år efter sprängningen är hon fortfarande verksam som advokat.

– Jag tycker att jag har ett jätteroligt jobb. Jag
trivs med att vara advokat och tycker att jag har
ett jobb som engagerar och som jag gör nytta i,
som är omväxlande och utvecklande. Humanjuridiken är mitt val, och det har inte sprängningen påverkat, säger Kristina Huldt.
Efter sprängdådet fick hon mycket stöd av
familjen och sitt eget nätverk av människor,
det bidrog till bearbetningen. För Huldt var det
också viktigt att så snabbt som möjligt komma
tillbaka till ett normalt liv, men hon betonar att
människor naturligtvis är olika på den punkten.
Bortsett från ett allvarligt hot år 2001 har
Kristina Huldt klarat sig utan direkta hot i sitt
arbete efter sprängningen.

– Men jag tycker nog att det är en hårdare attityd än för tio år sedan, många har ett annat
språkbruk. Det är lättare nu att slänga ur sig
saker som faktiskt är hot som om det var vardagsmat, säger Huldt.
Hon har också upplevt hotfulla och obehag-

liga situationer i domstolen. Som när den tilltalade fick ett utbrott och försökte slänga en stol
vid en huvudförhandling, och fick stöd av sina
vänner som var åhörare och som hoppade upp
på bord och sparkade vakter. Kristina Huldt,
som var målsägandebiträde, kunde i tumultet
få med sig sina klienter ut i ett angränsande
rum, och bråket stoppades av vakterna.
Men efter en timmes paus återupptogs för-

Hitta den du söker
Annonsera i SvD
För att rekrytera rätt kandidater behöver du kommunicera med rätt personer. Hos oss når du chefer,
beslutsfattare och specialister.
35% av läsarna i SvD Näringsliv har chefsbefattning
30% av läsarna i SvD Näringsliv har personalansvar
45% av läsarna i SvD Näringsliv är beslutsfattare
i rekryteringsärenden.
Vi har dessutom hög målgruppsträffsäkerhet bland
advokater och jurister.

Källa Orvesto Näringsliv 2010

Kontakta oss så berättar vi mer
Daniel Ivarsson, 08-13 53 33, daniel.ivarsson@svd.se

2
30

Advokaten Nr 8 • 2010

Fokus Hot och trakasserier

handlingen med samma personer som åhöraskulle klå upp mig. Han hejdades av sina komre – utan säkerhetskontroll. Lite naivt, anser
pisar, berättar Jan Save.
Kristina Huldt.
Överfallet, som ägde rum på en färja, gav
– Det är kanske typiskt jurisinga fysiska men, och Jan Save
ter. Vi kan vara sjuka eller få
”Det är lättare nu upplevde det inte som särskilt
hot, men vi ska inte ställa in.
farligt. Jobbigare är de verbaatt slänga ur sig
Vi ska fortsätta. Man tänker på
la hot han emellanåt fått ta
saker som faktiskt emot, främst i egenskap av
tidsschemat och nästa förhandling, säger Huldt, som efterly- är hot som om det
konkursförvaltare. Ofta går
ser ett bättre säkerhetstänkanut på att han ska anmälas
var vardagsmat.” de
de i domstolarna.
till Advokatsamfundets disÄven advokat Jan Save har
ciplinnämnd, stämmas eller
drabbats av våld, om än av mindre dramatisk
skandaliseras i lokaltidningen. Hoten kräver
karaktär.
att advokaten har stark integritet och inte lå– Det var i samband med en konkurs som soter sig påverkas.
nen till en konkursgäldenär kom rusande och
– Det är inte roligt att bli anmäld till disci-

plinnämnden och få en rad anklagelser emot
sig, och det är inte heller så roligt att figurera i
lokaltidningen med rubriker som till exempel
”Save stal konkursboet”. Så det är klart att den
som är lite lättpåverkad skulle kunna falla efter. Det tycker jag är allvarligt, säger Jan Save.
förverkligas dock
aldrig, och Jan Save brukar oftast inte ta särskilt illa vid sig.
– Jag tror att man ska bedöma varje hot för
sig. En hel del får man tåla, men det gäller också att göra en bedömning av allvaret, så att man
inte bara slentrianmässigt ruskar av sig hoten.
Det gäller att förstå när det väl är allvar, säger
Jan Save. n

De allra flesta hoten

kleos. ett advokatsystem värt namnet.
kleos är antik grekiska för ”ära” eller ”renommé”. det är också namnet på sveriges modernaste advokatsystem.
ett anpassat specialverktyg på internet, skapat av advokater, för advokater.
kleos förenklar din vardag. Ta tidregistreringen, till exempel. integrerad i ärendehanteringen. olika taxor för
olika tjänster. starta stoppuret eller registrera manuellt. kleos vet att tid är pengar. Precis som du.
T r e a dvo k aT e r o c h d e l äg a r e i T h e b e g r ä l a r o m by r å n s fa k T u r e r i n g su n d e r l ag , c a 6 0 0 f k r . h ä n d e r i n T e m e d k l e o s .
läs mer på www.nj.se eller ring
08-598 92 80 för mer information.
norstedts Juridik – främst för de främsta.
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På internet blir
fienden osynlig
Förtal och trakasserier som sprids på webben är mycket
svåra att stoppa. Det visar två advokaters erfarenheter.

rakasserierna tog sin början i samband med ett mål om bolagskapning,
där Svante Thorsell företrädde en klient mot bolagskaparen.
– Jag utsattes för hot fortlöpande under rättegången. Det var olika typer av
antydningar att jag skulle anmälas och att jag
höll på med brottsliga saker, berättar Svante
Thorsell.
Strax därefter upptäckte Svante Thorsell att
det började dyka upp märkliga och kränkande uppgifter om honom på internet. Dessutom fanns Thorsell och Christer Otto, som varit
ombud i ett mål med samma motpart, konsekvent längts ner på olika rankinglistor där kunder kan bedöma advokater och deras tjänster.
Men det skulle bli värre.
– Det kom uppgifter att jag var fast för ekobrott och en rad andra kränkande och falska

påståenden. Det kulminerade våren 2010 med
uppgifter om att jag var en pedofil som verkade i Kambodja, berättar Svante Thorsell.
Thorsells postadress ”kidnappades”. Posten
ställdes om, med hjälp av en falsk flyttanmälan,
så att all post, både privat och advokatpost, under ett par månaders tid gick till vad Thorsell
beskriver som ”ett tveksamt finansbolag”.
i sig och
kanske dessutom får tänkbara klienter att avstå från att välja Svante Thorsell som advokat,
tyder uppgifterna på nätet också på att för
övarna kartlagt sitt offer noga.
– Det är en osynlig fiende. Du vet inte när han
slår till. Och jag kan se av träffarna på nätet att
de håller reda på vad jag gör, mina släktingar
och vänner, när och vart jag reser, konstaterar Thorsell.

Förutom att de är kränkande

Med IT-utvecklingen har missnöjda
klienter och frustrerade motparter
fått nya vägar för att snabbt försöka
påverka och ge igen.

Vägar för att stoppa kränkningar på nätet
Det är många som råkar illa ut på internet. Fast det
finns olika vägar att komma tillrätta med nätattacker.
Datainspektionen efterlyser dock ytterst en förändrad
lagstiftning till skydd mot kränkningar.
– Med internet har ett nytt
forum att begå förtalsbrott på
tillkommit, konstaterar Jonas
Agnvall, jurist på Datainspektionen.
Om man råkar illa ut är hans
uppmaning att kontakta den
som har lagt upp uppgifterna.
Oftast är det fråga om ett
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misstag och då kan man lösa
problemet direkt.
I de fall där det finns en
medvetenhet om att publicera
uppgifterna, kan benägenheten att få den som har lagt ut
uppgifterna vara lägre.
Är det en blogg så är den
upplagd någonstans på ett

webb- eller blogghotell, vilka
i sin tur har användarvillkor.
Då kan man läsa villkoren och
kontakta webb- eller blogghotellet och fråga dem om
vad som är tillåtet enligt deras
användarvillkor.
Datainspektionen har även
en särskild hemsida
www.kränkt.se alternativt
www.krankt.se som riktar sig
till den som råkat illa ut på
internet. I första hand vänder
den sig till unga, men även
vuxna kan ha stor nytta av
hemsidan. Här finns information till vad den som har blivit

kränkt på internet kan göra.
– Tanken är att hemsidan
ska fungera som en hjälp till
självhjälp, förtydligar Jonas
Agnvall.
Ett problem vid kränkningar
är att det är lätt att vara anonym på internet. Det gör att
det kan vara svårt att ta reda
på vem det är som har lagt
ut specifika uppgifter. Det är
svårt även för Datainspektionen.
Vid vissa svåra fall kan Datainspektionen gå in och göra
en polisanmälan. Men Datainspektionen kan inte av resurs-
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Också advokatkollegan Christer Otto har
drabbats på ett liknande sätt. Otto liknar det
vid anonyma brev som tidigare användes för
att förtala och skrämma misshagliga personer.
Skillnaden är förstås att många fler kan ta del
av förtalet när det finns i en blogg eller på en
Facebooksida på internet. Men Christer Otto
har bestämt sig för att inte ta vid sig av de uppenbara lögner som sprids.
– Att gömma sig bakom anonymiteten på in-

ternet är den feges sätt att agera. För egen del
har jag resonerat som så att jag kan inte göra
så mycket åt det här. Min motpart kan bli missnöjd, men det ingår i mitt jobb. Om min huvudman blir nöjd får man kanske acceptera en
del, säger han.
Mer allvarliga, enligt Christer Otto, är de
förfalskade namnteckningar som förföljaren

skäl ta upp alla klagomål som
kommer till myndigheten,
utan man tvingas att göra en
prioritering och väljer då ut
ett antal så kallade pilotärenden. Det senaste året har det
handlat om 20–30 ärenden.
Jonas Agnvall poängterar
att Datainspektionen inte är
en brottsutredande myndighet, utan man arbetar med
tillsyn och förelägganden. Det
som faller inom Datainspektionens område är det som
omfattas av personuppgiftslagen. En hel del faller utanför
myndighetens ansvarsområde, till exempel företag som
har utgivningsbevis.
– Datainspektionen kan ju
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inte granska vad Aftonbladet
har skrivit på internet. Men
det kan dataskyddsmyndigheter i andra europeiska
länder göra när det gäller
medier, säger Jonas Agnvall.
Möjligheterna att få sökmotorn Google att ändra i sökkriterierna då man blivit uthängd
på internet är svårt, enligt
Jonas Agnvalls erfarenhet.
– Man kan fråga sig vilket
ansvar Google har för det som
publiceras på nätet. Google är
en sökmotor som indexerar.
Ansvaret ligger på den som
har publicerat uppgifterna på
ursprungssidan. Men många
upplever just Googlesökningen som det jobbigaste i

samband med kränkningar
på internet. Men Google som
sådant har ett högst begränsat ansvar för det som läggs
ut, säger han och tillägger att
reglerna om förtal gäller även
på internet som i övriga delar
av samhället.
– Grundregeln för internetpubliceringar enligt personuppgiftslagen är att det
är tillåtet att publicera och
behandla personuppgifter så
länge de inte är kränkande
enligt personuppgiftslagen.
Det handlar om att göra en
helhetsbedömning. Men det
är inte detsamma som att den
enskilde känner sig kränkt,
säger han.

Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund har i
olika sammanhang, förklarat
att personuppgiftslagen inte
är anpassad för internetpubliceringar och efterlyst en
allmän regel till skydd mot
kränkningar. Utgångspunkten
har varit att det skulle kosta i
efterhand att kränka någon.
År 1998 när EU:s Dataskyddsdirektiv implementerades i Sverige, som personuppgiftslagen, var internet ännu
i sin linda. I dag pågår det,
berättar Agnvall, en diskussion på det europeiska planet
att anpassa Dataskyddsdirektivet utifrån hur internet har
utvecklats. n
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använt sig av för att bland annat ansöka om
en namnändring, som Skatteverket dock inte
godkände.
Både Christer Otto och Svante Thorsell har
också anmälts till Advokatsamfundets disciplinnämnd av samma personer som de är
övertygade ligger bakom trakasserierna. Ingen anmälan har lett till någon åtgärd, eftersom

fattande arbete för att få bort de falska bloggar
som skrivits i hans namn, och att försöka påverka sökmotorföretaget Google att stoppa de
sidor som är rena angrepp på honom från att
komma upp vid en sökning. Hittills har försöken bara gett det resultatet att han inte längre
är uthängd som pedofil. Svante Thorsell är kritisk mot IT-företagen som gömmer sig bakom
krångliga webbformulär och
långa telefonköer när man
behöver deras assistans. Att
stoppa själva sidorna där förtalet finns är juridiskt krångligt i dagens globaliserade
ekonomi.
– När man jagar en sådan
här ”spot” flyttar den vidare
till andra länder. Då ska varje
brott beivras, och varje släckning göras enligt respektive lands lag. Det är
en omöjlighet att åstadkomma, konstaterar
Thorsell.
Även Christer Otto tycker att det juridiska
systemet kring internetpubliceringar är problematiskt.

”Man kan väl fundera över
huruvida man verkligen ska få
vara anonym på nätet. Jag brukar
säga att bland skribenterna är det
bara de fega som är anonyma.”
disciplinnämnden inte funnit att det finns stöd
för anmälarnas uppgifter.
Varken Christer Otto eller Svante Thorsell
upplever heller att de fått tillräcklig hjälp av
rättsväsendet med sina ärenden.
– Det som är jobbigast är att myndigheterna inte agerat för att komma åt de förfalskade
namnteckningarna, säger Christer Otto.

– Man måste göra något åt detta när det gäller lagstiftningen. Det kan inte vara så att man
tekniskt ska behöva vänta på en fällande dom
när det pågår ett brott i form av grovt förtal, säger han och jämför med en pågående misshandel där polisen är skyldig att ingripa.
Att komma åt upphovsmännen bakom för-

talet är svårt – de gömmer sig bakom nätets
storlek och det skydd som anonymiteten ger.
Svante Thorsell är själv en flitig internetanvändare och en varm anhängare av den informationsfrihet som internet erbjuder. Men
upplevelserna det senaste året har fått honom
att börja fundera över nätets mer problematiska sidor.
– Kränkande uttalanden sprids blixtsnabbt
på nätet, till alla, utan någon kostnad, utan någon ansvarig utgivare och med risk för att uppgifterna hänger kvar i datamolnet långt efter
vår tid på jorden, säger han.
– Men man kan väl fundera över huruvida
man verkligen ska få vara anonym på nätet. Jag
brukar säga att bland skribenterna är det bara
de fega som är anonyma, säger han. n

Läs mer
Svante Thorsell har flera gånger försökt få

polisen att agera mot förtalet av honom på internet, utan resultat.
– Polisväsendet har visat en total oförmåga, kanske av trötthet eller ovilja, eller rent av
rädsla, säger han.
Trakasserierna och de ogrundade anmälningarna mot advokaterna tar naturligtvis tid
och kraft. Svante Thorsell har lagt ner ett om-

Motverka otillåten påverkan. En handbok för myndigheter om att förebygga
trakasserier, hot, våld och korruption, Brå, 2009. Handboken vänder sig främst till
myndigheter, men innehåller en hel del råd som kan vara till nytta även för advokater. Handboken kan laddas ner från Brå:s webbplats.
Faktablad Kränkt på Internet? Gör så här!, Datainspektionen. Kan hämtas på Data
inspektionens webbplats.
www.psykolegalis.com Företaget Psykolegalis webbplats innehåller bland annat mer
information om effektiva arbetsallianser och olika typer av klienter.
www.krankt.se Datainspektionens webbplats för dig som känner att du blivit illa
behandlad på internet.

Auktoriserade översättningar
av juridiska och
finansiella texter

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

Rättssäkerheten och insynen
i LVU-vården är bedrövlig
Samhällsdebattören Göran Grauers riktar allvarlig kritik mot hur
LVU-vården ser ut i dag. Utredningen som föregår ett LVU-ärende är sällan
eller aldrig saklig eller objektiv och likheten inför lagen finns inte, anser han.

J

ag har under 13 år ideellt företrätt människor i LVU-ärenden.
Jag är varken advokat eller jurist
och 1997 halkade jag så att säga in på
denna linje på ett bananskal. En familj
som uttömt alla sina möjligheter och
inte kunde hitta en advokat som ville
företräda dem vände sig till mig. Jag
har under åren relativt framgångsrikt
företrätt människor i hela Mellansverige. Jag har också under dessa år verkat
i nära samarbete med flera olika organisationer och fått sätta mig in i många
olika fall där jag ändå inte företrätt
människor utan kanske bara givit råd.
Att omhänderta barn är det största
ingrepp en stat kan göra i en familj
och detta måste därför omgärdas av
en rigorös rättssäkerhet, speciellt som
barn är det mest effektiva en stat kan
använda sig av för att tysta obekväma
och kritiska medborgare.

LVU-vården i Sverige i dag är en
miljardindustri där rättssäkerheten
och insynen är bedrövlig. Utredningen som föregår ett LVU-ärende
är sällan eller aldrig saklig eller objektiv och likheten inför lagen finns
inte. Socialtjänsten har en mer eller
mindre oinskränkt makt som skyddas
av sekretess, en sekretess som ofta
missuppfattas som om det var socialtjänsten själv som ägde den sekretessen. Socialtjänsten äger ingen egen
sekretess utan sekretessen är alltid
individens.
Utredningar kantas ofta av rena
tyckanden, som ”jag tycker att”, ”jag
uppfattar”, ”jag känner”, vilket alltså
reflekterar den enskilde socialsekreterarens egen uppfattning och tyckande, vilket alltså är rent grundlagsvidrigt och utredningar där sådana
tyckanden finns borde omedelbart
underkännas av domstolarna och
starkt ifrågasättas av advokaterna,
men så sker ytterst sällan.
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Socialtjänsten har bara förslagsrätt,
och ett beslut att ansöka om LVU till
förvaltningsdomstolen tas av socialnämnden efter den kritiskt granskat
utredningen. Att kritiskt granska en
utredning innebär att man går igenom
allt material som ligger till grund för
utredningen, vilket också borde innebära att socialnämnden tog kontakt
med både barn och föräldrar, vilket
aldrig sker. Socialnämnder består
oftast av fritidspolitiker som inte har
vare sig tid eller kunskap att sätta sig
in i ärenden och man får ofta höra
att ”vi litar på våra tjänstemän”. Utredningen kommer alltså till förvaltningsdomstolen helt ogranskad och är
bara den enskilde socialsekreterarens
tyckanden. Förvaltningsdomstolen
måste dock förutsätta att utredningen
kritiskt granskats av nämnden, men
där finns inga som helst riktlinjer för
hur en sådan granskning skall gå till
och ingen reagerar på att där aldrig
varit en kritisk granskning.
Det är i detta skede som jag måste
rikta mycket allvarlig kritik emot Sveriges advokatkår. Min kritik omfattar
naturligtvis inte alla advokater, men
mitt material varifrån jag utgått är
stort. I ett LVU-förfarande får alltid
barnet/barnen ett eget ombud. Jag
har under mina 13 år aldrig varit med
om att barnets/barnens advokat tagit
kontakt med mig som föräldrarnas
ombud eller föräldrarna. Advokaterna har enbart gått på vad socialtjänsten kommit fram till i sin utredning
och detta anser jag vara ett mycket
allvarligt åsidosättande av sin klients
intressen. Advokaten skall i detta fall
kritiskt granska socialtjänstens utredning och i det måste ingå att ta kontakt med föräldrarna och bilda sig en
egen objektiv uppfattning om dessa
föräldrar är lämpliga eller inte för att
ha vårdnaden om sina barn.

Jag vill här också påpeka att mitt
arbete hela tiden varit helt ideellt och
eftersom jag då kan välja vilka ärenden jag vill åta mig har jag aldrig åtagit
mig ärenden där det förekommit
alkohol, droger eller våld och sexuella
utnyttjanden utan enbart inriktat mig
på ärenden då föräldrar av en eller annan anledning tvingats söka hjälp hos
socialtjänsten. Det kan röra sig om
akut sjukdom hos förälder/föräldrar,
om akuta ekonomiska problem, eller i
allt större utsträckning tvångsomhändertaganden av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så
som ADHD, asperger och autism. Här
rör det sig om barn som omhändertagits från fullt fungerande hem, men
där skolan inte klarat av barnen.
Att en advokat, som skall företräda
barnet/barnen och agera i ”barnets
bästa”, inte tar kontakt med föräldrarna eller föräldrars ombud är högst
anmärkningsvärt och är enligt mitt
förmenande rent tjänstefel.
Jag anser också att Advokatsamfundet bör verka för att omhändertagna
barn får behålla sitt ombud under
hela tiden de är tvångsomhändertagna. Som det är nu försvinner barnets
ombud så fort dom vunnit laga kraft
och det blir då upp till socialtjänsten
att placera barnen och besluta om
vårdens inriktning. Det är alltså inte
upp till domstolarna som enbart beslutar om tvångsvård eller inte. Det är
i detta läge ett barn som bäst behöver
ett ombud. Må vara att det kan vara
ett annat ombud än advokaten i fråga,
men det bör vara ett ombud med full
insyn i vården och befogenhet att
vända sig till barnets juridiska ombud.
Jag har varit med om att mycket
unga barn som aldrig begått några
brott eller något annat, spärrats in
på slutna § 12-hem för att föräldrarna
kanske inte kommer överens i vård-
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nadsfrågor. I ett fall, granskat av JO efter anmälan från mig som förälderns
ombud, hade en 11-årig flicka och en
14-årig pojke olagligt frihetsberövats
under två veckor (i enlighet med vad
JO kommit fram till i Beslut 2008 Dnr;
4163-2006). Denna anmälan borde ha
gjorts av barnens ombud, som i fallet
inte gjorde något alls.
JO har dessutom vägrat utreda om
det överhuvudtaget är möjligt att låsa
in så unga helt oskyldiga barn för föräldrars oförmåga att komma överens.
Här borde alltså barnets advokat ha
agerat med största tyngd och framför
allt i barnens intresse begärt skadestånd för den tid de suttit olagligt frihetsberövade, vilket JO också vägrade
befatta sig med.
Det ointresse och brist på engage-

mang för utsatta barn som jag upplevt
från advokatkåren är högst anmärkningsvärt och en stor fara för rättssäkerheten för dessa barn och familjer.
Jag uppmanar därför Advokatsamfun-

det att skyndsammast rikta blickarna
mot detta problem.
Min kritik gentemot de sätt som
socialtjänsten utreder kan bekräftas
av många, men jag uppmanar Advokatsamfundet att kontakta framför
allt docent Bo Edvardsson, Örebro
universitet. Han är ledande i Sverige
på kritisk utredningsmetodik och har
enormt material i frågan.
Jag vill också hänvisa till Riksföreningen Autism utredning 20090930
”Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden som rör barn
med autismspektrumtillstånd”, där
man också tar upp ”Brister i de offentliga biträdenas företrädarskap”.
Utredningen hittas på följande adress:
www.autism.se/RFA/uploads/nedladningsbara%20filer/granskning_LVU.
pdf . n



Göran Grauers, samhällsdebattör

Fotnot: Göran Grauers som författat
denna debattartikel är inte densamme
som är ledamot av Advokatsamfundet.
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Landets
kunnigaste advokater
har en sak gemensamt.

Främst
för de
främsta.
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Sveriges kunnigaste advokater har en sak gemensamt. Vi står
bakom dem med förstklassig litteratur, programvara, utbildning
och internettjänster. Norstedts Juridik – främst för de främsta.
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Hälsa är framgång.
Så vad sägs om en ovanligt
prisvärd försäkringslösning?

Nu har vi tagit fram en väldigt fördelaktig försäkringslösning för dig
som är medlem i Advokatsamfundet. Det handlar om Länsförsäkringars
avbrottsförsäkring, gruppsjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring till ett oslagbart pris – som du bara kan få genom oss på Willis.
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Sjukvårdsförsäkringen kan till skillnad från de andra köpas separat. Men
det i särklass bästa priset får du om du köper alla tre tillsammans.
Gå in på advokatsamfundet.se eller ring oss på Willis advokatservice
på 08-546 359 60 så får du veta mer.
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Månadens advokat Leif Ljungholm

”Det går väldigt fort fel,
med väldigt stora belopp”
Advokat Leif Ljungholm är ny
styrelseordförande för HQ AB,
där havererade HQ Bank ingick
innan banken förvärvades av
Carnegie. HQ Bank fick banktillståndet indraget i en unik åtgärd
av Finansinspektionen. Kursraset
har kostat aktieägarna mellan 1,5
och 2 miljarder kronor.
Hur kunde det bli så stora
belopp?
– Misstag i finansbolag kan snabbt få
förödande effekter, säger den vane processföraren och Advokatsamfundets tidigare ordförande, Leif Ljungholm.
Tvekade du innan du svarade ja
till att bli styrelseordförande i HQ
AB?
– Nej, det gjorde jag inte, men jag
Advokaten Nr 8 • 2010

gjorde flera praktiska överväganden
hur jag skulle behöva göra om min kalender, eftersom det här blir tidskrävande. Det är inte för pengarna som jag
gör detta, utan detta är, som det skulle
vara för varje advokat, ett stort, lockande och intressant uppdrag, där jag tror
mig kunna bidra med en del.
Hur pass utsatt är din situation?
– Jag är ganska van vid den här typen
av uppdrag och vågar väl påstå att jag
med åren har fått ganska stor erfarenhet av att hantera omfattande och uppmärksammade konkurser.
– Det är ett speciellt uppdrag som
styrelsen fått, eftersom det inte finns
någon pågående verksamhet, utan
uppgiften är att utreda om det begåtts
några fel i den tidigare verksamheten
inom HQ Bank.

Varför gick det som det gjorde
med HQ Bank?
– Att det blir så stora effekter beror på
att den finansiella marknaden är speciell. I exempelvis ett tillverkningsföretag
märker man när försäljningen går ned
och intäkterna minskar, det är en längre
resa och man hinner vidta åtgärder.
– Men i ett finansbolag med de hävstångseffekter som uppstår när man
gör korta och långa placeringar, så kan
det gå fel väldigt fort och beloppen blir
väldigt stora. Ett misstag kan få förödande effekter.
Du är före detta ordförande
i Advokatsamfundet. Hur ser du
på dess verksamhet i dag?
– Utvecklingen har gått snabbt och
jag tycker att samfundet har fortsatt
vad tidigare generationer påbörjat, att
göra Advokatsamfundet till en viktig institution i rättssamhället. Den utvecklingen har befästs under den senaste
tioårsperioden.
– Jag saknar inget i samfundets verksamhet, jag sitter nu i disciplinnämnden. Däremot kan jag sakna att själv få
vara med i hetluften vilket man är som
samfundsordförande.
Du bor själv i Skåne och har varit
Lund trogen sedan studietiden.
Hur ser du på arbetsmöjligheterna
för advokater i södra Sverige?
– Det stämmer, jag tog mig aldrig
från Lund. Utvecklingen i Malmöområdet de senaste sex, sju åren har varit
enorm. Numera finns det en region som
består av Skåne och Själland. Vi som är
affärsjurister inom denna region arbetar med många danska uppdrag i dag.
Det tar bara 20 minuter med tåg till Köpenhamn.
– Arbetsmöjligheterna för affärsjurister här nere är goda, men finanskrisen har påverkat en del. Mönstret inom
affärsjuridiken är detsamma här som i
Stockholm. Från en stor efterfrågan på
biträdande jurister kom en nedgång,
men nu ser vi en tendens att man börjar anställa igen.
Du är 65 år och har haft en lång
och framgångsrik karriär som advokat. Vad har du haft störst utbyte av i yrket?  
– Det är nog för mig som för de flesta
som valt advokatyrket: kontakten med
människor som man lyckas hjälpa och
när man löser deras problem. Det gäller såväl privatpersoner som företagaPER JOHANSSON
re.
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fortfarande ovanligt i Finland, men
gav en bra start för en jämlik fördelning av ansvaret för hem och barn och
därmed också för balans mellan familj
och arbetsliv, konstaterade Knuts. Arbetsveckorna i Stockholm har också
tvingat henne att släppa kontrollen
över hemmet, och låta maken och
döttrarna hitta sina egna rutiner i
vardagen.

Advokaten Gisela Knuts planerar sin vardag för att också kunna vara spontan.

hildary Månadsmöte september

”Våga göra oortodoxa val”
åring, är att det går att få ihop karriär
och familjeliv.
– En anledning att det fungerar är
att jag och min man behandlar familjen som ett team och planerar vardagen tillsammans, sa Gisela Knuts, som
anser att planering många gånger är
en förutsättning för att också kunna
vara spontan.

Sedan 2009 delar nu Gisela Knuts sin
tid mellan hårt arbete på Roschiers
Stockholmskontor tre dagar i veckan,
och familjeliv hemma i Helsingfors i
Finland. Det är en tillvaro med ”champagne i ena handen och gröt i den
andra”, konstaterade hon vid oktober
månads Hildarymöte, som hölls på
”hennes” byrå Roschier.
Temat för Hildarylunchen var
”Work-life Balance – finns det (och till
vilket pris)?”. Gisela Knuts erfarenhet,
efter snart ett och ett halvt år som
långpendlande affärsadvokat och
mamma till en tvååring och en fem-

Ett annat sätt att underlätta vardagen är att acceptera att man inte är
perfekt. Enligt Gisela Knuts har man
ett utrymme att själv välja hur man
förhåller sig till de missöden som inträffar, som när barnen inte får med
sig gummistövlarna till Mulle.
– Vill jag känna mig som världens
sämsta mamma eller ska jag acceptera
att det händer saker i livet. Vi vill alla
vara wonder woman, men hon finns
inte, sammanfattade Gisela Knuts.
Gisela Knuts och hennes man, som
är domare, delade föräldraledigheten lika för båda sina barn. Det är
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Så får du balans i vardagen
• Acceptera att du inte är perfekt.
• Planera vardagen.
• Outsourca det du kan och planera din ekonomi så att
det går att exempelvis ha städhjälp eller barnflicka
som hämtar på dagis någon gång i veckan.
• Bygg nätverk kring familjen, personer som barnen
känner sig trygga med och som kan rycka in när det
behövs.
• Släpp greppet över hemmet!
• Våga välja oortodoxt, och hitta de lösningar som passar just dig och din familj.
Advokaten Nr 8 • 2010

foto: ulrika brandberg

För Gisela Knuts ställdes frågan
om balans mellan arbete och fritid på sin spets när hon fick möjlighet att arbeta huvudsakligen
vid Roschiers kontor i Stockholm,
medan maken och barnen blev
kvar i Finland. Att hoppa på erbjudandet var ett oortodoxt val,
som hon dock inte ångrar.

I dag är Gisela Knuts advokat och
”senior associate” vid sin byrå. Med
en högre position följer mer ansvar,
men också stora fördelar för en småbarnsförälder, konstaterade Knuts.
Bland annat kan hon under sina arbetsdagar i Finland ofta ta hand om
sjuka barn och sköta arbetet per mejl
och telefon och på kvällen när barnen
somnat.
– Att vara högre upp i hierarkin
innebär mer kontroll över din egen
tid, sa hon, och påminde de unga
biträdande juristerna om att det är en
ganska kort tid man har små möjligheter att påverka de interna tidtabellerna. När senioriteten ökar finns det
bättre möjligheter att själv få hjälp av
unga, duktiga medarbetare.
Även om kvinnor gärna ställer höga
krav på sig själva och ofta känner
större ansvar för hem och familj, har
de ändå mer valfrihet än män i livet,
menade Gisela Knuts.
– Vi har mycket fler valmöjligheter
i livet. Rollen som mor och hustru
finns fortfarande där. Även om den
delvis gör livet jobbigt, så ger den
ändå stora möjligheter att välja och
skräddarsy våra egna lösningar. Män
har fortfarande större krav på att vara
familjeförsörjare.
Det gäller bara att våga välja oortodoxt.
– Våga pröva och våga hoppa av om
det inte fungerar, uppmanade Gisela
UB
Knuts.
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Favoriter höll för
trycket i Advokatgolfen
Året advokatgolf avgjordes i
månadsskiftet augusti/september på Vara-Bjertorps
golfbana i Västergötland.
Sensommarvädret var fantastiskt och golfbanan i perfekt
skick. Vistelsen på Bjertorps
slott blev också synnerligen
uppskattad.
I advokatklassen höll sig förhandsfavoriterna framme och
det blev dubbelt Göteborg i
topp. Lennart Ström tog sin
tredje seger i tävlingen efter
en formidabel spurt tätt följd
av fjolårsvinnaren Hans Mjöberg. Peter Wanhainen såg till
att huvudstaden blev representerad bland de tre bästa.
Ulf Sallnäs vann Openpriset
och i den så kallade Odylklassen segrade Johan Wedsberg.
Arrangörerna Christer Wahlgren och Staffan Bergfeldt
arbetar febrilt på att hitta en
bra spelplats inför nästa år.
Läs mer på Advokatnätet.
Inloggning krävs.

Jan Ertsborn

Allan Widman

Jessica Wilhelmsson

Tre advokater i nya riksdagen
Fyra advokater fick väljarnas
förtroende i årets riksdagsval. Fast en av dem tar inte
plats i riksdagen.
Folkpartisterna Jan Ertsborn och Allan Widman
gör båda sin tredje mandatperiod i riksdagen. Allan
Widman satt under förra
mandatperioden i utrikesutskottet. Han har bland annat
väckt flera motioner om
infrastrukturen i Skåne, och
ställt flera skriftliga frågor

om militära angelägenheter.
Jan Ertsborn satt under
den gångna mandatperioden i civilutskottet och var
dessutom suppleant i justitieutskottet. Han har varit en
flitig motionär i bland annat
arbetsrättsliga frågor och
djurskyddsfrågor.
Årets nykomling är moderaten Jessica Vilhelmsson
från Enköping. Hon har som
advokat främst arbetat med
skadereglering, familjerätt

och allmän civilrätt, samt
som målsägandebiträde för
brottsoffer.
Socialdemokraten Thomas
Bodström var under perioden 2006-2010 justitieutskottets ordförande, och
skulle egentligen ha tagit
plats i riksdagen. Men efter
valet har han valt att lämna
sin riksdagsplats för att vistas i USA med sin familj.
År 2006 valdes fem advokater in i riksdagen.

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten
Med mer än 10 000 avvecklade aktiebolag är Slutstenen den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992.
Sälj det vilande bolaget till oss så avvecklar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta
åtta till tio månader på utskiftningen, vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på
vår webbplats www.standardbolag.se.
Kontakta oss för prisuppgift!
FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20
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STOCKHOLM 08 - 23 41 15
GÖTEBORG 031 - 17 12 25

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

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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Lyckad brottsofferdag
i Kalmar
Den 9 oktober bjöds allmänheten in till brottsofferdag i
Kalmar tingsrätt och intilliggande gymnasium. Arrangörer
var Brottsofferjouren i södra
Kalmar län, socialnämnden i
Kalmar kommun, polis- och
åklagarmyndigheten samt
Kalmar tingsrätt. I övrigt
medverkade Kvinnojouren,
Länsförsäkringar och från
advokatbyråerna Karl Olof
Wirell, Eva Kullman och Anna
Arnesson.
Advokatsamfundets informationsmaterial (och godis!)
blev mycket uppskattat, men
allra störst intresse rönte de
två rättegångsspel som hölls
i tingshuset med cirka 80
åhörare. Målet gällde misshandel i samboförhållande.
Som åtalad, målsägande och
vittne uppträdde personal
från tingsrätten medan övriga
aktörer – domare, nämndemän, försvarsadvokater, måls
ägandebiträde och åklagare

– ”spelade sina vanliga roller”.
Rättens överläggning skedde
öppet och efteråt ställde åhörarna många frågor.
De medverkande var ense
om att dagen varit mycket
givande och repris kan förväntas.
Eva Kullman, advokat

Fängslande läsning
Med anledning av hundraårsfirandet av det danska Direktoratet för Kriminalforsorgen ges ett praktverk ut av Jurist- og
Økonomforbundets Forlag med titeln Danmarks Arresthuse.
Boken är synnerligen rikt illustrerad och visar ett stort antal
fängelser från då och nu. Den skildrar även hur vardagen kan
te sig på en dansk anstalt.

Affärsadvokat skrev
bästa artikel i Balans
Malcolm Wiberg, advokat och
delägare i advokatfirman Lindahl, får Carl Henrik Witts pris
för bästa artikel i tidskriften
Balans. Malcolm Wiberg skrev
i två artiklar om utmaningen
kring förvärv av aktier på
kassa och skuldfri basis.
Carl Henrik Witts pris har
delats ut sedan 1981. Balans
ges ut av revisorsorganisationen Far.

Mamma och pappa
inför rätta
Familjerättskollegiet inbjuder
till ett föredrag, torsdagen den

C J Advokatbyrå AB är en humanjuridisk
advokatbyrå med kontor i Stockholm,
Uppsala, Umeå och Boden. Vi har 16
medarbetare varav 12 jurister.

2 december 2010 kl. 18.00, på
Piperska Muren, Stockholm.
Professorn i rättsvetenskap
Johanna Schiratzki talar om
”Mamma och pappa inför rät-

ta. Föreställningar om genus
och kön i tvister om vårdnad,
boende och umgänge”.
Läs mer på Advokatnätet.
Inloggning krävs.

Heilborns Advokatbyrå
i Jämtland
söker Advokat eller Biträdande jurist

Eftersom byrån är inne i ett expansivt skede söker vi nu en

Advokat med delägarambition
till advokatbyråns kontor i Umeå.
Vi söker dig som är advokat och har en bred erfarenhet av
humanjuridik. Du har ett stort engagemang och en vilja att
utvecklas i ditt yrke gör att du stimuleras av en dynamisk
arbetsmiljö.
Utöver höga krav på juridisk skicklighet fäster vi stor vikt vid
att Du har en positiv inställning och stimuleras av ett högt
arbetstempo. Social kompetens och en färgstark personlighet
är tillsammans med engagemang och noggrannhet
egenskaper vi värdesätter högt.
Frågor om tjänsten besvaras av Mathias Blomberg 090-13 00 64.
Skicka din ansökan med CV per e-post till:
christine.isaksson@cjadvokat.se senast 25 november.
Urval kommer att ske löpande.
Läs mer om oss på www.cjadvokat.se
Välkommen med din ansökan.
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Advokatbyrån med idag fyra delägande
advokater finns i centrala Östersund sedan
1926 - i närhet till jakt, fiske och skidåkning.
På Heilborns Advokatbyrå kommer Du som är
advokat att arbeta självständigt och om Du är
rätt person erbjudas delägarskap i byrån. Som
biträdande jurist kommer Du att delvis assistera
byråns advokater men i ökande omfattning
själv handlägga ärenden. Arbetsuppgifterna på
advokatbyrån är omväxlande och utvecklande.
Välkommen att skicka Din ansökan med CV, personligt
brev, referenser och betyg till:
Heilborns Advokatbyrå HB
Advokat Jan Heilborn
Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund
E-post: jan.heilborn@heilborns.com
Hemsida: www.heilborns.com
Sista ansökningsdag är 3 december 2010
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Rätten till familj inom
barn- och ungdomsvården
Författare: Titti Mattsson
Förlag: Liber
Boken fokuserar kring
barns rätt till familj och vad
detta innebär i ett juridiskt
perspektiv.
Här beskrivs hur socialtjänsten och
domstolar tar hänsyn till rätten till familj
vid beslut om placeringar utanför hemmet, vårdnadsöverflyttning och adoption.
Författaren har analyserat tingsrättsdomar rörande vårdnadsöverflyttning
och konstaterar att barnets vilja sällan får
komma till uttryck och att föräldrarätten
väger tyngre än bedömningen av barnets
behov och barnets bästa. Boken bygger
på ett forskningsprojekt finansierat av
Allmänna barnhuset.
Titel: Sambolagen:
en kommentar
Författare: Göran Håkansson
Förlag: Thomson Reuters
Lagkommentar som inledningsvis redogör för bakgrunden till sambolagen
och lagstiftarens intentioner med lagen.
Tyngdpunkten ligger sedan på lagens
regler kring när ett samboförhållande
upphör. Vissa angränsande områden som
är av betydelse för sambor såsom sam
äganderätt, arv och testamente, faderskap och vårdnad om barn berörs också.

Ny litteratur i urval
Tryckår: 2010 om inte annat
anges.
Bengtsson, Bertil: Försäkringsavtalsrätt (2. uppl. Norstedts
juridik. 694 s. Institutet för
rättsvetenskaplig forskning;
188)
Bergstrand, Bengt Olof: Socialtjänstlagen 2010 (Höganäs:
Komlitt. 200 s.)
Börs: regelsamling. 2010/2011
(FAR. 1908 s)
Dahlman, Christian: Rätt och
rättfärdigande: en tematisk
introduktion i allmän rättslära (2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 128 s.)
Eriksson, Thomas: Trygghet i
boende (Stockholm: Jure.
111 s. Rapport/Tryggare Sverige; 2010:1)
Ersättning vid personskada/
Madeleine Randquist, red.
(16. uppl. Studentlitteratur.
568 s.)
Forssén, Björn: Moms44

Exempel på avtal mellan sambor finns
som bilagor tillsammans med sambolagens lagtext. Kommentaren som ingår i
Thomson Reuters serie ”Djupa kommentarer” vänder sig till jurister och andra
som i sin yrkesutövning har att hantera
frågor om samboförhållanden.

AVHANDLING I SKATTERÄTT
Maria Nelson: Utflyttning av aktiebolag:
en analys i ljuset av den internatonella
skatterätten och EU-rätten, Jure. Boken
analyserar skattekonsekvenserna av att
svenska aktiebolag flyttar sin hemvist till
utlandet. Studien bygger på både svensk
skatterätt och EU-skatterätt men även på
internationella jämförelser. Frågor som
behandlas är om EU-domstolens allmänna
praxis på företagsbeskattningens område
kan tillämpas på aktiebolag som byter
hemvist. Vad innebär uttrycken platsen
för den verkliga ledningen och hemvist?
Dessa och många andra skattefrågor med
anknytning till utflyttning av aktiebolag
behandlas utförligt.

DOMSTOLSVERKETS
PUBLIKATIONER
Kvaliteten på tolkning i domstolar,
Domstolsverket (DV-rapport 2010:4)
Domstolsverket har undersökt i vilken
utsträckning auktoriserade översättare,
tolkar och rättstolkar används vid domstolarna och om de upplevs som kvalificerade för sina uppdrag.
Samtliga domstolar har tillfrågats och

skyldighet i särkilda fall:
handelsbolag, enkla bolag,
konkursbon, dödsbon och
förmedlare m.fl.: en problematisering av sjätte kapitlet
mervärdesskattelagen med
förslag de lege ferenda
(Jure. 90 s.)
Gustafsson, David: VD-boken:
handbok för styrelse och
VD (Näsviken: Björn Lundén
information. 233 s.)
Hartley, T. C.: The foundations
of European Union law (7. ed.
Oxford Univ. Press. 501 s.)
Hed, Irja: Sekretess! handbok
om offentlighets- och sekretesslagstiftningen (17. uppl.
Jure. 156 s.)
Koll på kemikalier? rättsliga
förändringar, möjligheter
och begränsningar/redaktörer: Jonas Ebbesson och David Langlet (Iustus. 302 s.)
The law of green and social
procurement in Europe /
Roberto Caranta & Martin
Trybus (eds) (Copenhagen:

av totalt 80 domstolar har 65 besvarat
den enkät som ligger till grund för undersökningen.
Cirka 60 procent av domstolarna ställer
krav på auktoriserad tolk och många anser
att de håller en hög kvalitet men att det
ofta är problem att få kvalificerade tolkar
till rättegångar och muntliga förhandlingar.
Domstolsverket anser det viktigt att
fler tolkar utbildas och att kompetensen
hos redan nu verksamma tolkar höjs. DV
föreslår bland annat att verket, för domstolarnas räkning, bör göra en egen upphandling av tolkförmedlingstjänster. För
att höja kvaliteten på tolkförmedlingstjänsterna föreslår man även att regler om
registrering och tillsyn över tolkförmedlingar införs. Läs hela rapporten på
www.domstol.se .
Svensk-engelsk ordlista för domstols
väsendet
Domstolsverkets svensk-engelska,
engelsk-svenska ordlista från 1994 har
kommit i en tredje, helt omarbetad version. Ordlistan innehåller, förutom ord och
uttryck vanliga inom domstolsväsendet,
även avsnitt med bland annat namn på
svenska domstolar, tjänstebenämningar
och titlar inom Sveriges Domstolar. Ordlistan kan laddas ned på www.domstol.se
eller beställas från Domstolsverket.

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

DJØF. 330 s. European procurement law series; 2)
Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod (6. uppl. Uppsala: Institutet för bank- och
affärsjuridik, IBA. 235 s.)
Lundén, Björn: Samboboken:
juridik, ekonomi, beskattning/av Björn Lundén och
Anna Molin (6. uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 144 s.)
Lysén, Göran: Det nya Lissabonfördraget: en kort summering (Iustus. 129 s. Studies
in international law; 19)
Marthinussen, Hans Fredrik:
Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet
(Oslo: Cappelen. 594 s.)
Mellqvist, Mikael: Processrätt:
grunderna för domstolsprocessen/Mikael Mellqvist och
Kristina Wirdemark (Iustus.
174 s.)
Nergelius, Joakim: Svensk
statsrätt (2. uppl. Studentlitteratur. 581 s.)

Nilsson, Mattias: Europarätten:
en introduktion till EU-rätten
och Europakonventionen/
Mattias Nilsson och Jenny
Lundgren (4. uppl. Jure.
162 s.)
Palm, Anders: Pensionsstiftelser: pension direkt i företaget (4. uppl. Näsviken: Björn
Lundén information. 304 s.)
Reichel, Jane: Ansvarsutkrävande: svensk förvaltning i
EU (Jure. 259 s.)
Wainikka, Christina: Företagshemligheter: en introduktion
(Studentlitteratur. 144 s.)
Westerlund, Gösta: Straffprocessuella tvångsmedel: en
studie av rättegångsbalkens
24 till 28 kapitel och annan
lagstiftning (4. uppl. Stockholm: Bruun. 219 s.)

Läs mer
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats,
www.juridiskabiblioteket.se
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Your data room is here

Vinjett

Your suitors are here

Big deal?
It is vital to ensure that potential buyers have access to relevant data when a business
is up for sale. This access must be fast. It must be easy. And it must be secure.
All three requirements are met by Admincontrol’s Virtual Data Room (VDR). This is
an efficient, secure, flexible online portal solution that streamlines the due diligence
process and increases the chance of a big deal.
One decisive advantage of a VDR is that several potential buyers can gain access to
the material at the same time. Time differences and geographical distance are also
irrelevant because buyers can log into the virtual data room from any computer – 24/7.

Functional and user-friendly
No need for training (the interface is based on MS Office)
Language selection option for optimum servicing of international buyers
Maximum security with SSL-certified servers
Option to assign different access levels to different users
Electronic Q&A function minimises bottlenecks in in correspondence
Efficient search function
Extensive reporting options, including both tables and graphics
Index, folder structure and layout can be customised
Simple, transparent price structure

Support at your fingertips. At all times
Admincontrol is a Scandinavian company with local support in several countries. This
means committed personal support, maximum flexibility and minimum waiting time
whenever you need us.

Local support team

Read more about optimising the due diligence process at www.admincontrol.se

Admincontrol
Advokaten Nr 8Sverige
• 2010 AB

Kungsgatan 6

211 49 Malmö

+46 70 6951001

Simplifying corporate governance
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Översättning av juridiska texter
När du vänder dig till Semantix, vänder du dig till Nordens största
leverantör av kvalificerade språk- och kommunikationstjänster.

www.semantix.se
Telefon: 0774-40 05 50

ÖVERSÄTTNING TOLKNING KURSER

Jo, vi snabbavvecklar faktiskt
riktigt stora företag också
Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att vända sig
till en samarbetspartner med ﬁnansiell styrka och gedigen kunskap.
Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals bolag och i samband med
det framgångsrikt hanterat många större affärer.
Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att kontakta oss när
det gäller snabbavveckling av bolag.
» Lagerbolag (Startplattan)
» Snabbavveckling (Slutplattan)
» Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

Förvånad?
BOLAGSSTIFTARNA AB KUNGSTORGET 2 BOX 12086 402 41 GÖTEBORG TEL 031-704 10 50 FAX 031-14 84 10
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Samfundet

Lokalavdelningarnas viktigaste frågor
Sammanhållning och engagemang är de viktigaste frågorna för
framtiden. Det anser ordförandena i Advokatsamfundets lokal
avdelningar i en enkät om framtidens utmaningar.

1.  Vad är den största utmaningen för lokalavdelningen? 2. Vad är den största utmaningen för Advokatsamfundet?

Jan Heilborn,
ordf. Norra avdelningen
1. Nyrekrytering till yrket.
2. Att profilera yrket mot
allmänheten och att hålla ihop
advokaterna inom samfundet.

Robert Wikström,
ordf. Mellersta avdelningen
1. Att nå ut till medlemmarna
i avdelningen för att erhålla
dels insikt om och förståelse
för samfundets arbete (och
nyttan för var och en), dels
vilja till närvaro och gärna
engagemang.
2. Som fråga 1 – samt att påverka beslutsfattarna i frågor
som har direktrelevans för
medlemmarna!

Sara Mindus,
ordf. Stockholmsavdelningen
1. Enligt min uppfattning är
svaret detsamma på båda frågorna: den största utmaningen
Advokaten Nr 8 • 2010

är att engagera ledamöterna
i avdelningens/samfundets
arbete. En viktig del av detta
är att få alla att känna sig
välkomna och känna att samfundet och dess verksamhet
är till för dem. Dessutom finns
det så mycket som konkurrerar om tiden i dag. Alla större
advokatbyråer ordnar julfester,
sommarfester, resor och aktiviteter med arbetsgruppen.
Vidare konkurrerar ju även lokalavdelningen och samfundet
i viss mån med varandra.
2. Se fråga 1.

Bengt Ivarsson,
ordf. Östra avdelningen
1. För Östra avdelningen är
den största utmaningen att
förmå byråerna inom avdelningen att rekrytera nya
medarbetare trots dålig lönsamhet inom humanjuridiken.
Medelåldern är hög på många
humanjuridiska byråer och
sker inte nyrekryteringen inom
de närmsta åren blir det svårt
med kompetensöverföring till
yngre jurister. Dessutom kommer allmänheten att få svårt
att hitta ombud inom närområdet vid familjerättsliga angelägenheter. Bristen på humanjurister kommer sannolikt även
att leda till högre kostnader
för domstolarna, då offentliga
försvarare och målsägandebiträden med nödvändighet
måste anlitas från längre bort
liggande orter.
2. För Advokatsamfundet
är den största utmaningen
att öka engagemanget i

samfundsfrågor. Problemet
är inte unikt för samfundet,
utan många föreningar och
sammanslutningar har svårt
att förmå yngre personer att
avsätta tid till ideellt arbete
i föreningsvärlden. Vidare är
det viktigt att advokater såväl
på affärsjuridiska byråer som
på humanjuridiska byråer inser
behovet av ETT starkt samfund. Vi behöver varandra och
vi behöver engagerade personer från alla typer av byråer.

Fredrik Andersson,
ordf. Västra avdelningen
1. Att etablera en lokal verksamhet för avdelningen som
långsiktigt engagerar och
involverar yngre jurister.
2. Att få yngre jurister på
större affärsjuridiska byråer
att engagera sig i samfundet
och i samfundsfrågor samt att
på lång sikt hålla ihop advokatkåren i ett samfund.

2. Se svaret på fråga 1 samt
därutöver att verka för att timkostnadsnivån inom rättshjälp
och rättsskydd höjs väsentligt.

Karl Woschnagg,
ordf. Utlandsavdelningen
1. Våra medlemmar är verksamma i vitt skilda rättskulturer, vilket ibland skapar kollision mellan lokala och svenska
yrkesregler. Vår uppgift är
därför att – även om vi bara
representerar två procent av
kåren – väcka förståelse inom
samfundet för detta och finna
lösningar för den enskilde
utlandsadvokaten.
2. Att fortsätta värna advokatens roll och ställning i
samhället, som i internationell
jämförelse i Sverige redan är
exceptionellt god.

Advokatbolaget
Molander Björkdal

Göran Hellberg,
ordf. Södra avdelningen
1. Att vidmakthålla och så
långt möjligt förbättra advokattitelns goda ”varumärke”
och hålla samman kårens olika
intressegrupper.

Advokat
för delägarskap eller
kontorsgemenskap.
Mkt trivsamt advokatkontor i centrala Lund.
www.advokatbolaget.se
Mats Molander
046-121420
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Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

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

Specialister inom entreprenadrätt, fastighetsrätt och offentlig upphandling.
Läs mer om oss på www.juridikjobb.se

Vi växer och söker
därför regelbundet
marknadens mest
drivna jurister. Är du
tillräckligt driven?
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Söker ni personal
inom juridik?
+46 (8) 789 67 32
info@juridikjobb.se

Vi växer, jurister sökes. Läs mer
om tjänsterna och Setterwalls på
www.Juridikjobb.se
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Samfundet
Vägledande uttalande

Vägledande uttalande angående skyldighet för advokat att vid antagande av
uppdrag från klient, som är näringsidkare i annat EU-land, informera klienten
om att det föreligger en laglig skyldighet för advokat att till Skatteverket ange
klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning för vissa tjänster som
advokat säljer momsfritt till andra länder inom EU:s momsområde.
Från och med den 1 januari
2010 gäller nya bestämmelser
för bland annat beskattning av
tjänster vid utrikeshandel och
periodisk sammanställning för
tjänster varje kvartal.
Ändringarna i mervärdesskattelagen och skattebetalningslagen är föranledda av rådets
direktiv 2006/112/EG av den 28
november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt
(mervärdesskattedirektivet)
samt bland annat också rådets
direktiv 2008/8/EG av den 12

februari 2008 om ändring av
direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av tjänster.
Lagändringarna innebär att
värdet av sålda tjänster ska redovisas i en periodisk sammanställning under förutsättning att
köparen är registrerad för mervärdesskatt i ett annat EU-land,
och därmed har ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer),
samt att tjänsterna är skattepliktiga i det andra EU-landet.

I sammanställningen ska bland
annat anges köparens (klientens)
VAT-nummer, vilket är ett för
köparen unikt nummer och som
därmed innebär att klientens
identitet kan komma att röjas.
Ändringarna finns redo-

visade i prop. 2009/10:15 Nya
mervärdesskatteregler om
omsättningsland för tjänster,
återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning. Regleringen innebär
att advokat i lag åläggs att ut-

lämna uppgifter som omfattas av
advokats tystnadsplikt.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sammanträde den 15 oktober 2010 antagit
följande vägledande uttalande.
Det åligger advokat att vid
antagande av uppdrag från klient, som är näringsidkare i annat
EU-land, informera denne om
advokats skyldighet att uppge
klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning för vissa
tjänster som advokaten säljer
momsfritt till andra länder inom
EU:s momsområde. Om klienten motsätter sig att advokaten
anger VAT-numret föreligger
hinder för advokaten att uppge
detsamma för Skatteverket och
därmed uppfylla sin lagenliga
skyldighet. I sådant fall har advokaten att ta ställning till huruvida
han eller hon ska åta sig uppdraget eller ej. n

Advokatdagarna
Stoc k holm 13 -14 ok tober 2 011
Reservera datumen - mer information följer!

Advokaten Nr 8 • 2010

49

Samfundet
Nya ledamöter
Den 15 oktober 2010

Höstens nyheter!
Finansmarknadens
regelsamlingar

Nya
upplagor!

Lagar, EU-regler, föreskrifter och självreglering.
Uppdelat på värdepappershandel, börsbolag
och deras rådgivare respektive bank, kredit
och försäkring.
• Bank & Försäkring 2010/2011
• Börs 2010/2011
• Värdepapper 2010/2011

Läs mer och beställ på www.farforlag.se

Erica Ackebo, Wistrand
Advokatbyrå, Stockholm
Elin Awerstedt, G Grönberg
Advokatbyrå AB, Stockholm
Malin Bellander, Lofalk
Advokatbyrå AB, Stockholm
Jan Berg, Advokatfirman
Glimstedt Stockholm KB,
Stockholm
Kristofer Berggren, Advokatbyrån Norell AB, Skellefteå
Mattias Bexelius, A1
Advokater Kommandit
bolag, Stockholm
Linda-Marie Björnsdotter,
Advokaten Karin Berg AB,
Växjö
Emilia Colleen, Advokat
firman Westermark Anjou
AB, Stockholm
Urban Erntoft, Erntofts
Juridiska Byrå, Vetlanda
Caroline Falconer, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Fredric Forsman, Advokat
firman Glimstedt Stockholm
KB, Stockholm
David Assarson Frydlinger,
Advokatfirman Lindahl KB,
Stockholm
Petter Hagsköld, Mälar
advokaterna Advokaterna
Wiklund Odeling AB,
Västerås
Ylva Hagstedt, Advokatbyrån
Arvidsson & Heglind AB,
Örebro
Erik Hellners, Setterwalls
Advokatbyrå AB, Stockholm
Gunilla Dersand Holmberg,
Advokatfirman Kerstin
Koorti AB, Stockholm
Katarina Ibold, Advokatfirman
Delphi i Östergötland AB,
Linköping

Jeanette Karlsson, Försvarsadvokaterna Stockholm HB,
Stockholm
Marie Kjellerstedt, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm
Jennie Knutsson, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Maria Kosteska, Wistrand
Advokatbyrå, Göteborg
Joanna Landau, Advokatfirma
DLA Nordic KB, Stockholm
Fredrik Liljeblad, JR Johan
Roséns Advokatbyrå AB,
Vimmerby
Louise Lilliebjelke
Stockholmsavdelningen
Skärgårdsjuristen Louise
Lilliebjelke/Reglera
Familjejurister HB,
Stockholm
Marcus Lind, Advokatfirman
Margareta Lind AB,
Stockholm
Mattias Lindberg, IT-Advokaterna i Sverige AB,
Stockholm
Emma Linnér, Linklaters
Advokatbyrå AB, Stockholm
Nikita Lundin, Advokatfirman
Salmi & Partners AB,
Stockholm
Karin Nordborg, Danowsky
& Partners Advokatbyrå KB,
Stockholm
Daniel Nordfjäll, Advokat
byrån Kaiding Kommanditbolag, Umeå
Viktoria Nyström, AE
Nyströms Juristfirma,
Stockholm
Gudrun Ståhl Rohdin, Nacka
Värmdö Juridik AB/Reglera
Familjejurister HB,
Stockholm

Försök till brott
Fler titlar hittar du på

nj.se

Norstedts Juridik
– främst för de främsta.

Information och beställning
Tel. 08 402 75 00
order@farforlag.se
www.farforlag.se
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Samfundet
Pontus Röckert, Advokatfirman Cederquist KB,
Stockholm
Johan Saedén, Advokatfirman
af Petersens KB, Stockholm
Jessica Sandberg, ALWå
Advokatbyrå AB, Stockholm
Elin Sjöström, Andersson
Gustafsson Advokatbyrå KB,
Stockholm
Göran Starkebo, Nihlmark &
Zacharoff Advokatbyrå AB,
Stockholm
Andreas Stéen, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm
Peter Sundgren, Advokat
firman Vinge KB, Stockholm
David Sundin, Roschier
Advokatbyrå AB, Stockholm
Jonas Söderstjerna, Setter
walls Advokatbyrå AB,
Malmö
Bo Thomaeus, Gärde Wesslau
Advokatbyrå, Stockholm
Caroline Waering, Advokatfirman Nilsson & Co KB,
Stockholm
Jacob Westling, Bergh & Co
Advokatbyrå AB, Stockholm
Erik Woodcock, Advokat
firman Delphi KB,
Stockholm
Linn Wredström, Advokatfirman Hammarskiöld & Co
AB, Stockholm

Utträdda ledamöter
Jenny Arvered, Stockholm,
1 september 2010
Nicolina Bacirtzis, Stockholm,
10 september 2010
Gustav Bergstedt, Stockholm,
1 augusti 2010
Fredrik Bitter, Stockholm,
31 augusti 2010
Anna Bjering, Malmö,
27 augusti 2010
Eva Börjesson, Täby, 1 augusti
2010
Niclas Carling, Göteborg,
1 oktober 2010
Tidskriften ADVOKATEN ges ut
av Sveriges advokatsamfund
Postadress
Box 273 21, 102 54 Stockholm
Besöksadress
Laboratoriegatan 4, Stockholm
Advokatsamfundets växel
08-459 03 00
E-POST
advokaten@advokatsamfundet.se
FAX
08-662 30 19
HEMSIDa
www.advokatsamfundet.se
ANSVARIG UTGIVARE
Anne Ramberg, Sveriges advokatsamfund
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Helena Colliander, Göteborg,
1 september 2010
Pontus Danielson, Göteborg,
17 september 2010
Anna Duvander, Stockholm,
6 oktober 2010
Annika Elmér, Stockholm,
1 oktober 2010
Tomas Fjordevik, Stockholm,
1 september 2010
Jenny Gemzell, Stockholm,
1 september 2010
Max Granström, Helsingborg,
1 september 2010
Marion Greidinger, Stockholm, 28 augusti 2010
Ylva Hult, Stockholm,
23 augusti 2010
Jessica Kjellsson, Stockholm,
5 september 2010
Kjell Larsson, Stockholm,
2 september 2010
Henrik Leffler, Stockholm,
1 september 2010
Annelie Lindstedt, Stockholm,
3 september 2010
Martin Ljungsholm, Stockholm, 30 september 2010
Sofia Mårtensson, Stockholm,
13 september 2010
Therése Nandrup, Norr
köping, 31 augusti 2010
Lena Nobel, Stockholm,
1 september 2010
Linda Nord, Malmö,
1 september 2010
Teresia Nygårds, Stockholm,
10 september 2010
Carl Näsholm, Stockholm,
4 oktober 2010
Karsten Olsen, Malmö,
6 september 2010
Anders Olsson, Eslöv,
14 september 2010
Angelica Runesson, Stockholm, 9 september 2010
Katarina Stahl, Boulder, USA,
1 juli 2010
Helena Strömbeck, Malmö,
15 september 2010
Dan Sylvebo, Jönköping,
10 september 2010
Sabine Söndergaard,

Göteborg, 30 september
2010
Kajsa Westerdahl, Stockholm,
1 september 2010
Marie Östman, Stockholm,
1 september 2010

REDAKTION
Chefredaktör Tom Knutson, 08-459 03 25
tom.knutson@advokatsamfundet.se
Journalist Ulrika Brandberg, 08-459 03 07
ulrika.brandberg@advokatsamfundet.se
Journalist Magnus Andersson, 08-459 03 03
magnus.andersson@advokatsamfundet.se
REDAKTIONSRÅD
Anne Ramberg, Tom Knutson, André Andersson, Mia Edwall Insulander, Richard Wikström,
Ulrika Brandberg, Magnus Andersson.
ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter
och biträdande jurister:
registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt
prenumeration@advokatsamfundet.se

ANNONSANSVARIG
Lars Falk, Falk Media AB, 08-766 01 40,
070-686 35 35, larsfalk@falkmedia.eu
GRAFISK FORM OCH LAYOUT
Jesper Möller, Tidningsmakarna AB
KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB
TRYCK
Lenanders grafiska
MANUS
Manusstopp nästa nummer: 23 november.
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress ovan). Åsikter och förslag som framförs i artiklar står helt för författarnas eller de
intervjuades räkning och behöver inte delas
av Sveriges advokatsamfund. Redaktionen
förbehåller sig rätten att stryka i längre
inlägg. För ej beställda artiklar och bilder tar
redaktionen inget ansvar.

Avlidna ledamöter
Peter Gabrielson, Falsterbo,
26 februari 2010
Per Guldstrand, Tomelilla,
19 september 2010
Kjell Mellberg, Täby,
10 september 2010
Sigvard Norman, Bromma,
12 september 2010
Carl Ebbe Tuwezén, Malmö,
27 augusti 2010

Remissärenden
Förteckning över remiss
ärenden, i vilka samfundet
avgivit yttrande:
R-2010/0831 Departementspromemorian En myndighet för bortförda barn (Ds
2010:16)
R-2010/0833 Departementspromemorian En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (Ds 2010:17)
R-2010/0852 Promemorian
Ansvarsfördelning mellan
kommuner i vissa fall (Ds
2010:21)
R-2010/0922 Departementspromemorian Genomförande av rådets rambeslut om
kampen mot organiserad
brottslighet (Ds 2010:25)
R-2010/0927 Betänkandet
Mutbrott (SOU 2010:38)
R-2010/1023 Promemorian
Genomförande av det nya
e-penningdirektivet
(Ds 2010:27)
R-2010/1024 Departementspromemorian Överlämnande från Sverige enligt en
nordisk arresteringsorder
(Ds 2010:26)

R-2010/1025 Betänkandet
Utländsk näringsverksamhet
i Sverige – En översyn av
lagstiftningen om utländska
filialer (SOU 2010:46)
R-2010/1026 Departementspromemorian Nya kapitel
i kulturminneslagen – författningsändringar vid ett
svenskt tillträde till Unidroitkonventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut
olagligt (Ds 2010:28)
R-2010/1180 Förslag till
föreskrift om ändring av Datainspektionens föreskrifter
(DIFS 1998:3)
R-2010/1203 Betänkandet
Ett utvidgat skydd mot
åldersdiskriminering (SOU
2010:60)
R-2010/1238 Förslag till
föreskrifter och allmänna
råd om förhandsgranskning
av interna modeller för att
beräkna solvenskapitalkrav

Läs mer
Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se . Klicka på
”Advokatsamfundet tycker”.
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till
Sveriges advokatsamfund, Box 273 21, 102 54 Stockholm

Zeteo. Från klarhet till klarhet.
Det är inte konstigt att Zeteo är Sveriges snabbast växande rättsdatabas.
Ingen tillfällighet att samtliga landets tio största advokatbyråer använder
tjänsten. Bakom Zeteo står nämligen Sveriges mest omfattande juridiska
bibliotek: det från oss på Norstedts Juridik.
I det finns mängder av referenslitteratur som inget annat förlag kan
erbjuda. Unika standardverk som med tiden blivit oumbärliga för svensk rättsskipning. Numera ingår de allra flesta av dem i Zeteo.
Tjänstens grundstruktur följer den välbekanta logiken i Sveriges Rikes Lag.
Allt för att snabbt och säkert ge dig det glasklara beslutsunderlag du behöver
för att göra ett briljant arbete.
Läs mer på www.nj.se.

Främst
för de
främsta.

Sveriges kunnigaste inom juridik, skatt ekonomi och offentlig förvaltning har en sak gemensamt.
Vi står bakom dem med förstklassig programvara, litteratur, utbildning och internettjänster.
Norstedts Juridik – främst för de främsta.

