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”De här brotten är så stora, problemen så gigantiska, 
att vi på något sätt inte längre uppfattar dem som brott.”
                Jerzy Sarnecki
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Ledare Generalsekreteraren

Mitt sommarlov
Vad JÄtteskönt mitt sommarLoV ska bLi. Då är man 
ledig hela långa dan. Och alla människor vill ut på lan-
det. Och nästan ingen vill gå kvar i stan. Så sjöng Anita 
Hegeland i min barndom. Och det gäller väl än. Mitt eget 
sommarlov inleddes med att jag tillsammans med presi-
diet i IBA var inbjuden till Seoul i Sydkorea för att tala om 
the ”rule of law” vid ordförandenas i de asiatiska advokat-
samfunden årliga sammankomst. Det blev en tankeväck-
ande upplevelse. Man kunde notera att den sydkoreanska 
advokatkåren åtnjuter mycket stor samhällelig respekt. 
Vi välkomnades av premiärministern, ordförandena i de 
högsta domstolarna, ordföranden i motsvarigheten till 
vårt justitieutskott och av Seouls borgmästare. Bland del-
tagarna märktes representanter från nästan alla asiatiska 
länder, liksom från Australien och Nya Zeeland. I många 
av dessa länder känns de aktuella frågorna igen. Det kan 
gälla allt från advokatetik, access to justice, rättssäkerhet 
till konkurrensfrågor.

När man däremot lyssnar till de mycket allvarliga pro-
blem som kollegerna i Bangladesh, Nepal eller Burma dag-
ligen möter, inte sällan med risk för sina egna liv, står det 
klart hur oerhört viktigt det är med solidaritet och stöd 
från advokater och advokatorganisationer i andra länder, 
också från dem som ligger långt borta. Dessa kolleger 
visade en påtaglig stor tacksamhet för att den internatio-
nella advokatkåren uppmärksammar deras situation. 

En deltagare på konferensen var ordföranden i Ho Chi 
Minh Bar i Vietnam. Han hade bara några dagar tidigare 
varit med om att utesluta advokaten Le Cong Dinh ur 
advokatsamfundet, mindre än en vecka efter det att 
advokaten gripits i sitt hem och bortförts av polis. Advokat 
Dinh uteslöts utan att han beretts tillfälle att försvara sig. 
Det uppgivna skälet för gripandet var att Dinh skulle ha 
bedrivit omstörtande verksamhet i syfte att störta kom-
munistregimen i Vietnam. Det lokala advokatsamfundet 
ansåg sig då böra tillhandagå regimen genom att utesluta 

honom. Kort därefter återkallade justieministeriet Dinhs 
licens att utöva advokatyrket.

Vietnam är en kommunistisk enpartistat, med utbredd 
korruption. Man har infört marknadsekonomi. Vietnam 
har mottagit gigantiska bidrag i olika biståndsprojekt från 
många länder, däribland Sverige. Detta gäller inte minst  
rättsbistånd. Sveriges advokatsamfund har tillsammans 
med det danska advokatsamfundet på uppdrag av Sida 
och Danida medverkat till etablerandet av ett nationellt 
advokatsamfund i Vietnam. Något oberoende för enskilda 
advokater eller de lokala advokatsamfunden föreligger 
emellertid inte. Allt är enligt den vietnamesiska konstitu-
tionen underkastat det kommunistiska partiets vilja.

Jag hade FörmÅnen att träffa Dinh flera gånger i Hanoi, 
i Ho Chi Minh City och inte minst i Stockholm förra året. 
Tidskriften Advokaten intervjuade honom i samband 
härmed. För mig är det också på ett personligt plan djupt 
chockerande att demokratikämpen Dinh alltjämt sitter 
fängslad, utan rättegång och utan rätt till advokat. Allmänt 
anses risken stor att han kan komma att få sitta fängslad i 
upp till 20 år. Vietnam vill statuera exempel. Att de senas-
te decenniernas solidaritet med Vietnams folk inte skulle 
ge ett bättre demokratiskt utfall än detta är bedrövligt. Jag 
hoppas att Sverige inom ramen för sitt ordförandeskap 
i EU tar tillfället i akt och påtalar de allvarliga brott mot 
mänskliga rättigheter som Vietnam vid upprepade tillfäl-
len gjort sig skyldigt till.

Det vietnamesiska exemplet är dessvärre inte unikt i 
Asien. I flera länder finns en tydlig tendens att vilja ge 
begreppet ”rule of law” en annan tolkning än den som 
världssamfundet i övrigt tillämpar. Man föredrar att tolka 
begreppet som liktydigt med ”rule by law”. Man anser att 
i avvägningen mellan statens intresse av säkerhet och in-
dividens av personlig frihet måste varje land göra sin egen 
bedömning utifrån det landets specifika förhållanden. 

ANNE
RAMBERG
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Mitt sommarlov

Intresseavvägningen anses vara uteslutande en nationell 
angelägenhet vari utländska intressen icke ska lägga sin 
näsa. Men omvärlden ska lägga sig i. Globalisering är inte 
bara ett positivt laddat värdeord avseende ekonomisk 
utveckling. Globaliseringen gäller även grundläggande 
värden av mänsklig och frihetlig natur. FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna anges vara universell just 
av detta skäl. Därför att det inte är en enskild regims privi-
legium att åsidosätta dess regler under påstående att detta 
är en anpassning till ”lokala förhållanden”. Samhällsbyg-
get måste utgå från en universell definition av ”rule of 
law”, inte från politiska föreställningar eller ekonomiska 
mål.

mitt sommarLoV präglades i hög grad av rättssäkerhets-
frågornas relevans även i vårt land. Jag deltog nämligen 
som expert i utvärderingen av buggning och preventiva 
tvångsmedel. Utredare var hovrättslagmannen Jan Öh-
man, som lade fram sitt betänkande i slutet av juli. Ad-
vokatsamfundet var som bekant mycket kritiskt till båda 
dessa lagar när de infördes den 1 januari 2008. 

Syftet var att analysera om lagarna har fått avsedd 
effekt, om de uppfyller de brottsbekämpande myndig-
heternas behov, om kontrollmekanismerna och övriga 
rättssäkerhetsgarantier är tillräckliga samt därvid belysa 
vilken inverkan tvångsmedelsanvändning kan få på den 
personliga integriteten.

Utredaren fann när det gäller effektiviteten att det är 
nödvändigt att en ny modell utarbetas för utvärdering 
som grundas på vetenskapliga metoder istället för att en-
dast förlita sig på de brottsbekämpande myndigheterna. 
Idag mäts nämligen ett tvångsmedels effektivitet i om det 
har lett till användning av ytterligare tvångsmedel. Denna 
brist har Advokatsamfundet i likhet med flera andra vid 
upprepade tillfällen påtalat. 

Med hänsyn till den korta tid som lagarna varit i kraft, 
det till följd därav jämförelsevis låga antalet beslut, samt 
den oanständigt korta tid som stod till utredarens förfo-
gande tycker jag utredaren på ett förtjänstfullt sätt utfört 
sitt uppdrag. Han föreslår att giltighetstiden för lagen om 
buggning bör förlängas till utgången av år 2014 i syfte att 
få ett tillräckligt underlag för att kunna göra en fullgod 
utvärdering. Han konstaterar samtidigt att den preven-
tiva avlyssningen inte tillgodoser de brottsbekämpande 
myndigheternas behov och att denna lag därför inte bör 
permanentas. Utredaren anser dock att det finns skäl 
att överväga om inte Säkerhetspolisens möjligheter att 
använda hemliga tvångsmedel för att förhindra särskilt 
allvarliga brott bör utvidgas och regleras i en särskild lag, 
som endast tar sikte på Säkerhetspolisens verksamhet 
och i detta sammanhang ta förnyad ställning till i vilken 
mån den öppna polisen har behov av preventiva tvångs-
medel. Denna fråga ansluter nära till förre Säpochefen 
Anders Erikssons utredning om signalspaning för polisiära 
behov. Den presenterades också mitt i sommarlovet. Den 
utredningen fick ett minst sagt kallsinnigt mottagande av 
justitieministern.  

Bakgrunden till Erikssons utredning var den politiska 
överenskommelse om signalspaning som kom till un-
der minst sagt förvirrade och för respekten för Sveriges 

riksdag mindre förtroendegivande former. Överens-
kommelsen innebar att Säpo och den öppna polisen 
inte längre från FRA skulle kunna beställa eller inrikta 
signalspaning i preventivt syfte. Direktiven var tydliga och 
tog sin utgångspunkt i hur Säpo och den öppna polisen 
skulle kunna få tillgång till information som erhålls genom 
signalspaning i underrättelsesyfte. Eriksson har, som jag 
ser det, i strid med direktiven, i stället föreslagit infö-
rande av ett nytt brottsutredande tvångsmedel. Förslaget 
innebär nämligen att såväl Säpo som den öppna polisen 
ska få befogenhet att signalspana i brottsutredningar, såväl 

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

i eter som i tråd. Anders Eriksson är mycket skicklig och 
skrivningarna i betänkandet är milt utryckt listiga. Men 
justitieministern lät sig inte luras. Det var klokt. 

Det finns skäl att hoppas på en förnyad översyn där sig-
nalspaningen får det användningsutrymme som är sakligt 
påkallat. Men inte mer.

sommarLoVet aVsLutades med avslöjandet att hemlig 
information från polisen läckts till den undre världen. Det 
handlade om de välkända och av polisen med stolthet ofta 
omnämnda listorna på Sveriges mest kriminella personer. 
Jag har i och för sig alltid undrat varför dessa individer 
åtnjuter förmånen av att vara på en lista och inte sitta i bu-
ren, om polisen nu vet att de är så farliga. Mycket känslig 
information, inte bara om dessa uppgivet kriminella utan 
också om deras anhöriga och andra oskyldiga personer, 
tycks ha kommit i orätta händer. Viktigt underrättelse-
material har avslöjats. Detta borde leda till eftertanke. Ty 
det inträffade illusterar hur all insamlad information kan 
komma att användas på ett icke avsett sätt. Det gäller även 
sekret information som finns hos polisen. Vad månde den 
beslutade datalagringen kunna medföra vid obehöriga 
läckage? Det finns skäl till viss bävan. 

Så gick även denna sommar till ända. Höstmörkret faller 
och kanske att för vissa av oss det nordiska vemodet sätter 
in. Men den goda nyheten är att en ny termin stundar. 
Och inför den har våra sommarlov förhoppningsvis givit 
viktiga energitillskott.   

”Jag hoppas att Sverige inom ramen för sitt 
ordförandeskap i EU tar tillfället i akt och påtalar 
de allvarliga brott mot mänskliga rättigheter 
som Vietnam vid upprepade tillfällen gjort sig 
skyldigt till.”
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Nyheter

Migrationsverket ser över 
rutinerna för förskott
migrationsverkets nya poli-
cy för förskott till offentliga 
biträden ställer till problem 
för advokaterna som får 
ligga ute med stora belopp. 
men nu lovar migrationsver-
ket att se över sina rutiner.

Sedan slutet av 2008 betalar 
Migrationsverket inte längre 
rutinmässigt ut förskott till of-
fentliga biträden (se artikel i 
Advokaten nr 7 2008). Om det 
inte finns särskilda skäl till för-
skott får biträdena i stället vänta 
tills ärendet är avslutat. Enligt 
Migrationsverket innebär de 
nya rutinerna att man tillämpar 
rättshjälpslagen och rättshjälps-
förordningen på det sätt som 
det är tänkt.

den nya poLicyn ställer till 
stora problem för advokaterna, 

som ofta får vänta 
mycket länge på 
sitt arvode och er-
sättning för till ex-
empel tolkar. Flera 
advokater har kon-
taktat Advokatsam-
fundet och berättat 
om likviditetspro-
blem till följd av 
Migrationsverkets 
rutiner.

Hittills har åt-
minstone en advokat överklagat 
Migrationsverkets beslut om att 
inte bevilja förskott. Migrations-
överdomstolen beviljade dock 
inte prövningstillstånd i frågan.

i Juni skrev samfundet ett brev 
till migrationsminister Tobias 
Billström för att uppmärksam-
ma honom på situationen. I 
brevet ges exempel på hur advo-

kater får ligga ute 
med pengar i ett 
halvår upp till över 
ett år när ärendena 
drar ut på tiden. I 
brevet skriver gene-
ralsekreterare Anne 
Ramberg bland an-
nat följande:

”De nya rutiner-
na för utbetalning 
av förskott innebär 
att färre advoka-

ter vill åta sig uppdrag som 
offentligt biträde i utlänningsä-
renden. Många advokater far sin 
huvudsakliga inkomst genom 
uppdrag som offentligt biträde. 
Migrationsverkets agerande får 
stora ekonomiska konsekvenser 
för dem.”

Brevet sändes också som 
kopia till Migrationsverkets 
generaldirektör Dan Eliasson.

I slutet av juli fick Advokat-
samfundet svar från Migra-
tionsverket. Verkets rättschef 
Mikael Ribbenvik förklarar där 
att verket följer den rättsliga 
reglering och praxis som gäller 
för förskott. Eftersom systemet 
orsakar problem för advoka-
terna lovar dock Ribbenvik att 
Migrationsverket ska se över 
sina rutiner och undersöka om 
det är möjligt att hitta en annan 
ordning inom ramen för gäl-
lande regler.

adVokatsamFundets ordfö-
rande advokat Tomas Nilsson sä-
ger att Advokatsamfundet även 
i fortsättningen kommer att be-
vaka hanteringen av förskott till 
advokater.

– Den utlovade rutinöversy-
nen får inte rinna ut i sanden. 
Ytterst handlar detta om att det 
rättsliga biståndet för asylsökan-
de och för andra rättssökande 
inom utlänningsrätten inte får 
utsättas för påfrestningar som 
drabbar kvaliteten och rättssä-
kerheten, fastslår han.

 UB

Mikael Ribbenvik
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de båda lagarna om hem-
liga tvångsmedel från 2008 
bör inte permanentas, an-
ser utredaren Jan öhman.

I slutet av juli överlämnade hov-
rättslagmannen Jan Öhman sin 
utvärdering av de båda lagarna 
om hemlig rumsavlyssning och 
preventiv tvångsmedelsanvänd-
ning. 

Öhman kommer fram till att 
lagen om hemlig rumsavlyssning 
(buggning) har använts för lite 
för att man ska kunna dra några 
slutsatser om den fungerar. Han 
föreslår därför att den förlängs 
till år 2014 för att ge ett bättre 
underlag för utvärdering. Totalt 
har den öppna polisen och tul-
len avlyssnat 25 personer sedan 
2008, och Säkerhetspolisen har 

inte heller använt den i någon 
större omfattning.

Lagen om åtgärder för att för-
hindra särskilt allvarlig brotts-
lighet (preventiva tvångsmedel) 
har använts av Säpo i cirka 50 
ärenden, och av den öppna 
polisen enbart av två. Utredaren 
drar slutsatsen att lagen inte 
uppfyller Säkerhetspolisens be-
hov, och att den därför inte bör 
permanentas. Istället bör man 
överväga en ny lag som enbart 
tar sikte på Säkerhetspolisens 
verksamhet. 

De båda lagarna trädde i kraft 
2008, och Öhmans uppgift var 
att utvärdera hur väl de funge-
rat. Till utredningen knöts också 
ett antal experter, däribland 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg. UB

Hemliga tvångsmedel 
utvärderade

25 personer har avlyssnats sedan 2008.
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Nyheter

Hemliga polisdokument
i händerna på kriminella

Misstänkta fall av penningtvätt ökar

sekretessbelagda handling-
ar från polisen med uppgif-
ter om tungt kriminella per-
soner har kommit i omlopp i 
den undre världen.

 
De två dokumenten, Alca-
traz- och Novalistan, har läckt 
från Stockholms länskriminal, 
rapporterade Dagens Nyheter 
nyligen. Dokumenten innehål-
ler bland annat uppgifter om 
misstänkta yrkeskriminella, 
deras kopplingar till varandra, 
alternativa bostadsadresser och 
telefonnummer.

Exakt vilka uppgifter och 
andra sekretessbelagda uppgif-
ter som läckt ut vet inte polisen. 
Dock står det klart att Alcatraz- 
och Novalistan läckt ut och 
finns till försäljning i den undre 
världen.

På Polisens hemsida skriver 
man att det under slutet av 
2008 och början av 2009 fram-
kom uppgifter som tydde på 
att sekretessbelagd information 
hos polisen fanns hos kriminella 
personer. En förundersökning 
inleddes och under mars 2009 
bekräftades uppgifterna.

Polismålsenheten har utrett 
och konstaterat att någon 
polisanställd inte misstänks för 
brott. Uppgifterna har av annan 
person åtkommits genom brott. 
Uppgifterna fanns samlade i en 

antalet rapporter om miss-
tänkt penningtvätt ökade 
förra året jämfört med året 
innan. det visar Finanspoli-
sens årsrapport för 2008.

Förra året rapporterades 13 048 
misstänkta fall av penningtvätt 
jämfört med 6 040 fall år 2007. 

– Det här beror på att framför 

datafil. Länskriminalpolisen 
utreder för närvarande vilka 
uppgifter som åtkommits. 

– Att uppgifterna kommit ut 
är naturligtvis olyckligt, men vi 
har inga indikationer på att det 
inneburit obehag eller annat för 
de personer som omnämns i 
informationen, säger Margareta 
Linderoth, chef för länskrimi-

allt bankerna och penningför-
medlarna infört bättre rutiner. 
Däremot är rapporteringsbenä-
genheten i kontantbrancherna F
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samfundet kritiskt mot 
förslag om terroristlag
europarådets arbete mot ter-
rorism är viktigt, men sverige 
bör inte tillträda europarådets 
konvention om förebyggande 
av terrorism (ets 196). det 
skriver advokatsamfundet i sitt 
remissvar på departements-
promemorian straffrättsliga 
åtgärder till förebyggande av 
terrorism (ds 2009:17). advo-
katsamfundet rekommenderar 
istället att rambeslutet genom-
förs genom ändringar i lagen 
om straff för terroristbrott.

läs remissvaret på advokat-
samfundets webbplats.

unga lagöverträdare 
hanteras för långsamt
rättsväsendet lever inte upp 
till statsmakternas krav på han-
teringen av ungdomsbrott. det 
går för långsamt och fler brott 
borde kunna klaras upp visar 
en ny granskning från riksrevi-
sionen. riksrevisionens rapport 
är den första i en serie gransk-
ningar av rättsväsendet.

Hanteringen av unga 
lagöverträdare – en utdragen 

process (RiR 2009:12)

Lättare få ersättning 
för biträde i skattemål
skatteförfarandeutredningen 
lämnade i juni förslag till en ny 
skatteförfarandelag. lagen ska 
ersätta ett splittrat regelverk 
som är svårt att förstå. utred-
ningen föreslår bland annat 
ökade möjligheter att deklarera 
genom ombud och generösare 
bestämmelser om ersättning 
för kostnader för biträde i 
ärenden och mål om skatt. rät-
ten till ersättning ska dessutom 
kunna prövas redan när ett 
ärende eller mål inleds.
 SOU 2009:58

ipred-lagen utvärderas 
av helena Jäderblom
kammarrättslagman helena 
jäderblom ska på regeringens 
uppdrag utvärdera tillämp-
ningen av vissa civilrättsliga 
sanktioner på immaterialrät-
tens område, den så kallade 
ipred-lagen. lagen trädde i 
kraft den 1 april i år.

helena jäderblom ska bland 
annat utreda hur lagen påver-
kat rättighetsinnehavare, kon-
sumenter och internetleveran-
törer. uppdraget ska redovisas 
senast den 1 augusti 2012.

nalpolisen i en kommentar.
Som ett led i att förbättra 

säkerheten har polisen vidtagit 
olika åtgärder. Den fortsatta 
utredningen avser att visa vem 
som kommit över uppgifterna, 
samt om ytterligare säkerhets-
höjande åtgärder kan behövas.
 TK
 Läs mer: www.polisen.se

13 048
misstänkta fall av penningtvätt 
rapporterades 2008.

fortsatt låg, säger kriminal-
kommisarie Thomas Palmberg, 
biträdande chef vid Finanspoli-
sen, i en kommentar.

I rapporten belyser Finans-
polisen hur arbetet för att före-
bygga, försvåra och bekämpa 
penningtvätt bedrivs.

 Läs mer: www.polisen.se

Sekretessbelagda handlingar har läckt ut på stan.
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Nyheter

soFia

Mentorprojektet gav 
perspektiv på chefsrollen
mentorskap kan både ge 
lärdomar och väcka tankar 
– för både adept och men-
tor. det visar utvärderingen 
av mentorsprojektet sofia, 
som avslutades i maj i år.

Totalt 22 kvinnor från rätts-
väsendet och advokatkåren 
medverkade i 2008/2009 års 
Sofia. Elva adepter har under ett 
knappt år haft kontakt med var-
sin mentor.

Karin Attorps, advokat och 
delägare i Mannheimer Swart-
ling advokatbyrå, medverkade i 
projektet som adept.

– Jag blev tillfrågad av en 
kvinnlig kollega och tyckte att det 
skulle vara roligt att vara med. På 
byrån är det ofta jag som handle-
der och coachar yngre kolleger så 
det har varit oerhört lärorikt och 
uppskattat att få delta som adept, 
berättar hon.

Karin och hennes mentor 
Guntra Åhlund, tidigare vice 
riksåklagare, numera byråchef 
vid Riksåklagarens kansli, träf-
fades ungefär en gång i måna-

Karin Attorps tycker att det 
var enbart positivt att hennes 
mentor arbetade under andra 
villkor än hon själv.

– Det är lättare att reflektera 
över sin egen situation och sitt 
handlingssätt i beskrivningen av 
en specifik problemställning för 
någon som inte verkar i samma 
arbetsmiljö och därmed inte re-
dan har en bild av hur det ”bör 
vara”, säger hon. 

guntra ÅhLund säger att hon 
försökt ha ett coachande förhåll-
ningssätt till sin adept. Snarare 
än att servera färdiga svar har 
hon ställt frågor. Men samtalen 
har också gett henne tillfälle att 
reflektera.

– Jag har fått tänka till hur 
man ska hantera sin roll i olika 
situationer. Karin frågade emel-
lanåt om jag konfronterats med 
ett visst problem. Ibland fick 
jag svara att det hade jag, men 
den lösning jag valde fungerade 
mindre bra och att jag skulle 
agera annorlunda om problemet 
uppstod igen, säger Guntra.

den, som regel över en lunch. 
Mötena handlade om både stora 
och små frågor, allt ifrån hur 
man hittar sin chefsroll i en or-
ganisation till konsten att hålla 
utvecklingssamtal.

Också mentorn Guntra Åh-
lund är nöjd med projektet.

– Jag är jätteglad att jag fick 
möjligheten att vara mentor 
och över kontakten med min 
adept. Förutom att hon är en 
väldigt trevlig person och duktig 
yrkeskvinna har vi pratat om 
mycket intressanta frågor. Chefs-
uppdraget kan se olika ut i olika 
organisationer, men många 
frågor kring själva chefsrollen 
är allmängiltiga och intressanta 
att resonera kring. Jag har också 
fått en unik inblick i advokat-
världen, säger hon.

en grundtanke i Sofiaprojek-
tet är just att para ihop mento-
rer och adepter från skilda delar 
av rättsväsendet och advokatkå-
ren. På det viset får deltagarna 
också inblickar i en annan typ 
av organisation. 

på sofiadagen den 15 maj 2006 
beslutade nätverket hilda att 
starta ett praktik- och mentors-
program, som fick namn efter 
dagens namnsdagsbarn. pilotpro-
jektet blev en framgång. sedan 
dess har två kullar av mentorer 
och adepter deltagit i sofia, som 
utvecklats mer till ett mentors-
program med praktikinslag.

elva mentorer och elva adep-
ter deltog i sofia 2008/2009. 
mentorerna var kvinnliga chefer 
från olika delar av rättsväsendet 
och advokatkåren. adepterna 
kom från polisen, åklagarväsen-
det, domstolarna, advokatbyrå-
erna och justitiedepartementet 
och har alla uttryckt intresse för 
ledarskapsfrågor.

Utvärderingen från Sofia 
2008–2009 visar att delta-
garna generellt är mycket nöjda. 
Adepterna kände sig stärkta i sin 
arbetssituation. Också mento-
rerna tyckte att de fått med sig 
värdefulla erfarenheter. Guntra 
Åhlund betonar också just det.

– Jag hoppas förstås att jag 
varit till hjälp som mentor, men 
jag har också själv lärt mig mer 
om hur man har bra samtal, sä-
ger Guntra, som tar med sig er-
farenheterna till sitt nya arbete 
som byråchef på Riksåklagarens 
kansli och som bland annat 
kommer att innefatta arbete 
med olika chefsfrågor. 

karin intygar att det varit 
mycket givande att få ta del av 
Guntras gedigna erfarenhet av 
chefskap. 

– Jag uppskattar verkligen 
att Guntra varit så engagerad i 
samtalen och villig att dela med 
sig av sina upplevelser.

Under hösten startar ett nytt 
Sofiaprojekt. Elva adepter och 
elva mentorer kommer att följas 
åt under hösten och våren. 
Adepterna har nominerats av 
nätverket Hildas medlemmar. 
Liksom under den senaste om-
gången ligger fokus på mentor-
skap, men deltagarna bestäm-
mer själva om de också vill ha 
inslag av praktik.

 UB

det hÄr Är soFia

”Det har varit oerhört läro-
rikt och uppskattat att delta.”
 Karin Attorps

”Jag har fått en unik inblick i 
advokatvärlden.”
 Guntra Åhlund F

o
t
o

: 
u

l
r

ik
a

 b
r

a
n

d
b

e
r

g
 (

Å
h

l
u

n
d

)



9Advokaten Nr 6 • 2009

Nyheter

synliga åklagare mest 
utsatta för hot
Åklagare utsätts mer för hot 
och trakasserier än domare. 
det visar en ny undersökning 
från brottsförebyggande rådet, 
brå. enligt undersökningen 
har 25 procent av åklagarna 
upplevt försök till otillåten 
påverkan genom till exempel 
hot, skadegörelse eller mutor 
under de senaste 18 månader-
na. bland länsrättsdomarna är 
motsvarande siffra 14 procent, 
för åklagare vid ekobrottsmyn-
digheten 12 procent och för 
tingsrättsdomare 11 procent. 
enligt brå beror skillnaderna 
troligen på att åklagare är mer 
synliga som individer i rättsvä-
sendet än domare. �www.bra.se

ökade möjligheter att 
välja ombud föreslås
regeringen överlämnade i bör-
jan av sommaren ett förslag till 
lagrådet om nya regler för för-
ordnanden av och ersättning 
till rättshjälpsbiträden, offent-
liga försvarare, målsägandebi-
träden och offentliga biträden. 
målet är, enligt förlaget, att 
förbättra möjligheterna för 
den enskilde att välja sådant 
rättsligt biträde. regeringen 
vill ta bort de hinder som finns 
idag för att välja ett biträde el-
ler en försvarare på annan ort. i 
stället ska rätten till ersättning 
för merkostnader för tidsspil-
lan och utlägg som uppstår på 
grund av att biträdet är verk-
sam på annan ort begränsas.

advokatsamfundet var i 
sitt remissvar kritiskt till den 
utredning som ligger till grund 
för förslagen. enligt samfundet 
riskerar förslagen i praktiken 
att ytterligare urholka rätten 
att fritt välja ombud.

Länsrätterna blir 
förvaltningsrätter
landets 23 länsrätter försvin-
ner, och ersätts av 12 förvalt-
ningsrätter. detta beslutade 
regeringen i juni. 20 av landets 
länsrätter berörs av beslutet 
genom sammanslagningar som 
genomförs den 15 februari 2010.

advokatsamfundet var i sitt 
remissvar i princip positivt 
till att minska antalet förvalt-
ningsdomstolar i första instans, 
men tyckte att länsrättsutred-
ningens förslag om enbart tio 
domstolar var för lågt.

Fredrik Wersäll 
utreder påföljder
regeringen har gett hovrätts-
presidenten Fredrik Wersäll i 
uppdrag att göra en bred över-
syn av påföljdssystemet. utre-
daren ska föreslå hur valet av 
andra straffrättsliga ingripan-
den än fängelse i anstalt ska 
ske och vilket innehåll sådana 
ingripanden ska ha. det ska 
utredas om samhällstjänst och 
fotboja kan användas i ökad 
utsträckning samt om använd-
ningen av dagsböter kan öka. 
det ska även utredas om det 
går att utveckla nya inslag i på-
följdssystemet. utredaren ska 
också ta ställning till hur unga 
lagöverträdare ska behandlas i 
påföljdssystemet.

uppdraget ska redovisas 
senast den 31 maj 2012.

utredning: polisen bör 
inte få signalspana
all signalspaning ska även 
i fortsättningen skötas av 
Försvarets radioanstalt Fra. 
efter prövning i domstol ska 
Fra få utföra signalspaningen 
och lämna över materialet till 
polisen.

det föreslår regeringens utre-
dare anders eriksson som i juli 
överlämnade sitt betänkande 
till justitieministern. beatrice 
ask har uttryckt viss tvekan 
över slutsatserna och efterlyste 
mer utredning innan reger-
ingen kan lägga en proposition.

 Signalspaning för polisiära 
 behov (SOU 2009:66)

öppenhet i asylprocess 
ökar enligt utredning
i juni överlämnade den sär-
skilde utredaren, före detta 
hovrättspresidenten bertil hü-
binette, sitt slutbetänkande till 
regeringen. hübinette har haft i 
uppdrag att utvärdera den nya 
instans- och processordningen 
i utlännings- och medborgar-
skapsärenden som infördes 
den 31 mars 2006.

reformen har enligt utred-
ningen i huvudsak fallit väl ut. 
öppenheten i asylprocessen 
har ökat, de muntliga för-
handlingarna ger den enskilde 
möjlighet att komma till tals på 
ett bättre sätt än förut och två-
partsprocessen i domstolarna 
leder till bättre beslutsunder-
lag. Den nya migrations - 
 processen (SOU 2009:56)

hovrättsrådet Lena egelin 
blir ”advokat” för en dag i 
september när hon prakti-
serar på kihlstedts advo-
katbyrå i Linköping.

Praktiken är ett led i Göta hov-
rätts kvalitetsarbete. Vid ett 
möte tidigare i år med advo-
kater och åklagare verksam-
ma inom domsagan frågade 
domstolen om dessa var 
intresserade att låta domare 
dela en av deras vardagar.

− Det ska bli jättespän-
nande att följa med advokat 
Bengt Ivarsson en dag och 
se hur han tänker och arbe-
tar, säger Lena Egelin.

adVokat bengt iVarsson 
på Kihlstedts advokatbyrå 
var med på mötet och han 
anser att besöket är en ut-
märkt idé.

− Det är givetvis värde-
fullt med en ökad förståelse 
för varandras yrkesroller, att se 
vad som är svårt och lätt i våra 
uppgifter, säger han.

Bengt Ivarsson framhåller 
att advokaters klientkontakt är 
något som kan vara intressant 

Domare praktiserar på advokatbyrå
för domare att få en inblick i:

− Att träffa klienter, vare sig 
det gäller ett tvistemål eller be-
söka någon som sitter häktad är 
ju inget som de normalt gör.

− Det finns många fördelar 
som jag ser det, exempelvis är 
det bra att veta hur en typisk 

dag kan se ut för advokater när 
vi ska bedöma deras kostnads-
räkningar, säger Lena Egelin.

Även om en dag bara är en 
dag hoppas hon detta kan vara 
början på en dialog med Bengt 

Ivarsson och andra advokater.
Bengt Ivarsson ser gärna att 

fler advokatbyråer som har 
möjlighet tar emot domarprak-
tikanter:

− Vi får väl se om detta kom-
mer att utökas längre fram, kan-
ske kan även åklagare komma 
att praktisera som advokater.

Lena egeLins besök är något 
av ett pilotprojekt. Men hon 
bedömer att intresset är stort 
bland hennes kolleger.

− Även om detta givetvis bara 
är att nosa på advokatyrket 
känns det viktigt och angeläget.  
Jag hoppas att det sprider sig och 
fler gör samma sak, säger hon.

Om någon advokat vill ta del 
av en vanlig dag på arbetet för 
ett hovrättsråd i Göta hovrätt är 
de välkomna, enligt Lena Ege-
lin, som sysslat med kvalitetsfrå-
gor i femton år:

− Helhetssynen i det vi gör är 
det viktigaste verktyget för att 
få bra kvalitet i verksamheten, 
att praktisera hos advokater är 
ett steg för att förbättra den. 
Likaväl som vi har advokater 
adjungerade i hovrätten.

 per Johansson

Lena Egelin
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Världen

den vietnamesiske advo-
katen Le cong dinh sitter 
sedan snart två månader 
anhållen, anklagad för att 
försöka störta den vietna-
mesiska staten.

Kritiska röster från hela världen 
hävdar dock att det är Dinhs verk-
samhet som advokat och hans en-
gagemang för mänskliga fri- och 
rättigheter som ligger bakom an-
hållandet.

Le Cong Dinh, en av Vietnams 
ledande människorättsadvoka-
ter, greps i mitten av juni av viet-
namesisk polis. Dinh anklagas för 
att ha skrivit en ny konstitution 
för landet, i syfte att ersätta den 
nuvarande. Enligt polisen kom-
mer han att åtalas för att ha för-
medlat regeringsfientliga skrifter, 
ett brott som kan ge upp till 20 
års fängelse.

En vecka efter anhållandet 
kom uppgifter om att Dinh 
erkänt sitt brott. Han 
läste också upp sin 
”bekännelse” i en 
tevesändning. Dinhs 
uttalande avbröts dock 
genast efter att han läst 
den så kallade bekän-
nelsen. Enligt vänner 
kom Dinhs bekännelse 
efter hot mot advoka-
tens familj.

i sLutet aV Juni uteslöts advo-
katen Dinh ur Ho Chi Minh Citys 
advokatsamfund för sin påstått 
brottsliga verksamhet. Samtidigt 
drog justitiedepartementet in 
den licens som krävs för att få 
verka som advokat.

Behandlingen av Le Cong 
Dinh har väckt starka reaktioner 
världen över. Organisationer 

som Amnesty International 
och Human Rights Watch följer 

ärendet, och såväl EU 
som USA:s regering 
har protesterat mot 
fängslandet av Dinh. 
Världens advokater 
har genom Internatio-
nal Bar Association’s 
Human Rights Insti-
tute kritiserat den 
vietnamesiska statens 
agerande och krävt att 
staten ska garantera 

sina medborgare yttrandefrihet. 
Även Rådet för advokatsamfun-
den i EU, CCBE, har reagerat.

Advokatsamfundets gene-
ralsekreterare Anne Ramberg 
är bestört över behandlingen 
av den kände vietnamesiske 
advokaten.

– Det är mycket oroande. Sve-
rige har under lång tid lämnat 

Vietnamesisk advokat anhållen omfattande rättsbistånd till Viet-
nam. Advokatsamfundet har på 
uppdrag av SIDA medverkat i att 
etablera ett nationellt advokat-
samfund i Vietnam. Vi oroades 
dock starkt av att Vietnam är en 
enpartistat utan oberoende och 
självständighet för advokaterna, 
vilket vi också påtalade. Myn-
digheternas agerande liksom 
Ho Chi Minh Citys advokatsam-
funds uteslutning av mr Dinh 
styrker mig i denna uppfattning, 
säger hon.

Le cong dinh har tidigare ar-
betat på advokatbyrån White & 
Case, men driver sedan ett par 
år egen byrå. Han har företrätt 
flera demokratiförespråkare och 
nyligen varit ombud i en talan 
mot regeringen om en bauxit-
gruva. I vintras besökte han Sve-
rige och Advokatsamfundet.

Läs en intervju med Le Cong 
Dinh i nummer 2 2009 av tid-
skriften Advokaten. UB

Le Cong Dinh

Lite bekväm?

Låt oss hjälpa dig 
att snabbavveckla bolag
Bolagsstiftarna är ett nischat och väletablerat företag inom bolagsjuridik. 
Vi har avvecklat 1000-tals bolag och framgångsrikt förvaltat det förtroende 
våra uppdragsgivare visat när de anlitat oss genom alla år.

Vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kommer dig till nytta när du 
kostnadseffektivt och bekvämt vill avveckla bolag. Så koppla av och lägg 
upp fötterna på skrivbordet en stund – vi avlastar dig! 

För mer info besök www.stiftarna.com

» Lagerbolag

» Snabbavveckling (likvid omgående)

» Aktiebolagsändringar

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

P8649, BOLAGS, Advokaten M-dag 090112_v1.indd   1 1/12/2009   2:29:32 PM
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Världen

i juli möttes eu:s justitieminist-
rar i sverige för ett informellt 
möte. på agendan stod först och 
främst det så kallade stock-
holmsprogrammet. 

EU:s arbete på det rättsliga och inri-
kes området organiseras i femåriga ar-
betsprogram. Det nuvarande löper ut i 
december 2009. Ett nytt program för 
perioden 2010–2014 ska därför antas 
under det svenska ordförandeskapet. 
Programmet ska omfatta polis- och 
tullsamarbete, räddningstjänst, straff-
rättsligt och civilrättsligt samarbete, 
asyl, migration och viseringspolitik.

I samband med ministermötet pre-
senterade CCBE, Rådet för advokat-
samfunden i EU, sina rekommenda-
tioner för Stockholmsprogrammet. 
CCBE uppmanar bland annat EU att 
anta gemensamma processuella regler 
som stärker rättssäkerheten för perso-
ner misstänkta för brott. CCBE efter-
lyser också gemensamma regler för 
grupptalan och starkare garantier för 
att rättsliga beslut i ett EU-land ska god-
kännas i alla EU-länder.

Arbetsprogrammet antas formellt av 
EU:s stats- och regeringschefer i Euro-
peiska rådet.

BILDTEXT OM CONG DINH 
XXXXXXXXXXXXX  fortsätter våldet

allt fler dödsstraff i egypten oroar
i egypten finns dödsstraff i straffskalan för 105 olika 
brott, och allt fler döms till döden i landet. bara under 
juni 2009 utdömdes 75 dödsstraff i egypten.

det arabiska centret för oberoende domstolar och 
advokater oroas av utvecklingen. centret påpekar i ett 
pressmeddelande att den stora mängden dödsstraff är 
särskilt olycklig med tanke på egyptens bristande rätts-
säkerhet för dem som misstänks för allvarliga brott. 

staten tar kontroll över irans advokater
advokatkårens oberoende i iran är hotat sedan reger-
ingen överlämnat kontrollen över samfundet till domsto-
larna. det anser international bar association’s human 
rights institute, ibahri. 

enligt en ny lag ska en speciell kommission under 
domstolarnas ledning överta ansvaret för antagandet av 
nya advokater och advokatexamen. de iranska advo-
katsamfunden har kritiserat lagen, och får alltså stöd av 
ibahri.

boka in iba:s konferens
den 4–9 oktober håller international bar association, 
iba, sin årliga konferens. i år är madrid värd för evene-
manget. under sex dagar hålls en lång rad seminarier 
om juridik och advokatverksamhet. 
Läs mer på: www.int-bar.org/conferences/Madrid2009/

CCBE vill stärka rättssäkerheten 
i Stockholmsprogrammet

EU:s ministrar för justitie- och inrikesfrågor samlades i Stockholm.
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IUSTUS 
FÖRLAG AB

BOX 1994
751 49  UPPSALA

Tel 018/65 03 30  
Fax 018/69 30 99  

kundtjanst@iustus.se  
www.iustus.se



Antologin består av nio fristående uppsatser med ett 
gemensamt tema; omfattningen och begränsningen 
av egendomsskyddet i regeringsformen 2 kap. 18 § 
och artikel 1 första tilläggsprotokollet till Europa-
konventionen. Flera rättsområden behandlas för-
utom den konstitutionella rätten och europarätten: 
aktiebolagsrätten, skatterätten, fastighetsrätten och 
miljörätten.

Några exempel:

Om strandägarens rätt
Bertil Bengtsson

Tvångsinlösen av aktier – ett konstitutionellt 
problem?
Måns Karlsson

Skatt och egendomsskydd
Fredrik Sterzel

ÄGANDERÄTTEN: dess omfattning och begränsningar

För mer information om boken: www.iustus.se
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Nyheter Fullmäktige

Ny kultur kan få talangerna   att stanna på advokatbyrån

Den 12 juni hölls Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Stockholm. Vid mötet valdes bland annat 
en ny vice ordförande. Dessutom arrangerades ett välbesökt seminarium om advokatyrkets framtid.

Panelen, fr. v, 
Dennis Dicksen, 
Rickard Wik-
ström, Agnes 
Andersson, 
Tomas Nilsson, 
Mia Edwall In-
sulander, Stefan 
Brocker, Lisa 
Göransson samt 
moderatorn 
Anne Ramberg.

text och foto ulrika brandberg

Att klara den pågående generations-•	
växlingen på advokatbyråerna utan 
att förlora kompetens.
Att behålla talangerna i advokatyr-•	
ket. 
Att säkra återväxten av humanjuris-•	
ter. 
Att värna om advokaternas etik och •	
kompetens.
Att öka andelen kvinnliga delägare.•	

advokatbyråerna står inför 
många stora utmaningar om 
man ska bevara en stark 
advokatkår i framtiden, om 
man får tro debattörerna vid 
advokatsamfundets 
seminarium i juni. men 
debattörer och åhörare var 
också överens om att det 
finns mycket som inger hopp.

Att behålla konkurrenskraften och •	
lönsamheten.

Det är utmaningar som man måste klara 
för att få fram advokater för framtiden, 
enligt debattörerna vid det seminarium 
som hölls i anslutning till Advokatsam-
fundets fullmäktigemöte i Stockholm 
den 12 juni. Seminariet utgjorde en del 
i projektet Advokat i framtiden. 



13Advokaten Nr 6 • 2009

Nyheter Fullmäktige

Ny kultur kan få talangerna   att stanna på advokatbyrån

den 12 juni samlades representan-
ter för advokatsamfundets olika 
avdelningar till fullmäktigemöte i 
stockholm. vid mötet berättade ge-
neralsekreterare anne ramberg och 
ordförande tomas nilsson om läget 
i advokatkåren och om aktuella 
frågor för samfundet.

enligt valberedningens förslag 

utsågs claes Zettermarck till ny vice 
ordförande i advokatsamfundet, ef-
ter anders ahlm som avböjt omval. 
Även i övrigt godkände fullmäktige 
valberedningens förslag till styrelse 
och disciplinnämnd.

Läs mer om ”månadens advokat”, 
claes Zettermarck, på sidan 36.

cLaes zettermarck ny Vice ordFörande

Advokatsamfundets chefsjurist Ma-
ria Billing presenterade projektet, som 
startats på initiativ av generalsekrete-
rare Anne Ramberg. Hon betonade att 
advokater inte är vilka konsulter som 
helst, utan har en särställning i rätts-
väsendet, och att det medför ett stort 
ansvar.

Advokatsamfundets ordförande To-
mas Nilsson inledde diskussionen och 
konstaterade att alla kan och bör delta 
i samtalet om advokatyrkets framtid. 
Han påpekade också att advokaterna 
har ett unikt vapen i konkurrensen 
med andra jurister. 

– Vår främsta bundsförvant och kon-
kurrensfördel är advokatetiken, sa han.

steFan brocker, vd för Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå, konstaterade 
att globaliseringen blir en allt tydligare 
faktor att räkna med. För att klara den 
globala konkurrensen behöver advo-
katbyrån hitta och behålla de bästa ta-
langerna, sa Brocker. 

– Vi måsta ändra attityd lite grann, 
sa Stefan Brocker, och syftade på un-
derrepresentationen av kvinnor bland 
delägarna. Samtidigt förklarade han 
att svenska advokatbyråer internatio-
nellt sett har ett rykte om sig som bra 
arbetsgivare, som kan erbjuda bättre 
balans i livet än många internationella 
byråer.

Lisa göransson, advokat och ansva-
rig för den nordiska desken vid Allen 
& Overy i London, berättade om situa-
tionen vid de stora advokatbyråerna i 
London, där kraven ställs ännu högre 
än på de svenska byråerna. Just nu på-
går också stora nedskärningar vid de 
så kallade Magic circle-byråerna. 

Lisa Göransson betonade att det är 
nödvändigt för advokatbyråerna att ta 
tag i frågan, och ge de anställda större 
möjligheter till balans i livet.

– Men det kommer alltid att kräva 
hårt arbete. Man får ju trots allt inte 

advokatsam-
fundets projekt 
advokat i 
framtiden har 
som mål och 
syfte att öka 
engagemanget 
och inflytandet 
samt skapa en 
plattform för 
biträdande ju-
rister och yngre 
advokater. ett 
råd bestående 
av advokater 
och biträdande 
jurister under 
40 år ska bistå 
advokatsam-
fundets styrelse 
med idéer och 
råd om hur 
man kan bidra 
till goda villkor 
för framtidens 
advokater.

adVokat i 
Framtiden

spela Wimbledon om man bara spelar 
tennis på helgerna, sa hon.

Efter de tre inläggen hölls en panel-
debatt ledd av Anne Ramberg, där tre 
unga advokater och en biträdande ju-
rist medverkade och samtalade med 
inledningstalarna. Många av åhörarna 
kom också med engagerade inlägg, frå-
gor och synpunkter. 

de unga adVokaterna var eniga om 
att det är hårt och krävande att arbeta 
på en advokatbyrå, men att det också 
är otroligt stimulerande. Dennis Dick-
sen tyckte att byråerna borde kunna 
sänka lönsamhetskraven, och därmed 
öka möjligheterna för alla på byrån till 
ett liv i bättre balans. Rickard Wikström 
ansåg att det snarare var en fråga om 
tydliga mål och ordentlig handledning 
av de unga. 

Agnes Andersson framhöll att ad-
vokatyrket behöver marknadsföras 
bland unga. 

– Det finns en stereotyp bild av att 
advokater bara är medelålders män 
som jobbar jämt. Sådana förutfattade 
meningar riskerar att bli självuppfyl-
lande, sa hon. 

Mia Edwall Insulander är verksam 
som familjerättsadvokat och fokuse-
rade framför allt på situationen för 
humanjuristerna. Hon konstaterade 
att humanjuristerna behöver utveckla 
sitt affärstänkande och effektivisera sin 
verksamhet, men att det är svårt att få 
tid och resurser till sådana satsningar. »

Lisa Göransson

Stefan Brocker
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Mia Edwall Insulander efterlyste stöd 
från de affärsjuridiska byråerna på det-
ta område. 

I den efterföljande diskussionen 
kom många synpunkter och inlägg från 
publiken. Flera talare pekade på att 
man behöver se över hur man mäter 
de unga juristernas prestationer, så att 
man fångar in mer än bara förmågan 
att arbeta många debiterbara timmar. 
Det konstaterades också att utveckling-
en går mot andra modeller för debite-
ring än att bara räkna timmar. 

Som avslutning på seminariet fick 
alla talarna presentera sina viktigas-
te frågor för advokaternas framtid. 
Anne Ramberg sammanfattade dessa 
punkter, och konstaterade att de var 

Ordförande 
tomas nilsson, stockholm
Vice ordförande
claes Zettermarck, stockholm
Ledamöter 
lars edlund, stockholm
anna steén, malmö
magnus Wallander, stockholm
jan lindblad, malmö
lena isaksson, umeå
bengt ivarsson, linköping
catharina Wikloff, göteborg
ghita hadding-Wiberg, stockholm
claes langenius, stockholm

Suppleanter
christer Wahlgren, halmstad
anders Forkman, malmö
Fredrik sandberg, mora
per sandell, nyköping
lili-ann tapper tullborg, göteborg
johan Wilkens, göteborg
robert Wikström, uppsala
dick lundqvist, stockholm
andreas victor, östersund
Adjungerad ledamot 
dan persson
Generalsekreterare 
anne ramberg

 adVokatsamFundets styreLse FrÅn 1 JuLi 2009

desamma som hon själv skrivit upp. 
Det handlade framför allt om att klara 
den pågående generationsväxlingen, 
värna om advokatkårens kompetens 
och särställning, säkra tillväxten av 
humanjurister, öka andelen kvinnliga 
delägare i kåren och att bibehålla kon-

kurrenskraften. Advokatsamfundets 
ordförande Tomas Nilsson sammanfat-
tade diskussionen med att det i stor ut-
sträckning handlar om traditioner och 
kultur på advokatbyråerna, och att ar-
betsledningen måste ta ansvaret för att 
ändra denna kultur. 

– Kanske kan en förändring leda till 
minskad lönsamhet, men långsiktigt 
vinner man på det, eftersom man får 
behålla talangerna, sa han. n

I samband med 
Fullmäktige 
överlämnade 
Lars Edlund 
samfundets 
journalistpris till 
Dilsa Demirbag-
Sten. Läs mer på   
sidan 20.

Många åhörare 
kom med enga-
gerade inlägg på 
seminariet.

»
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Organiserad brottslighet och brott mot mänskligheten var huvudtemat när Brå arrangerade 
The Stockholm Criminology Symposium på Stockholms universitet − en konferens för forskare, 
beslutsfattare och andra som är intresserade av kriminalpolitiska frågor. 

text Per johansson foto fred noy/un Photo och Per johansson

Kriminologpriset för forskning    
om brott mot mänskligheten
professor John hagan, usa, 
samt professorn och domaren 
i argentinas högsta domstol, 
raúl zaffaroni, tilldelas the 
stockholm prize in criminology 
2009 för forskning om brott 
mot mänskligheten.

John Hagan har genom ingående fält-
studier i Darfur och på Balkan med-
verkat till att nya metoder utvecklats 
för att beräkna omfattningen av etnisk 
rensning, massmord och andra brott 
mot mänskligheten.

Hans forskningsresultat har varit 
kontroversiella, men resulterat i att si-
tuationen i Darfur åter uppmärksam-
mats och att många bedömare nu räk-
nar antalet mördade i 100 000-tal och 
inte i 10 000-tal som tidigare.

Cirka 300 000 dödade i den sex år 
gamla konflikten i västra Sudan är nu 
en relativt vanlig uppskattning.

raúL zaFFaronis forskning inriktar 
sig på orsakerna till etniska massmord 
och hur de kan motverkas. 

Han framhåller vikten av att bryta 
hämndens cirklar, att stoppa historiska 
cykler av blodsfejder mellan grupper, 
vägen dit går ofta via försoning, famil-
jerehabilitering och återuppbyggnad 
av byar och samhällen.

− De här brotten är så stora, proble-
men så gigantiska att vi på något sätt 
inte längre uppfattar dem som brott, 
säger juryns ordförande, kriminologen 
och professorn Jerzy Sarnecki.

Det saknas svensk kriminologisk 
forskning på området, men Jerzy Sar-
necki hoppas att valet av årets vinnare 
skickar rätt signal till kollegerna.

− Det är viktigt att vi fokuserar på 

brott mot mänskligheten, eftersom 
det är de grövsta brotten som finns. 
Att stater och inte individer begår brot-
ten gör forskningen mer komplicerad, 
men vi får inte rygga undan för svårig-
heterna.

John hagan har skattat omfattningen 
av morden och övergreppen genom 
att intervjua anhöriga till offren och 
använda matematiska modeller på ett 
nytt sätt i sådana här sammanhang.

Under föreläsningen introducerade 
han begreppet ”state rape” och be-
skrev sin forskning kring våldtäkter 
och sexuellt våld i Darfurprovinsen.

FN konstaterade för fyra år sedan att 
våldtäkter och sexuellt våld används av 
regeringsstyrkorna som en strategi för 
att terrorisera befolkningen.

− Sudans president Omar al-Bashir 
har i intervjuer hävdat att våldtäkter 
och sexuellt våld inte finns i den su-
danesiska mentaliteten eller kulturen. 
Samma förnekelse om den här typen 
av övergrepp i Irak visade Saddam Hus-
sein vid rättegången mot honom, säger 
Hagan.

den internationella brottmålsdom-
stolen ICC utfärdade tidigare i år en 
arresteringsorder för al-Bashir.

Han är misstänkt för fem typer av 
brott mot mänskligheten, bland dessa 
mord, tortyr och våldtäkt samt två for-
mer av krigsbrott: plundring och av-
siktliga attacker mot civila.

Detta är första gången ICC går ef-
ter en sittande regeringschef. Men 
domstolen åtalar honom inte för ”ge-

• brå arrang-
erade the 
stockholm 
criminology 
symposium för 
fjärde gången.
• huvudteman 
var brott mot 
mänskligheten 
och den organi-
serade brotts-
ligheten.
• över 500 per-
soner från 39 
länder deltog i 
symposiet som 
hölls på stock-
holms universi-
tet 22–24 juni. 

Fakta om 
symposiet

Det förekommer en 
avhumanisering på 
rasistiska grunder 
i Darfur.
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nocide”, det vill säga folk- eller mass-
mord.

− Det är viktigt, eftersom fokus då 
flyttas från den avhumanisering på 
rasistiska grunder som förekommer i 
Darfur och är en viktig orsak till för-
nekelsen av morden, våldtäkterna och 
det sexuella våldet. Åtalspunkten folk-
mord fokuserar däremot på just utsatta 
gruppers situation.

Hagans forskning visar att flyktingar 
i Darfur löper störst risk att utsättas för 
våldtäkter och sexuellt våld med rasis-
tiska förtecken när regeringstrupper 
tillsammans med den arabiska milisen 
Janjaweed attackerar dem i tätbefolka-
de områden.

− Enligt mig är det ingen tvekan om 
att den sudanesiska staten är skyldig 
till övergreppen i Darfur och måste 
ställas till svars.

proFessor hagan fick frågan om 
hans intervjuer med drabbade och an-
höriga om vad som hänt andra i Darfur 
kan användas av Internationella brott-

målsdomstolen, ICC, då det rör sig om 
hörsägen.

− ICC tillåter ett visst utrymme för be-
visning som baseras på hörsägen, i syn-
nerhet när det handlar om våldtäkter 
och sexuellt våld.

Juristen och argentinaren Raúl Zaf-
faroni har forskat om massmord be-
gångna av staten och konstaterat att i 
Latinamerika begår många regeringar 
och poliser massbrott.

Människor avrättas ibland utan rät-
tegångar, staten är likgiltig eftersom 
offren är fattiga och underprivilegie-
rade.

VÅLdet i regi av rättsystemet och 
statsapparaten fick professor Zaffaro-
ni att börja forska om massmord i sta-
tens namn.

Trots sin position som domare i Ar-
gentinas högsta domstol hyser han ing-
en större tilltro till det internationella 
rättsväsendets kapacitet att förhindra 
folkmord. Zaffaroni lyfter i stället fram 
andra aspekter och förordar att hämn-

Raúl Zaffaroni

John Hagan

Kungörelse
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Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm
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Stockholm 3 augusti 2009
Styrelsen

dens onda cirklar främst kan brytas ge-
nom sociala insatser.

− Vi kan inte med gott samvete luta 
oss tillbaka och hoppas att interna-
tionell lag ensamt har en tillräckligt 
avskräckande effekt för att förhindra 
massmord, säger han.

− Personligen tror jag inte på legala 
straffsystems möjligheter att fungera 
avskräckande vid den här typen av 
brott, det gäller såväl nationella som 
internationella system.

men han ser ÄndÅ fördelar med att 
väcka åtal för massbrotten i internatio-
nella domstolar. På så sätt visar dom-
stolarna på universella uppfattningar 
och principer om rätt och fel.

− Den symboliska betydelsen är vik-
tigare anser jag, då magnituden av de 
här brotten trotsar all beskrivning och 
lagens oförmåga att förhindra dem är 
så uppenbar. Bara genom att ge de skyl-
diga en rättvis rättegång där deras rät-
tigheter tillgodoses kan lagen återfå sin 
moraliska auktoritet. n »
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smartare selektivare insatser 
och ett bättre informationsut-
byte krävs i kampen mot en allt 
komplexare och snabbt väx-
ande organiserad brottslighet i 
europa.

det var nye europolchefen 
rob Wainwrights besked när 
han och professorerna Jim Fin-
kenauer och michael Levi talade 
om sätt att förebygga och möta 
hoten från brottsliga organisa-
tioner.

Trion berörde bland annat hur organi-
serad brottslighet ska definieras, bris-
ten på tillförlitlig forskning inom områ-
det, tvivelaktiga bekämpningsmetoder 
som kan äventyra rättssäkerheten, en 
uppmaning till ökad integration av be-

Bättre informationsutbyte ska 
hejda organiserad brottslighet

fintlig information från EU-ländernas 
brottsbekämpande insatser, värdet av 
att inte glömma bort beprövade polisi-
ära metoder, och en hel del annat.

Jim Finkenauer framhåller att den 
amerikanska modellen för att störa or-
ganiserad brottslighet är fylld med faror 
för rättsstaten.

− Elektronisk avlyssning, vittnes-
skyddsprogram, betalda informatörer, 
olika typer av infiltration och brotts-
provaktion är exempel på sammanhang 
då man måste ställa sig frågan om ända-
målen alltid helgar medlen, säger han.

Riksåklagaren Anders Perklev var 
en av åhörarna i Aula Magna vid Stock-
holms universitet när de bägge krimi-
nologerna och praktikern, britten Rob 
Wainwright, belyste olika aspekter av 
den organiserade brottsligheten.

− Intressant att få höra såväl forskar-
nas som praktikerns syn på metoder-
na − och deras baksidor, säger Anders 
Perklev.

− Givetvis är det viktigt att vi alltid 
funderar på konsekvenserna av meto-
derna vi använder, säger riksåklagaren 
och nämner den aktuella svenska in-
tegritetsdebatten om att spara elektro-
nisk kommunikation som ett exempel 
på när integritetsskyddet ställs mot 
möjligheterna att bekämpa organise-
rad brottslighet.  

michaeL LeVi påpekar att forskningen 
kring organiserad brottslighet är tunn, 
något som Finkenauer och Wainwright 
skriver under på.

Globaliseringen och teknikutveck-
lingen driver utvecklingen på området, 
enligt chefen för Europol, EU-länder-
nas organisation för att bekämpa orga-
niserad brottslighet och terrorism. 

Informationssamhället i kombina-
tion med EU:s fria rörligheter för män-
niskor, varor, tjänster och kapital över 

»

(Juridiska texter på världens alla språk)

Översättning tel. 077-440 05 50  Tolkning tel. 0770-457 400 (dygnet runt)

info@semantix.se        www.semantix.se

Semantix har ett heltäckande tjänsteutbud inom  
översättning och tolkning. 

Kvalitet, sekretess och snabb service.
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Europolchefen 
Rob Wainwright 
och professor 
Jim Finkenauer.

nationsgränserna gynnar även krimi-
nella organisationer.

Han konstaterar att den organise-
rade brottsligheten 2009 ser väsent-
ligt annorlunda ut än vad colombian-
ska drogkarteller gjorde för 20–30 år 
sedan.

− Nu är den mer mobil, dynamisk, 
flexibel, multinationell och multiet-
nisk, ofta med experter inom bank- 
och finanssektorn.

Vilket inte betyder att man helt över-
gett hot och våd − sådant förekommer, 
utvecklingen går dock i riktning mot 
gråzonen, där legala affärer blandas 
med illegala.

ÄVen om den organiserade brottslig-
heten växer sig starkare − hur stark är 
svårt att säga eftersom säkra uppgifter 
saknas − är Europolchefen optimist:

− Men vi måste bli smartare i vår 
respons och mer selektiva. Vi ska an-
vända resurserna där de gör mest nyt-
ta och brottslingarna är som mest sår-
bara. Ibland kan vi följa deras digitala 

spår och komma åt deras finansiering 
som ett exempel.

Han vill att ledstjärnan för EU-län-
dernas insatser ska vara ökad integra-
tion av befintlig information.

− Vissa säger att det inte finns så 
mycket information på området. Men 
vi har många användbara uppgifter 

och underrättelser på myndigheter i 
olika länder. Hittills har vi inte delat 
dessa som vi borde, men med bland 
annat bättre mjukvara blir det enklare 
och kunskaperna ökar. Bättre kunska-
per och underrättelser är alltid bästa 
sättet att förhindra och lösa alla typer 
av brott. PER JOHANSSON

SNART höjeR vi pRiSeT på 
våR populäRA NyheTSTjäNST! 

thomsonreuters.se/karnovnyheter
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mordet. Familjetragedin startade en offentlig debatt om 
kollektiva och individuella rättigheter. Debatten fick än 
mer kraft efter terrorattacken den 11 september och några 
år senare då Jyllands-Posten valde att publicera karikaty-
rer av profeten Mohammed.

Mordet på Fadime Sahindal och de islamistiska hoten 
mot Jyllands-Postens redaktion, och mycket annat som 
godtyckligt definierades som skandinaviskt, blev ett dra-
matiskt uppvaknande för många i Sverige. Starka motsätt-
ningar mellan olika religiösa och politiska grupperingar är 
en verklighet för majoriteten av världens befolkning. Män-
niskor förföljs, fängslas och mördas på grund av sina po-
litiska och religiösa ställningstaganden varje dag runt om 
i världen. Endast en liten del av världen är fri. Sverige har 
inte deltagit i något krig på 200 år. Sveriges resa från ett 
fattigt bondesamhälle till en av världens mest välmående 
och utvecklade demokratier har snart pågått i hundra år. 
Det kollektiva minnet verkar dock vara kort. Efter mordet 
på Fadime Sahindal och kontroverserna i samband med 
publiceringen av Mohammedbilderna följde debatter som 
blottade en viss svaghet i den gemensamma förståelsen av 
vad individuella fri- och rättigheter innebär och hur vikti-
ga de är som fundament för demokrati. Demokrati kräver 
en viss friktion för att utvecklas och fri och öppen debatt 
är en förutsättning för att tankar ska prövas, värderas och 
förfinas. Men hot om våld och mord hör inte hemma i ett 
demokratiskt samhälle.
  Som flyktingbarn till en far som flydde en diktatur är 
insikten om att de sekulära, liberala och demokratiska vär-
denas skörhet och utsatthet smärtsam. Att en far är villig 
att mörda sin dotter för att hon väljer att leva ett liv som 
han anser vara förkastligt är för mig, med ursprung i Tur-
kiet inte en främmande erfarenhet. Kvinnors situation är 
alarmerande i stora delar av världen. Vad som förvånade 
mig var de röster som, med viss framgång, relativiserade 
mänskliga rättigheter till att vara ett kolonialt och väster-
ländskt påfund och därmed förkastligt. Yttrandefrihet och 
idén om jämställdhet som eftersträvansvärt vilar på upp-
fattningen om individen som samhället minsta bestånds-

Demokratin värnas och skyddas 
så länge vi har en migration

Jag vågar hävda att de flesta av oss vet att man inte ska 
palla grannens äpplen, gå mot rött ljus eller röka mari-
juana. Många av oss har gjort allt detta men skryter inte 
gärna med dumheterna utanför den innersta kretsen. Vad 
vi väljer att berätta för våra småbarn speglar vårt person-
liga rättsbegrepp bra. De flesta vet bättre än att informera 
sina barn om sina övertramp.
  Det finns en gradskala över samhällets syn på brottet och 
straffet är en bra indikator på hur vi ser på övertrampen. 
Boten vid en felparkering markerar att brottet inte anses 
vara lika allvarligt som ett beväpnat rån eller misshandel. 
Vi som inte är utbildade i eller direkt arbetar med juridik 
tränas i rätt och fel genom normerna i vårt samhälle.
Det är enligt lag ett brott att misshandla en kvinna i 
Sverige. Dessvärre betyder det inte att kvinnomisshandel 
tillhör det förgångna. Varje år misshandlas ett antal kvin-
nor till döds av en man som de har eller tidigare haft en 
kärleksrelation till. Som denna tidskrifts läsare redan vet 
innebär inte ett förbud att alla följer lagen. Men de lagar 
som sätter ramarna för våra liv speglar också vårt sociala 
normsystem, signalerar hur vi förhåller oss i frågor om 
kvinnors rätt till sin sexualitet, om barnaga och annat som 
rör individuella fri- och rättigheter. Vad händer när det 
självklara ifrågasätts? Mordet på Fadime Sahindal den 21 
januari 2002 var, även enligt hennes mördare och far, ett 
hedersmord. Såväl offret som förövaren var väl insatta i 
de strukturer och värderingar som ligger till grund och 
reproducerar idén om ett kollektivt ansvar för kvinnornas 
kyskhet. Under flera år hade Fadime Sahindal föreläst och 
arbetat för att belysa sin egen men också många andra 
kvinnors situation och erfarenhet av hederskulturer. Hon 
hade förskjutits och hotats av flera manliga släktingar för 
att hon ville leva ett ”svenskt” liv. Något som de ansåg 
förkastligt, vilket borde säga en del om dessa mäns syn på 
svenskar och framförallt den svenska kvinnan. För stora 
delar av den svenska befolkningen var värderingarna 
bakom hedersmordet obegripliga. Det bör understrykas 
att majoriteten av svenskar med bakgrund i länder där 
heders- kulturen är normerande, och i de flesta fall ger 
förmildrande omständigheter i lagstiftningen, fördömde 
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del. I ett liberalt och demokratiskt system går individuella 
fri- och rättigheter före kollektiva. Min far flydde från ett 
land byggt på kollektiva rättigheter och där respekten för 
individers frihet är marginell och mycket godtycklig. Valet 
av Sverige som migrationsland styrdes helt och hållet av 
de värderingar han förknippade med landet uppe i den 
kallare delen av vår jord. Majoriteten av den svenska be-
folkningen är, oavsett etnisk bakgrund, religiös tillhörighet 
eller ideologiska hemvist, demokrater. Men det finns 
krafter som försöker montera ner vårt liberala samhälle 
inom Sveriges gränser. I en allt mer globaliserad värld 
kommer ideologier, religioner, tankar och information att 
i allt större uträckning, i hisnande hastigheter färdas över 
hela världen. Allt fler vill vara en del av den fria världen 
och vi kan hjälpa, stötta och uppmuntra dem att verka för 
en demokratisk utveckling på oändligt många fler sätt nu 
än tidigare. Bland annat tack vare den nya informations-
tekniken. Allt i globaliseringen är dock inte av godo eller 
demokratiskt. Även ickedemokratiska rörelser använder 

”Allt fler vill vara en del av den fria världen 
och vi kan hjälpa, stötta och uppmuntra dem  
på oändligt många fler sätt nu än 
tidigare, tack vare de nya möjligheterna.”

Dilsa Demirbag-Sten är journalist och årets mottagare 

av advokatsamfundets journalistpris

sig av den nya i tekniken för att sprida sina ideologier. Vår 
förmåga att försvara de liberala och demokratiska värdena 
ligger lagrade i vår egen befolkning. Georg Klein har vän-
ligt men med en allvarsam insikt beskrivit svensken som 
fredsskadad. Klein är en begåvad, klok och viktig kultur-
personlighet men jag hoppas innerligt att han har fel.

Kanske är demokrati i behov av ett kollektivt minne 
som rymmer kamp, en viss grad av motsättningar för 
att överleva. De som i debatten om hedersmord och den 
så kallade karikatyrskandalen, kom till försvar för de 
individuella fri- och rättigheterna och yttrandefriheten var 
människor med erfarenhet av ickedemokratier. Personer 
som definieras som invandrare. Medan stora delar av det 
svenska kulturetablissemanget åberopade tolerans. Men 
tolerans är inte värdeneutralt. Man kan inte vara tolerant 
mot intolerans som inskränker individens suveränitet. 
Att ta ställning för yttrandefrihet och hävda kvinnors rätt 
till sin sexualitet är inte intolerans. Att vika för krafter 
som vill tysta det fria ordet och i kulturers och religioners 
namn frånta kvinnor individuella rättigheter är däremot 
att gå i de intolerantas fotspår. Idag ser jag mer ljust på 
framtiden. Om många svenskar har en viss fredsskada så 
förnyas vetskapen om vikten och behovet av ett 
liberalt och demokratiskt system av, bland andra, 
nya svenskar. Demokratin kommer att värnas, 
skyddas och utvecklas så länge vi har en migra-
tion. Det är min övertygelse och tröst.
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Skiljeförfarande
– en elegant konfliktlösning

Skiljeförfarande är en lönsam verksamhet för byråerna och klienterna har hittills inte varit särskilt priskäns-
liga. Skiljeförfarande har länge varit näringslivets favoritmetod för att lösa tvister. Snabbt, flexibelt och utan att 
information om företagen sprids kan de oeniga parterna få en dom som är verkställbar i en stor del av världen.

Men metoden har förändrats. Från att ha varit ett smidigt sätt att lösa affärstvister på, i bästa fall utan att 
skada relationen mellan parterna, har skiljeförfarandena blivit allt dyrare och allt mer judikaliserade. Hela 
team på advokatbyråerna arbetar nu med varje tvist, inlagor skrivs, vittnen kallas och dokument begärs ut. 

Och nu börjar både klienter och advokater att reagera på de höga kostnaderna.

text ulrika brandberg, Per johansson och tom knutson foto scanPix

Fokus Skiljeförfarande

kiljeförfarande är, åtminstone i USA, 
Europa och Asien, ett vanligt sätt att 
lösa tvister mellan företag på. Genom 

en skiljeklausul i avtalet bestämmer parterna 
var och hur en eventuell tvist ska lösas. För-
farandet är snabbt och flexibelt, och parter-
na har en större kontroll över processen än 
i domstolen, bland annat genom att de själva 
utser sina domare.

Men nu lyfter många experter på området 
ett varnande finger för att de stora tvisterna 
börjar bli allt för dyra och omständliga.

– Tanken med skiljeförfarandet var att det 
skulle vara en snabb och billig modell för att 
lösa tvister. Men vi har judikaliserat proces-
sen och gjort den väldigt lik ett domstolsför-
farande, vilket inte var meningen från bör-
jan.

Det säger advokat Claes Lundblad. Han har 
lång erfarenhet av skiljeförfaranden, både 
som ombud och skiljeman. Lundblad var ini-
tiativtagare till Swedish Arbitration Associa-
tion, och har själv suttit i Internationella han-
delskammarens skiljedomstol, ICC, i sex år. 
Han är en varm anhängare av skiljeförfarande 

som tvistelösningsmetod, men oro-
as av utvecklingen. 

– Vi måste hantera kostnadsni-
våerna om vi långsiktigt ska kunna 
trygga modellens överlevnad, säger 
han.

sLantsingLing

Även Internationella handelskam-
maren har uppmärksammat utveck-
lingen av kostnaderna för skiljeförfarande. 
Statistik från ICC:s Court of Arbitration från 
åren 2003 och 2004 visar att i genomsnitt 82 
procent av kostnaderna för en skiljedom lades 
på ombud, vittnen och andra kostnader för att 
lägga fram målet. 16 procent av priset gick till 
skiljemännen, och två procent till ICC:s admi-
nistration. 

Advokat Bo G H Nilsson utsågs i våras till 
Sveriges ledamot i ICC:s skiljedomstol och har 
lång erfarenhet av skiljeförfaranden. Han oro-
as av utvecklingen. 

– Det är väl ingen tvekan om att tidsåtgång 
och kostnader i genomsnitt ökar, säger han.

Om kostnadsökningen inte stannar av kan 

den till slut hota skiljeförfarandet 
som metod, menar Bo G H Nils-
son.

– Man ska ju komma ihåg att för 
parterna som kollektiv är det myck-
et rationellare att lösa tvisterna ge-
nom slantsingling. Då sparar man 
transaktionskostnaden som är be-
tydande, säger han, och tillägger att 
just slantsingling kanske ändå inte 

är något reellt alternativ.

stora team och mycket papper

Förklaringen till de ökande kostnaderna står 
enligt Bo G H Nilsson delvis att finna i ombu-
dens och deras lags arbetssätt. För att hjälpa 
klienten att vinna målet vänder man på varje 
sten. Strävan märks inte minst genom att om-
buden enligt amerikansk processmodell be-
gär ut handlingar från motparten, så kallade 
editioner. 

– Amerikanerna har ju en nästan religiös 
tro på att om man bara har tillräckligt mycket 
handlingar kommer man att hitta ”smoking 
gun evidence”, och den höga rättvisan kan 

Bo G H Nilsson
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ett enkelt sätt att lösa tvister har förvandlats 
till gigantiska processer, säger han.

Cecilia Vieweg är bolagsjurist på Electrolux 
och styrelseledamot i Stockholms handels-
kammares skiljedomsinstitut, SCC. Hon följer 
kostnadsutvecklingen för skiljeförfaranden 
noga, men tycker att bolagsjuristerna som 
användare av förfarandet har ett stort ansvar 
för att styra processen och därmed kostna-
derna.

– Som användare måste man engagera sig 
och påpeka vad vi ser som bra och mindre bra, 
säger hon, och konstaterar att kunskapen och 
förmågan att göra det varierar mellan olika 
bolag, mycket beroende på branschens för-
utsättningar.

Samtidigt anser Cecilia Vieweg att skilje-
männen har stora möjligheter att hålla kost-
naderna nere.

– De kan begränsa editionerna, och se till 
att man inte tappar effektiviteten i förfarandet 
med långa ledtider, säger hon, men konstate-
rar att det är ett samspel som måste stämma, 
där bolagen också ska stötta skiljemännen i 
deras strävan.

Redan långt innan en tvist uppstår kan bola-
gen också påverka hur ett skiljeförfarande ska 
gå till. Viewegs bolag begränsar till exempel 
redan i skiljeklausulen editionsrätten.

Win-WinLösning

Finns det då några reella alternativ till skilje-
förfarande, om nu kostnaderna börjat bli ett 
problem? Att gå till domstol med sina tvister 
är vanligt i USA. I Europa anses domstolspro-
cesser dock fortfarande vara alldeles för ut-
dragna för att passa näringslivet.

Ett annat alternativ som fått en del upp-
märksamhet är medling. Medling innebär att 
en utsedd medlare, ofta en advokat, får i upp-
drag att hjälpa parterna lösa tvisten utan for-
mell dom. 

Medling är en vanlig metod i Asien. Och att 
den också börjat komma på tapeten i Euro-
pa märks bland annat av en ny utbildning för 
medlare som Västsvenska handelskammaren 
har startat, tillsammans med det internatio-
nella medlingsinstitutet CEDR. Utbildningen 
leder till ackreditering enligt CEDR. I våras 
blev den första kullen ackrediterade medlare 
färdiga med sin utbildning.

Även SCC märker ett ökat intresse för med-
ling. Handelskammaren har ett medlingsinsti-
tut med särskilda regler för medling. Efter att i 
flera år bara haft något enstaka medlingsären-
den kom under 2008 plötsligt åtta nya ären-
den.

– Medling är en win-winlösning när den 
fungerar. Men det gäller att hitta en kompe-
tent och erfaren medlare som kan skapa ett 

segra. I själva verket kanske det sna-
rare är så att båda sidorna får ut en 
massa papper och balansen egentli-
gen inte förändras. Det blir bara dy-
rare, sammanfattar Bo G H Nilsson.

Även andra advokater talar om 
en problematisk anglofiering av 
skiljeförfarandena, kännetecknad 
av många editioner, långa inlagor, 
omfattande bevisning och massor 
av sidofrågor som dyker upp. Ett 
orosmoln på himlen är också så 
kallad e-discovery, där man begär 
ut elektroniska handlingar som e-
postkommunikation. 

Advokat Carita Wallgren-Lind-
holm har funderat över vad som 
driver på utvecklingen.

– Det är på något sätt en strävan 
efter det fullkomliga. Det finns lik-
som inga gränser för hur väl man vill 
framställa allt. Men jag tycker också 
att det ibland finns en slags osäker-
het över vad som behöver bevisas 
och vem som har bevisbördan. Man 
häller ibland in dokument istället 
för att fundera på vad parten behö-
ver bevisa, säger hon.

kompLex VerkLighet

I sina uppdrag som skiljeman kan 
Carita Wallgren-Lindholm ibland bli 
rätt frustrerad över hur lite tid som 
läggs på de juridiska kärnfrågorna i 
förhållande till sidospår och editio-
ner av handlingar.

– Man borde kunna banta ner den 
här processuella energin, så att den 
inte sker på bekostnad av det mate-
riella, menar hon.

Advokat Claes Zettermarck kän-
ner i och för sig igen bilden av ökan-
de kostnader, i alla fall i de stora in-
ternationella tvisterna. Men enligt 
honom speglar utvecklingen också 
den allt mer komplexa verklighet 
som företagen verkar i. 

− Globaliseringen innebär fler 
transaktioner och större investe-
ringar, mer pengar är i omlopp och 
det blir fler kulturkrockar. Detta 
sammantaget innebär att det inte 
alltid är lika lätthanterligt som när det hand-
lar om A och B i Sverige som kanske känner 
varandra från branschföreningen. Det är inte 
bara jurister som gör ärendena mer komplexa 
– de har objektivt sett också blivit det, säger 
han.

Men om nu ombudskostnaderna ökar på ett 
sätt som hotar själva modellen med skiljeför-

faranden – vad kan man då göra för 
att stoppa utvecklingen.

ICC:s kommission för skiljeförfa-
randen lämnar i en rapport förslag 
på hur kostnaderna kan minskas. 
Förslagen vilar på två grundprinci-
per: för det första att parterna tidigt 
i processen gör medvetna val av vad 
som krävs i just det aktuella målet. 
För det andra att skiljenämnden är 
aktiv och hjälper parterna i att mins-
ka kostnaderna.

Skiljemännens möjlighet att age-
ra beror till viss del på vilken typ 
av förfarande det handlar om, och 
vilka regler man följer. Advokat Ca-
rita Wallgren-Lindholm tror dock 
att man som skiljeman kan påver-
ka kostnaderna för processen, inte 
minst genom konkreta förslag och 
frågor. Behövs till exempel så kal-
lade ”court reporters” som för an-
teckningar under processen, eller 
kan man lita till modern teknik. Men 
Wallgren-Lindholm pekar också på 
parternas ansvar.

– Det finns en tendens i många 
bolag att outsourca hela skiljeförfa-
randet utan att styra det. Jag tror att 
mycket skulle stå att vinna om bo-
lagsledningen skulle ta tvisterna lite 
närmare sig i stället. Annars är ofta 
det enda de ser en ganska stor slut-
räkning, konstaterar hon.

Ombuden då. Har inte de något 
ansvar? Jo, svarar Claes Lundblad.

− Vi måste bli smartare och effek-
tivare och inte ägna oss för mycket 
åt dikeskantsfrågor utan åt det cen-
trala i tvisten.

Samtidigt påpekar flera advoka-
ter hur svårt det kan vara att som 
ombud bryta utvecklingen. Klien-
terna förväntar sig ju att man age-
rar minst lika aggressivt som mot-
partens ombud.

– Advokaterna skulle ibland kun-
na vara lite modigare. Men det är lät-
tare sagt än gjort när man är inne 
i processen. Vänder motparten på 
alla stenar gör du det också, säger 
till exempel advokat Fredrik An-

dersson.

mÅste engagera sig

Fredrik Andersson upplever samtidigt att kö-
parna av advokaternas tjänster börjar reage-
ra.

– Jag har lyssnat på en del bolagsjurister, och 
det finns en trötthet bland klienterna över att 

Fokus Skiljeförfarande

Claes 
Zettermarck

Carita Wallgren-
Lindholm

Fredrik 
Andersson

Claes Lundblad

Cecilia Vieweg
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bra samtalsklimat, säger SCC:s vice general-
sekreterare Marie Öhrström.

Hon förklarar att resultatet av medling, ett 
förlikningsavtal, inte är verkställbart som en 
skiljedom. Det problemet kan dock lösas ge-
nom att parterna kommer överens om att 
medlaren övergår till att vara skiljeman och 
stadfäster uppgörelsen.

ett Verktyg i LÅdan

Juris doktor Patricia Shaughnessy, lektor vid 
Stockholms universitet, styrelseledamot i 
SCC och själv aktiv som skiljeman, ser med-
ling som ett av många verktyg för att lösa tvis-
ter.

– I ett modernt samhälle är det helt naturligt 
att man har en hel verktygslåda för tvistelös-
ning så att man kan anpassa sig till varje en-
skild tvist och parternas behov. Man behöver 
fungerande domstolar 
och olika privata alter-
nativ. Där finns skiljeför-
farande, förenklat förfa-
rande och medling som 
är ett viktigt verktyg. Det 
är viktigt att advokaterna 
är duktiga på att använda 
alla dessa verktyg, och att 
de använder dem rätt, sä-
ger hon.

Advokat Carita Wall-
gren-Lindholm har delta-
git i processen att utbilda 
finländska advokater i 
medling. Hon konsta-
terar att medling ännu 
inte riktigt slagit igenom 
i Finland. Ändå har ut-
bildningen visat sig vara 
betydelsefull.

– Den har format folks 
tankesätt och inställning 
till processer. Att veta 
vilka punkter parterna i 
princip kan enas om och 
var man ska spela hårt. 
Man kan begränsa tvis-
tens omfattning, så att 
det man de facto ber skil-
jemännen att besluta om verkligen är en genu-
in dispyt mellan parterna, konstaterar hon.

Justitierådet och före detta advokaten Stefan 
Lindskog, erfaren skiljeman, tror inte att med-
ling kommer att bli någon större verksamhet.

– I de flesta fall av tvister är parterna profes-
sionella och ombuden är professionella. Om 
de vill ha skiljeförfarande beror väl det på att 
de inte har lyckats lösa det på något annat sätt. 
Finns det utrymme att förlikas har de som re-
gel redan gjort det, säger han. n »

Fokus Skiljeförfarande

Marie Öhrström

Patricia
Shaughnessy

Stefan Lindskog

skiljeförfarande är en slags 
privat rättegång för att 
lösa tvister, främst inom 
näringslivet, som accepte-
ras i en stor del av världens 
länder. genom att ratificera 
new york-konventionen 
från 1958 har 142 av värl-
dens stater förbundit sig 
att verkställa skiljedomar.

skiljeförfaranden kan vara 
av två olika typer: institutio-
nella eller ad hoc. de institu-
tionella förfarandena avgörs 
vid och administreras av 
något av de etablerade skil-
jedomsinstituten som finns 

i världen. vid ad hoc-förfa-
randen styr parterna över 
vilka regler som ska till-
lämpas, och skiljenämnden 
sköter administrationen.

störst av institutionerna 
för skiljeförfarande är icc, 
internationella handels-
kammarens skiljedomstol i 
paris. under 2008 fick icc 
663 ansökningar om skilje-
förfararande, av parter från 
sammanlagt 120 länder. vid 
sidan av den har londons 
skiljedomstol på senare år 
vuxit allt mer, och schweiz 
håller positionen som ett 

viktigt forum för skiljeför-
faranden.

stockholms handelskam-
mares skiljedomsinstitut, 
scc, grundades redan 
1917. det är inte bara rent 
svenska tvister som slits 
i stockholm. under 2008 
kom parterna i scc från 
totalt 39 olika länder, och 
antalet tvister har under de 
senaste åren ökat stadigt.

scc har förutom sina 
vanliga regler också regler 
för förenklat skiljeförfaran-
de, som går snabbare och 
därmed ska bli billigare.

skiLJeFörFarande
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tockholms handelskammares skilje-
domsinstitut, SCC, fick ta emot rekord-
många nya mål, 176 stycken, under 

2008, och enligt institutets vice generalsekre-
terare Marie Öhrström ser det ut att bli många 
fler detta år. Till detta kommer så kallade ad 
hoc-förfaranden som sker utanför institutio-
nerna, och tvister vid andra utländska fora.

Att antalet tvister ökar i en lågkonjunktur är 
vanligt. Men enligt flera advokater ligger den 
stora ökningen fortfarande framför oss.

− Det tar alltid tid från den kritiska händel-
sen tills det att tvisten mognar och leder fram 
till ett skiljeförfarande. Jag tror att vi får en väl-
digt intensiv höst, säger Claes Lundblad.

Juris doktor Patricia Shaughnessy, lektor 
vid Stockholms universitet, och själv skilje-
man, tycker inte att det är självklart att det 

Duktiga ombud ger
Sverige ledande roll

blir fler tvister i en lågkonjunktur.
– Vad jag tror händer är att klienterna allt 

mer frågar sina advokater: ”Vad kostar det? 
Vilka är möjligheterna att få tillbaka pengar-
na? Hur lång tid tar det?”. Sedan gör man en 
kalkyl. Kanske väljer man förlikning för att få 
sina pengar till månadsskiftet istället för om 
tre år. Stora tvister å andra sidan kanske be-
tyder så mycket att man är beredd att vända 
varje sten, säger hon.

sVerige stÅr sig

Sverige har en lång tradition som säte för 
skiljeförfaranden. Och enligt advokater som 
själva arbetar med internationella tvister hål-
ler Stockholm sin position. SCC har lite av en 
egen nisch på området. Under det kalla kri-
get möttes parter från öst- och västsidan ofta 

Antalet skiljedomar ökar även under denna lågkonjunktur och fler är att 
vänta i höst.

God kvalitet på ombuden är även en anledning till att Sverige behåller 
positionen som ett eftertraktat internationellt skiljedomsland.

S

just i alliansfria Sverige för att tvista. Fortfa-
rande söker sig många länder från det forna 
östblocket till Stockholm.

SCC:s vice generalsekreterare, Marie Öhr-
ström, förklarar framgången:

– Stockholm har gott anseende. Här finns ett 
framgångsrikt skiljedomsinstitut och många 
erfarna skiljemän som håller hög internatio-
nell standard. Sverige har också duktiga pro-
cessadvokater som är väl förtrogna med skilje-
mannarätten. Även om internationella företag 
som tvistar i Sverige ofta har egna ombud vill 
de också gärna ha ett svenskt ombud med sig, 
säger hon.

kVaLiteten aVgör

Även Electrolux chefsjurist Cecilia Vieweg lov-
ordar de svenska advokaterna.

– Det är viktigt ur vårt användarperspektiv 
att det finns en bra bredd på ombud och skil-
jemän. Det tycker jag att vi har i Sverige. Vi har 
också gott rykte när det gäller ombud och skil-
jemän. Jag får ofta förfrågan från bolagsjuris-
ter i internationella företag om jag kan rekom-
mendera ombud och skiljemän, säger hon. 

Som bolagsjurist har Cecilia Vieweg SCC 
som sitt förstahandsval när man ska skriva 
skiljeklausuler. Utländska bolag föredrar dock 
ofta ICC istället, gärna med London som säte 
för tvisten. När Electrolux skriver inköpsav-
tal med kinesiska tillverkare förläggs tvister-
na ofta till Singapore International Arbitration 
Center.

Duktiga ombud är alltså ett skäl för Cecilia 
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Fokus Skiljeförfarande

För- och nackdelar med att 
välja skiljeförfarande i stället för 
att ta sina tvister till domstol:

+ snabbt
tidsfrister kan regleras i skil-
jeklausulen eller i det aktuella 
skiljedomsinstitutets regler. 
stockholms handelskammares 
skiljedomsinstitut har en tids-
frist på sex månader. svenska 
mål tar i genomsnitt 6–7 
månader medan internationella 
mål tar 10–11 månader. detta 
kan jämföras med en tvist i 
domstol som kan ta flera år när 

den går genom flera instanser. 
enligt scc:s regler för förenk-
lat skiljeförfarande är fristen för 
dom tre månader. 
+ Flexibelt
parterna väljer själva institut 
eller ad hoc-förfarande, språk, 
land och tillämplig lag, liksom 
hur många skiljemän de vill ha.
+ hemligt
skiljemännen har tystnadsplikt, 
och företagen slipper få infor-
mation spridd som kan påverka 
börskurser och liknande.
+ egen kontroll
parterna väljer själva sina skil-

jemän efter deras kompetens 
på området, och processen kan 
anpassas efter tvistens omfång 
och utseende och parternas 
behov. vid internationella 
tvister slipper man också tvista 
i en domstol på ”bortaplan”, 
alltså processa i ett land där 
ena parten behärskar lagstift-
ningen och språket men inte 
den andra.
+ Verkställbart i de flesta 
länder
medan en domstols beslut ofta 
inte kan genomdrivas i länder 
utanför eu är skiljedomar verk-

ställbara i alla länder som rati-
ficerat new york-konventionen 
från 1958. det innebär att den 
part som vunnit kan få myndig-
heternas hjälp att driva in sina 
fordringar i 142 länder.

– kan bli dyrt
parterna betalar själva för skil-
jemän och administration.
– ingen prejudikatsbildning
eftersom dömandet och 
domen är konfidentiell skapas 
inga prejudikat, vilket kan ses 
som ett problem för rättstill-
lämpningen.

pLus och minus med skiLJeFörFarande som metod

»

Vieweg att välja Sverige för skiljeförfaranden. 
Och det är kvaliteten som får avgöra valet.

– Vi vill ha riktigt duktiga personer, och har 
vi goda erfarenheter av någon väger det tungt. 
Vi utgår inte från byrå när vi väljer, utan är helt 
otrogna och väljer efter person, säger Vieweg.

Inte heller advokaterna märker någon di-
rekt prispress från företagen som köper de-
ras tjänster.

– Min erfarenhet är att bolagsjuristerna på 
större bolag är duktiga inköpare. De är inte 
alldeles byråtrogna. Min erfarenhet är också 
att kvalitet är viktigare än pris. En kvalitets-
skillnad kan påverka resultat och motiverar 
ett högt pris, säger till exempel justitierådet 
och före detta advokaten Stefan Lindskog.

Advokat Claes Zettermarck är inne på sam-
ma linje.

− Konkurrensen kommer främst till uttryck 
i vilken kvalitet man kan erbjuda i tjänster och 
produkter, hur stor tidsåtgången beräknas bli 
och inte minst tillgängligheten. Det går inte att 
stänga kontoret sex veckor på sommaren, på-
pekar han.

Patricia Shaughnessy tycker sig dock se en 
ökad prismedvetenhet, som främst tar sig ut-
tryck i nya modeller för prissättning.

– Under de senaste åren ser man en utveck-
ling mot att klienterna efterfrågar skräddar-
sydda dokument och mallar specialanpassade 
för klientens verksamhet, som kan återanvän-
das utan alltför omfattande merarbete. Man 
kan också ge incitament till de advokatbyråer 
man anlitar att undvika tvister, säger hon.

Claes Lundblad anar en liknande utveckling.
− Man märker en ökad press på priserna. Jag 

tror att vi får se en utveckling mot lite andra 
ersättningsmodeller än den klassiska med be-
talning per arbetad timme som inte alltid be-
fordrar effektivitet på det sätt som den borde, 
säger han.

Köparna tycks alltså inte välja ombud efter 
byråtillhörighet. På senare år har det också 

blivit tydligt att erfarna ombud kan byta byrå 
utan att förlora uppdrag. Ett exempel är advo-
kat Claes Lundblad, som lämnade Mannhei-
mer Swartling advokatbyrå för att bygga upp 
finländska Roschiers verksamhet i Sverige. 

Bland advokatbyråerna är intresset för tvis-
ter idag stort, inte minst när lågkonjunkturen 
drastiskt minskar antalet transaktionsupp-
drag. Processer, och då särskilt skiljeförfaran-
den, har blivit en verksamhet på egna ben, 
snarare än en stödfunktion på byrån.

– Allt fler betraktar generellt tvistehantering-
en som en viktig del av verksamheten. Fast för 
de tyngsta uppdragen är det fortfarande ett re-
lativt begränsat antal personer som kommer i 
fråga. Det finns en intensiv konkurrens, men 
det är mellan ett begränsat antal aktörer, säger 
advokat Bo G H Nilsson. 

Lönsamma uppdrag

Förklaringen till advokatbyråernas intresse 
för processer och tvister är naturligtvis till stor 
del ekonomisk. Ett erfaret ombud kan debite-
ra mellan 3 500 och 5 000 kronor i timmen 
för sina tjänster. Samtidigt sysselsätter upp-
dragen många fler medarbetare på byrån.

– Större processer är lönsamma uppdrag. 
Det är ingen hemlighet att lönsamheten i ad-
vokatverksamhet i stor utsträckning beror på 
om man kan engagera biträdande jurister i 
hyggligt stor omfattning, konstaterar Bo G H 
Nilsson.

Flera av de advokater som är verksamma i 
skiljeförfaranden pekar på att de stora London-
byråerna idag är aktiva också på den svenska 
arenan för skiljeförfaranden. Konkurrensen 
tycks alltså ha hårdnat. Stefan Lindskog pe-
kar dock att konkurrensen kan föra med sig 
mycket gott till advokatkåren.

– I och med att det finns fler byråer med 
mycket kvalificerade avdelningar för de här 
uppdragen så attraherar det uppdrag. Man 
har alltså glädje av varandra, säger han.

Advokaterna har en given roll som ombud i 
skiljeförfaranden. De utgör också en betydan-
de andel av skiljemän och ordförande i skilje-
nämnder, tillsammans med domare och juris-
ter från den akademiska världen.

Ändå är det inte alltid lätt för advokater att 
ta skiljemannauppdrag. För den som arbetar 
på en stor byrå finns risken för jäv som hindrar 
det. Och trots att ersättningarna till skiljemän 
kan se hög ut (se faktaruta om kostnaderna) 
anses uppdraget inte vara särskilt lönsamt för 
byrån. 

– Skiljemannauppdraget engagerar bara 
mig som person. Om man får ett uppdrag som 
ombud i en stor tvist sysselsätter det däremot 
många på byrån, säger Fredrik Andersson, 
och fortsätter:

– Skiljemannauppdraget är ändå en värde-
full erfarenhet. Det gör mig till ett bättre om-
bud. Du får se hur viktig pedagogiken är och 
man förstår hur mycket information som sköl-
jer över en skiljeman och därför hur mycket 
tid man ska lägga på att strukturera den som 
ombud.

Ersättningen till skiljemännen i institutio-
nella skiljeförfaranden utgår såväl i Sverige 
som vid ICC enligt tabeller, där priset beror 
på tvistens värde. Det är naturligtvis en fördel 
för parterna, som kan förutse kostnaderna för 
skiljeförfarandet. Men det kan slå fel för skil-
jemännen.

– Som skiljeman kan man få mindre lön-
samma mål, sådana med lågt tvistevärde som 
kräver många timmars arbete, motsatsen fö-
rekommer också, säger advokat Claes Zetter-
marck.

modeLLagen en trygghet

Förekomsten av kompetenta och, i jämförel-
se med till exempel advokater från de stora 
Londonbyråerna, billiga ombud, och skickli-
ga skiljemän är ett skäl för företag att förläg-
ga sina skiljeförfaranden till Sverige. Men det 
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» finns också andra skäl. En fungerande lagstift-
ning till exempel.

FN-organet UNICITRAL har tagit fram en 
så kallad modellag för skiljeförfarande. UNI-
CITRAL avgör också vilka länders lagstiftning 
som liknar modellagen tillräckligt för att få 
kallas ”model law jurisdictions”. Till skillnad 
från till exempel Tyskland, Danmark och Nor-
ge räknas Sverige inte som en modellagsjuris-
tiktion.

Marie Öhrström tycker att Sverige borde 
sträva efter att bli en sådan.

– Den svenska lagen är tio år. Den var bra 
och modern när den kom men behöver ses 
över. Vi upplever att Stockholm har förlorat 
lite i anseende på grund av att utländska skil-
jemän och ombud inte riktigt känner igen sig i 
den svenska lagen. Modellagen, som är myck-
et spridd, vore naturligtvis bättre PR för Sve-
rige säger hon, och konstaterar att modellags-
stämpeln skapar trygghet, vilket är viktigt i en 
förtroendebransch. 

– Vi är ett litet land med udda språk som 
konkurrerar med jättar som USA, Frankrike 
och England. Det måste man förstå, samman-
fattar Marie Öhrström.

ingen VÄsentLig skiLLnad

Även Bo G H Nilsson tror att Sverige förr eller 
senare måste anpassa sig till modellagen.

Andra bedömare, som Stefan Lindskog och 
advokat Claes Lundblad, fäster mindre avse-
ende vid modellagsstämpeln. Och de får visst 
stöd av Patricia Shaughnessy.

– Den svenska lagen skiljer sig inte så väsent-
ligt från modellagen. Tittar man på de stora 
länderna på området, som USA, Frankrike, 
Storbritannien och Schweiz så har de inte 
heller modellagar. Däremot har de språk som 
många talar och förstår. Det blir besvärligare 
i Sverige, särskilt med vår betoning av förar-
betena, säger Shaughnessy. n

Fokus Skiljeförfarande

på både scc:s och icc:s hemsidor finns kalkylatorer där man 
enkelt kan räkna ut den ungefärliga kostnaden för ett skilje-
förfarande utifrån olika förutsättningar. kostnaderna styrs av 
värdet på det omtvistade beloppet, och ersättningen till skilje-
männen utgår enligt tabeller. det finns dock en viss spännvidd 
i ersättning beroende på andra förutsättningar. nedanstående 
kostnader grundar sig på medianersättningen till skiljemännen. 

beräkningarna gäller en tvist värd 10 miljoner kronor*, och 
avser bara kostnaden för själva processen. ombudskostnaden 
tillkommer.

*omräknat enligt aktuell kurs den 4 augusti till 975 000 euro 
respektive 1 400 000 dollar

kostnader För skiLJeFörFaranden Vid scc
(i kronor, moms tillkommer)
Enligt SCC:s regler, en skiljeman
arvode till skiljemannen (baserat på medianen) 158 000
administrativ avgift till institutet 80 200
omkostnader (schablon) 35 700
totalt 273 900 kronor plus moms 

Enligt SCC:s regler, tre skiljemän
(i kronor, moms tillkommer)
arvode till skiljenämnden (baserat på medianen) 611 600
administrativ avgift till institutet 140 500
omkostnader (schablon) 112 800
totalt 864 900 kronor plus moms

Enligt SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande (en skiljeman)
(i kronor, moms tillkommer)
arvode till skiljemannen (baserat på medianen) 157 700
administrativ avgift till institutet 80 300
omkostnader (schablon) 35 700
totalt 273 700 kronor plus moms

kostnader För skiLJeFörFaranden Vid icc
Enligt ICC:s regler, en skiljeman (skiljemännens omkostnader 
tillkommer)
arvode till skiljemannen (baserat på medianen) 322 000
administrativ avgift 163 800
totalt 485 800 kronor

Enligt ICC:s regler, tre skiljemän (skiljemännens omkostnader 
tillkommer)
arvode till skiljemännen (baserat på medianen) 966 100
administrativ avgift 163 800
totalt 1 129 900 kronor

sÅ mycket kostar skiLJeFörFarandet

Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer. 
Vi har således stor erfarenhet av denna typ av tjänst. Sänd oss uppgifter om det bolag du vill få 
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på 
www.ab.se / Bolag Sverige / Avveckling AB / Snabbavveckling, Offert. Där anger du bolagets 
eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta. 
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Nybildningar – Lagerbolag – Emissioner – Minskningar – Fusioner  
– Delningar/Fissioner - Kompanjonsavtal

Aktiebolagstjänst, info@ab.se
Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70 fax 018-14 50 20

info@ab.se   Stockholm tel 08-24 83 40, fax 08-20 39 63, Uppsala tel 018-69 28 70, fax 018-14 50 20

● Nybildningar ● Lagerbolag ● Emissioner ● Minskningar  
● Fusioner ● Delningar/Fissioner ● Kompanjonsavtal

Vi har under de senaste 20 åren likviderat tusentals bolag, i Sverige liksom i våra grannländer.
Vi har således stor erfarenhet av denna typ av tjänst. Sänd oss uppgifter om det bolag du vill få
likviderat eller snabbavvecklat så lämnar vi en konkurrenskraftig offert. Du kan även gå in på
www.ab.se → Bolag Sverige → Avveckling AB → Snabbavveckling, offert. 
Där anger du bolagets eget kapital och får då uppgift om vad en snabbavveckling skulle kosta.
Priset för enbart likvidation hittar du strax under.

Vi snabbavvecklar och likviderar bolag i hela Norden
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Fokus Skiljeförfarande

Viktigt att lyfta fram 
den nya generationen
Att komma in som ung och ny i tvister och skiljeförfaranden är inte lätt. 
Men arbete pågår för att lyfta fram den nya generationen skiljemän 
och ombud.

kiljeförfaranden är en förtroende-
bransch. Att slå sig in på marknaden 
som ung och oprövad är svårt. Sam-

tidigt har både advokatbyråerna och skilje-
domsinstituten intresse av att det växer fram 
en ny generation som kan ta över när dagens 
allt mer grånande herrar och (fåtalet) damer 
drar sig tillbaka.

– Vi har ett bekymmer med att få in yngre 
förmågor. SCC har en populär förening för 
yngre jurister som är intresserade av skilje-
mannarätt. Men det är ganska svårt att bli 
utsedd till skiljeman, såväl av part som av en 
skiljedomsinstitution, säger SCC:s vice gene-
ralsekreterare Marie Öhrström. Hon poäng-
terar dock att institutet absolut har ambitio-
nen att hitta lämpliga yngre skiljemän. Men 

de måste naturligtvis ha erforderlig kompe-
tens. 

– Vi har ett uppdrag från parterna att utse 
den bäst lämpade skiljemannen i varje enskilt 
ärende. Här kan vi inte kompromissa. 

Framför allt är det skiljemannauppdragen, 
inte minst ordförandeposten, som kräver er-
farenhet. Bra skiljemän måste vara duktiga ju-
rister med omdöme, som kan se ett problem 
ur olika aspekter och har visat att de kan lyss-
na och skriva bra domar. Samtidigt måste man 
ge sig in i arbetet för att skaffa den erfaren-
heten.

Oftast utser SCC nämndens ordförande el-
ler en ensam skiljeman men ibland får Insti-
tutet utse alla tre skiljemännen. Då tar man 
ofta tillfället i akt att släppa in någon yngre 

förmåga tillsammans med mer erfarna kolle-
ger, berättar Marie Öhrström.

Den vanligaste vägen till positionen som 
skiljeman går från rollen som biträdande ju-
rist på någon av parternas sida, via egna upp-
drag som ombud. Men även andra meriter kan 
räknas.

– Jag brukar rekommendera yngre som är 
intresserade att försöka bli utsedda som sekre-
terare åt en skiljenämnd. Det är en bra merit 
att ha i sin CV, säger Marie Öhrström.

okÄnt För studenter

Advokat Bo G H Nilsson, själv veteran inom 
skiljeförfaranden och nyvald ledamot i ICC, är 
medveten om behovet av att skola in nya kol-
leger i rollen som ombud och skiljeman.

– När man väljer skiljemän eller rekommen-
derar kolleger tycker jag att det finns flera skäl 
till att inte ständigt peka ut de uppenbara va-
len. Det gäller att tänka efter om man kan bry-
ta och lyfta fram yngre. Dels för att det blir 
bättre totalt sett – en person kan inte ens med 
ett intensivt engagemang hantera hur många 
uppdrag som helst – och dels för att ge möj-
lighet för nya att växa in i rollen som ombud 
och skiljeman och så småningom också som 
ordförande, säger han.

Bo G H Nilsson är ordförande i The Swe-
dish Arbitration Association (SAA), en organi-

S

»
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sation för jurister verksamma inom skiljeför-
farande. Tillsammans med SCC bedriver SAA 
sedan 2006 en utbildning i skiljemannaupp-
drag för yngre advokater. Målet är att säkra 
tillväxten av nya skiljemän och ombud med 
internationellt hållbara kunskaper. Hittills har 
37 advokater genomgått programmet.

Även ICC har ett forum för yngre skilje-
män. Som ett av få universitet i världen erbju-
der också Stockholms universitet utbildning 
på området. Juridicums mastersutbildning 
i skiljeförfarande startade för fem år sedan 
och blev snabbt den mest populära kursen i 
mastersprogrammet. Vid den senaste antag-

ningen fick man 1 200 ansökningar från över 
40 länder till de 30 platserna.

okÄnt För studenter

Utbildningen har snabbt fått gott rykte och 
studenterna har hävdat sig väl både i kampen 
om praktikplatser och i internationella pro-
cesstävlingar, berättar juris doktor Patricia 
Shaughnessy, som undervisar på utbildning-
en. Hon skulle dock gärna vilja se fler svenska 
studenter på kursen. 

– Skiljeförfarande är lite okänt för svenska 
juriststudenter. Det får väldigt liten plats i pro-
cessrätten. Ändå skulle jag gissa att de flesta ju-
rister som får arbete på en affärsjuridisk byrå 

LÄs mer!

någon gång kommer i kontakt med skiljeförfa-
randen, konstaterar Patricia Shaughnessy.

Det pågår alltså arbete i flera former för att 
lyfta fram den nya generationen skiljemän. 
Med gott resultat, tycker flera advokater. 

Advokat Carita Wallgren-Lindholm, med 
advokatbyrå i Helsingfors, har bara beröm att 
ge sina svenska kolleger.

– Jag vet inget annat land som på samma 
sätt som Sverige vinnlagt sig om att träna och 
hjälpa upp ungdomarna i den här ganska 
svårgenomträngliga branschen, genom kur-
ser och skolning och nätverk och så vidare. 
Man gör det med stor iver och framgång, sä-
ger hon. n

Litteratur
ICC�Commission�on�Ar-
bitration:�techniques for 
controlling time and costs 
in arbitration, icc publica-
tion 843 
Öhrström,�Marie:�stock-
holms handelskammares 
skiljedomsinstitut. en hand-

bok och regelkommentar 
till skiljeförfaranden, nor-
stedts juridik 2009

Webbplatser:
icc:s webbplats:  
www.iccwbo.org/court
scc:s webbplats: 
www.chamber.se

stockholms universitet, 
juridicums webbplats: 
www.juridicum.su.se
swedish arbitration 
associations webbplats: 
www.swedisharbitration.se/
västsvenska handelskam-
marens webbplats: 
www.handelskammaren.net

Fokus Skiljeförfarande

”Jag vet inget annat land som 
på samma sätt som Sverige 
vinnlagt sig om att träna 
och hjälpa upp ungdomar-
na i den här ganska svårge-
nomträngliga branschen.”

Carita Wallgren-Lindholm
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Advokatsamfundets kurser hösten 2009

September

 18 – 20 september  Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom   
 domstol (Stockholm, internatkurs)
 22 september  Aktieägaravtal – praktisk tillämpning och rättsliga problem
 25 september  EG:s statsstödsregler mot bakgrund av EG-domstolens   
 senaste rättspraxis
 29 september  Nyheter inom konkurrensrätten – nya konkurrenslagen
 30 september Stockholm  EMR: en modernare rättegång – brottmålsprocessen

Oktober

 2 oktober Malmö  EMR: en modernare rättegång – brottmålsprocessen
 6 oktober  Lönsamt ledarskap för chefer och teamledare
 8 oktober  Krishantering på advokatbyrå och i klientföretag 
 12 oktober  Arbeta effektivare med Word och Outlook
 14 oktober  Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
 14 – 16 oktober  Förhandlingsteknik för humanjurister i teori och praktik
 21 – 22 oktober  Skiljeförfarande i praktiken

November

 3 november  Drafting Contracts in English
 5 november  Företagsrekonstruktion – möjligheter och svårigheter
 6 november  Uppdraget som målsägandebiträde
 10 november  Aktuell bodelningsrätt
 12 november  Immaterialrätt – nyheter och rättsutveckling
 17 november Stockholm  EMR: en modernare rättegång – tvistemålsprocessen
 25 november Göteborg  EMR: en modernare rättegång – tvistemålsprocessen
 25 november  Företagsförvärv och due diligence
 28 november – 5 december  Fördjupning inom brottmålsprocessen (utlandskurs)

December

 8 december  Styrelseansvar, styrelsearbete och bolagsstyrning 

Med reservation för ändringar. 
Anmälan sker via Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se
För mer information: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.
Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. 
Samtliga kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

 

Kostnadsfria kurser hösten 2009
Advokatsamfundet erbjuder under hösten 2009 en fortsättning på programmet med kostnadsfria kurser och seminarier.

Programmet vänder sig till advokater och biträdande jurister på advokatbyrå. Erbjudandet gäller till en början en kurs per person.
Antalet platser är begränsat och anmälan sker enligt först till kvarn. 

Advokatsamfundets kostnadsfria kurser - se www.advokatsamfundet.se  under Utbildning
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 J
ag delar Björn Hurtigs syn-
punkt (Advokaten nr 4) att 
domstolar kunde vara mer flex-

ibla vad gäller ersättning när annan 
advokat utfört arbete i ett ärende.

Däremot är jag något förundrad 
över det förfarande som beskrivs i 
artikeln; att regelmässigt låta biträ-
dande jurister medverka vid polis-
förhör. Jag menar att detta inte är 
formellt möjligt. Av kommentaren till 
rättegångsbalken 21 kap. 6 § framgår 
att den som anlitas som substitut 
skall fylla de allmänna kvalifikatio-
nerna enligt 5 §. Det är således fråga 
om rena undantagsfall när annan än 
advokat kan komma ifråga.

Jag tror nog att det förfarande som 
beskrivs i Björn Hurtigs inlägg är nyt-
tigt för de biträdande juristerna och 
i många fall gynnar det säkert också 
klienterna. Det måste emellertid 
vara svårt att i förväg veta om någon 
”knivig” situation dyker upp vid ett 
polisförhör. Det blir också svårare för 
en advokat som inte själv varit närva-
rande vid ett polisförhör att avgöra 
om det i förundersökningsprotokol-
let kommit in någon felskrivning eller 
om det uppstått något missförstånd i 
förhörssituationen.

Jag anser att man inte kan dela in 
försvararuppdraget i en mindre viktig 
del som kan utföras av en biträdande 

jurist och en viktig del som alltid 
måste utföras av en advokat.

I Skåne är det såvitt känt inte 
möjligt att skicka en biträdande jurist 
på polisförhör. Tillämpas möjligheten 
att sätta biträdande jurist i sitt ställe 
på skilda sätt på olika advokatbyråer 
och i olika delar av landet leder det 
till konkurrensfördelar för de byråer 
som anser att de har möjlighet att 
skicka en biträdande jurist istället 
för en advokat på polisförhör med 
mera. En advokat som anser att han 
regelmässigt kan överlåta delar av 
försvararuppdragen på biträdande 
jurister kan åtaga sig fler uppdrag än 
en advokat som anser att det inte är 
möjligt eller inte får lov att göra det 
för ”sin” tingsrätt.

i stÄLLet För att låta biträdande 
jurister utföra del av försvararupp-
drag tycker jag att man på allvar bör 
diskutera om man skall korta kvali-
fikationstiden för att få bli advokat.  
Det skulle åtminstone minska proble-
met med att sysselsätta biträdande 
jurister på byråer som företrädesvis 
ägnar sig åt brottmål. Förmodligen 
skulle det göra det lättare att anställa 
biträdande jurister på alla typer av 
advokatbyråer som ägnar sig åt hu-
manjuridik. Jag tror inte att en kortare 
kvalifikationstid skulle leda till några 
nämnvärda nackdelar för klienterna. 

Ett förslag kunde vara tingsmeritering 
och ett och ett halvt år på advokatby-
rå eller tre års tjänst på advokatbyrå.

Uppdraget som offentlig försvarare 
är i hög grad personligt. Jag inser 
att man i undantagsfall kan behöva 
sätta annan advokat i sitt ställe till 
exempel när två huvudförhandlingar 
kolliderar. Däremot menar jag att det 
inte är möjligt att sätta en biträdande 
jurist i sitt ställe vid till exempel 
polisförhör.  Det skulle kunna leda 
till att det på en del advokatbyråer 
förekom affischnamn, skickliga och 
välkända brottmålsadvokater, som 
drog in klienter till byrån och sedan 
lät biträdande jurister utföra en stor 
del av försvararuppdragen.

Vi advokater har i det närmaste 
monopol på uppdrag som offentlig 
försvarare. Jag anser att det under 
sådana förhållanden är viktigt att alla 
delar av försvararuppdraget utförs 
endast av advokater. I annat fall kan-
ske det dyker upp biträdande jurister 
som medverkar vid delar av eller 
rentav hela brottmålsrättegångar. Det 
blir under sådana förhållanden svårt 
att motivera att i princip endast advo-
kat kan utses till offentlig försvarare.

Jag anser att om det trots allt skall 
vara möjligt för advokat att sätta 
biträdande jurist i sitt ställe vid po-
lisförhör med mera bör det tilläm-
pas lika i hela landet. n

Debatt

Frågan är felhanterad

 F
 rågan om biträdande jurist kan anli-
tas för att medverka vid polisförhör, 
kan inte hanteras på det sätt som 

Mikael Niklasson hävdar är praxis i Skåne 
– ”I Skåne är det såvitt känt inte möjligt att 
skicka en biträdande jurist på polisförhör.”

Ofta är det naturligtvis av uppenbara skäl en 
fördel att den offentlige försvararen personli-
gen medverkar vid förhöret. En sådan ordning 
torde för det mesta kunna uppnås genom 
flexibilitet och samråd mellan försvararen och 
förhörsledaren. Men inte alltför sällan kan det 
vara svårt eller omöjligt att lösa frågan om för-
svararens medverkan vid ett visst tillfälle. Det 
gäller typiskt sett vid förundersökningar i vilka 
den misstänkte är häktad eller eljest då särskilt 
skyndsamhetskrav föreligger. Att i sådana fall 

kunna anlita en biträdande jurist vid förhöret 
kan ofta vara en praktisk lösning, som inte är 
till nackdel för den misstänkte och som också 
är invändningsfritt från förundersökningsle-
darens och förhörsledarens sida. Vikten av att 
upprätthålla en snabb och effektiv prövning av 
en brottsmisstanke ska inte underskattas. Inte 
heller bör tingsrätten kunna ha någon invänd-
ning häremot. Självfallet måste den offentlige 
försvararen själv ytterst göra en bedömning 
om lämpligheten av arrangemanget. Det kan 
inte bli frågan om att genom åtgärden överlåta 
åt den biträdande juristen att självständigt full-
göra vad som hör till uppdraget som offentlig 
försvarare. Det är istället frågan om biträde till 
en förordnad offentlig försvarare, där biträdet 
agerar inom ramen för försvararens uppdrag, 

enligt dennes instruktioner och under den-
nes tillsyn och ansvar. Detta rör alltså inte en 
tillämpning av reglerna om substitution, utan 
om rätten för en offentlig försvarare – för att 
vidta vissa åtgärder som ligger inom ramen för 
hans eller hennes åliggande – att anlita biträde 
av sin personal. Förhållandet ska redovisas i 
kostnadsräkningen.

Av rättsfall framgår även att rätten till 
ersättning föreligger under dessa förutsätt-
ningar, se NJA 1967 s. 385 (se även JK:s och 
Advokatsamfundets yttrande i målet), RH 
1989:81 och till viss del NJA 1986 s. 733. n

Tomas Nilsson, 

ordförande advokatsamfundet 

repLik tomas nilsson, ordförande i advokatsamfundet, svarar

Debattör:

mikael

niklasson, 

advokat,

helsingborg

sätta annan i sitt ställe?



33Advokaten Nr 6 • 2009

Debatt

det inte – i vart fall inte, förutom If 
och Folksam, för de försäkringsbo-
lag som har koncession att meddela 
trafikförsäkring i Sverige.

Det är en godtycklig bedömning 
som de försäkringsbolag, som inte 
tillämpar det så kallade frivilliga 
åtagandet, gör när de avviker från 
det grundläggande åtagandet när det 
gäller rätten till ombud. Det är vidare 
så illa att vissa bolag förnekar till och 
med rätt till ombud även vid svåra 
personskador.

Att, som Försäkringsförbundet 
uttrycker sig i sin replik ”Trygg-Hansa 
och Länsförsäkringar värnar rätts-
säkerheten för de skadelidande bland 
annat genom att bolagens utgifter för 
ombudskostnader har ökat under se-
nare år”, kan knappast tas till intäkt 
för att bolagens inställning till rätt till 
ombud och det så kallade frivilliga 
åtagandet, har blivit mer välvilligt.

pÅstÅendet att ”försäkringsbran-
schen inte har ändrat sitt förhåll-
ningssätt vad gäller utlägg för 
ombudskostnader”, är obegripligt 
alldenstund som det frivilliga åtagan-
det tagits bort från försäkringsvillko-
ren såvitt gäller alla bolag utom If och 
Folksam.

Lika obegripligt är det när man 
från Försäkringsförbundets sida inte 
begriper att så snart som ett ombud 
har anlitats så är ombudet motpart 
gentemot försäkringsbolaget. I 
advokatrollen kan det aldrig röra sig 
om någonting annat än ett motparts-
förhållande och det finns ingen exakt 
rättvisa i det enskilda skadeärendet. 
När det gäller den allra viktigaste och, 
vid reservsättningen, största kostna-
den för försäkringsbolagen, nämligen 
kostnaden för inkomstförlust, kan 
stora motsättningar föreligga mellan 
den skadade och bolag beträffande 
hypotetisk karriärutveckling och 
inkomstförlust.

Skadeståndskollegiet konstaterar 
således att vi inte fått några som 
helst besked om varför man frångått 
bolagens åtagande att fortsättningsvis 
svara för kostnaden för den skadades 
juridiska ombud i skaderegleringen, 
jämför ovan.

Ett något mer utförligt och konkret 
svar på vårt öppna brev hade vi 
förväntat oss.

För Skadeståndskollegiet

erik reveman, advokat, stockholm

mats Wikner, advokat, falun

tove rolfsdotter, advokat, göteborg

”vi hade väntat oss ett konkretare 
svar från Försäkringsförbundet”

repLik svar till försäkringsförbundet

I senaste numret av tidskriften 
Advokaten, nr 5 för 2009, har 
Försäkringsförbundet svarat på 

Skadeståndskollegiets öppna brev till 
verkställande direktörerna i de för-
säkringsbolag som har koncession att 
meddela trafikförsäkring i Sverige.

Det är beklagligt att konstatera 
att Försäkringsförbundet inte alls 
kommenterar de väsentliga frågorna i 
Skadeståndskollegiets öppna brev.

FrÅn Förbundets sida ger man 
intryck av att allt är så bra och alla 
vill så väl men det överensstämmer 
inte riktigt med verkligheten. Man tar 
överhuvudtaget inte upp den väsent-
ligaste frågan som vi i Skadestånds-
kollegiets öppna brev uttryckt på 
följande sätt:

”Vid överläggningar i anslutning 
till lagändringen mellan justitiede-
partementet och försäkringsbolagen 
åtog sig bolagen att fortsättningsvis 
svara för kostnaden för den skadades 
juridiska ombud i skaderegleringen. 
Justitieministern uppehöll sig särskilt 
vid denna fråga i propositionen 
1987/88:73, s. 29 och 98. Denna ord-
ning tillämpades därefter till gagn för 
de skadades rättssäkerhet.”

Vi kan bara konstatera att så blev 

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

Slutstenen -  den ledande avveckl ingst jänsten sedan 1992    Sälj det vilande bolaget 
till oss så likviderar 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.

Falun 023 - 79 23 00
Malmö 040 - 720 20

Stockholm 08 - 23 41 15
Göteborg 031 - 17 12 25

E-post:      info@standardbolag.se
Hemsida:  www.standardbolag.se



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

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.

Hälsa är framgång.

Så vad sägs om en ovanligt 
prisvärd försäkringslösning?

Advokaten_Nr3_Willys_215x307.indd   1 08-03-28   15.18.17
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Aktuellt

unga advokater och jurister 
möttes på samfundet
Den 8 juni samlades närmare 200 
unga advokater och biträdande ju-
rister på Advokatsamfundets kansli i 
Stockholm, när Advokat i framtiden 
bjöd på sommarcocktail.

Projektet ”Advokat i framtiden” 
har startats av Advokatsamfundets 

generalsekreterare Anne Ramberg, 
med syfte att öka engagemanget och 
inflytandet samt skapa en plattform 
för biträdande jurister och yngre 
advokater. Ansvarig för projektet är 
Advokatsamfundets chefsjurist, advo-
kat Maria Billing. TK

mångfaldsstipendium till 
angeredselever
inder preet singh, alexandra cander 
och therese lehmann-gustavsson 
på angeredsgymnasiet tilldelades 
i slutet av vårterminen advokatfir-
man vinges mångfaldsstipendium. 
stipendiet består av vardera 10 000 
kronor, samt löfte om sommarjobb 
och mentorer på vinge om stipen-
diaterna väljer att studera juridik.

mångfaldsstipendierna utdela-
des i år för sjätte året. syftet med 
stipendierna är att stimulera fler 
unga med utländsk bakgrund att 
läsa juridik.

kerstin skarp ny 
vice riksåklagare
Förre överåklagaren 
kerstin skarp har 
utsetts till ny vice riks-
åklagare. uppdraget 
innebär att skarp blir 
ställföreträdande chef 
för Åklagarmyndig-
heten. hon ska också 
biträda riksåklagaren i hans funktion 
som landets högste åklagare.

kerstin skarp har tidigare varit 
chef för city åklagarkammare i 
stockholm. hon tillträdde befatt-
ningen den 1 augusti.

dags för tällbergdagarna
den 18–19 september håller mellersta avdelningen av 
sveriges advokatsamfund sina årliga studiedagar i täll-
berg. på programmet står bland annat diskussion om 
advokatyrkets framtid, kopplat till projektet advokat i 
framtiden, diskussioner om upphovsrättens framtid och 
en föreläsning om rekonstruktionen av saab. Föreläsare 
är advokatsamfundets chefsjurist maria billing, advokat 
dennis dicksen, advokat peter danowsky och biträdan-
de juristen jesper von bahr.

sista anmälningsdag är den 7 september. program och 
anmälningsblankett finns på www.advokatsamfundet.se/
tallberg. inloggning på advokatnätet krävs.

kvinnokraft behövs i politik och näringsliv
kvinnor kan och fler kvinnor behövs i näringslivet, den 
nationella politiken och europapolitiken. så löd anna 
maria corazza bildts budskap när hon gästade vårens 
sista hildarylunch i advokatsamfundets lokaler den 4 
juni.

ulf Franke lämnar skiljedomsinstitutet 
efter 35 år på stockholms handelskammares skiljedoms-
institut lämnar ulf Franke under nästa år posten som 
generalsekreterare.

klas Friberg ny biträdande länspolismästare
rikspolischefen utsåg i juli klas Friberg till ny biträ-
dande länspolismästare i västra götaland. Friberg har 
sedan april fungerat som tjänsteförrättande biträdande 
länspolismästare, och var dessförinnan chef för länskri-
minalpolisen.

advokater mest välklädda yrkesgruppen
advokater är sveriges bäst klädda yrkesmän, medan 
manliga lärare klär sig sämst av alla. det tycker i alla 
fall 975 av tidskriften kings läsare, som besvarat en rad 
frågor om livsstil och mode. enligt undersökningen är 
dessutom advokaten jens lapidus sveriges mest väl-
klädde manlige författare.

italienska ny ordförande i eyba
european young bar association, eyba, valde vid sitt 
årsmöte i juni den italienska advokaten gabriella geatti 
till ny ordförande för perioden 2009-2010. gabriella 
arbetar som skattejurist vid chiomenti studio legala i 
rom. 
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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           e-post:
   www.elt.se      info@elt.se

Välkommen till vårt nya Stockholmskontor: Scheelegatan 40A
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Vinjett

den välmeriterade affärsjuristen claes 
zettermarck är ny vice ordförande i 
advokatsamfundet.

han vill bland annat förbättra vill-
koren för advokater som enbart ägnar 
sig åt humanjuridik.

Vad säger du om uppdraget, hur känns 
det?

− Tack, det känns utmärkt. Det är såväl ro-
ligt som spännande och onekligen hedrande 
att få förtroendet.
Vad kan du tillföra samfundet?

− Förhoppningsvis ett visst affärsjuridiskt 
kunnande eftersom jag arbetat med interna-

”karriären är inte en sprint 
utan snarare ett maraton”

mÅnadens adVokat claes Zettermarck

tionell advokatverksamhet under många år. 
Jag har ett brett internationellt kontaktnät och 
bra insikt i både nationella och internationella 
affärsjuridiska förhållanden.
Vad har du för erfarenheter av advokat-
yrket?

− Första arbetet var som biträdande jurist 
och delägare i den numera nedlagda svens-
ka byrån Palm-Jensen & Roos mot slutet av 
1970-talet. 1983 började jag på den interna-
tionella advokatbyrån White & Case’s Stock-
holmskontor där jag arbetar i dag. Jag har 
haft en rad olika funktioner, bland annat var 
jag under 1,5 år chef för vårt kontor i Mosk-
va.

Vilka frågor är viktiga att driva för    
Advokatsamfundet?

− Det finns givetvis flera, men de ekonomis-
ka förhållandena för advokater som enbart äg-
nar sig åt humanjuridik är en. Jag tror inte det 
räcker med att enbart verka för höjda taxor, 
även om det givetvis är nödvändigt. 

−Vi behöver även hitta och utveckla andra 
tjänster som den här gruppen av advokater 
kan tillhandahålla.
Hur är advokatrollen på väg att         
förändras?

− Med utgångspunkt från mina egna erfa-
renheter tror jag att vi går mot allt mer lagar-
bete, flera advokater samarbetar i projekten. 
När jag var ny i yrket var det i huvudsak en-
skild rådgivning till klienterna. 
Hur vill du profilera Advokatsamfundet?

– Att värna advokatyrkets kärnvärden som 
oberoende, klientlojalitet, tystnadsplikt och 
regler till undvikande av intressekonflikter är 
alltid viktigt och sådant som vi ska lyfta fram. 
Varför blev du advokat?

− Jag ville ägna mig åt det yrke inom juridi-
ken som gav mig största möjlighet att kunna 
påverka min egen framtid. Och jag har inte bli-
vit besviken, tvärtom. Jag kan inte tänka mig 
att arbeta med något annat.
Vad har du haft för förebilder inom    
yrket?

− Det är två advokater som jag jobbat med 
under olika perioder. På mitt första arbete var 
det den nu bortgångne Torsten Roos. Han var 
en oerhört skicklig och driven jurist, en lysan-
de stilist, en man som verkligen kunde skriva! 
En annan förebild är amerikanen James Hur-
lock på White & Case. Han har förmågan att 
se olika entreprenörsmässiga möjligheter i 
advokatverksamheten och kan omsätta dem 
i praktiken. Han är arkitekten bakom vår glo-
bala expansion och närvaro i många länder 
som tog fart när Berlinmuren föll.  
Ditt bästa råd till nya advokater?

− Att sträva efter balans, att inte ta på sig mer 
än de vill och tror att de orkar med. Kom ihåg 
att karriären inte är en sprint, utan snarare ett 
maratonlopp. Sedan tror jag också att det är bra 
med realistiska mål i yrkeslivet. Som någon ny-
ligen så träffande uttryckte saken: det är inte så 
konstigt om man inte får spela Wimbledon när 
man bara spelar lite tennis på veckosluten. 
Vad tycker du själv om att göra på     
fritiden?

− Att umgås med familjen är viktigt för mig, 
vi har nyss fått vårt första barnbarn. Sedan är 
det alltid skönt att röra på sig.  Jag tränar ett 
par gånger i veckan och lyfter skrot. Det gör 
gott och så mår man bra av att ta i, dessutom 
blir man kanske också lite starkare.  
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Aktuellt Juridiska biblioteket

Läs mer
hela litteraturlistan finns på 
juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

kontakta Juridiska biblioteket
bitte Wölkert, bibliotekarie
telefon: 08-459 03 20
e-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

ny Litteratur i urVaL

ABS�09: allmänna bestämmel-
ser för småhusentreprenader 
med konsumenttjänstlagen 
(stockholm: sveriges bygg-
industrier. 20 s.)          

Alrutz,�Marie: alrutz’ advokat-
byrå 1909–2009: en berättel-
se om en advokatverksamhet 
under 100 år (stockholm : 
alrutz’ advokatbyrå. 83 s.)        

Bergstrand,�Bengt�Olof: lss 
och lass : stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
(höganäs: kommunlitteratur. 
128 s.)

En�bok�i�folkrätt/per sevastik, 
red. (norstedts juridik. 379 s.)       

Dotevall,�Rolf: samarbete i 
bolag: om personbolag (2. 
uppl. norstedts juridik. 180 s. 
institutet för rättsvetenskap-
lig forskning; 184)

Falkanger,�Thor: introduktion 
til søretten/thor Falkanger, 
hans jacob bull, lars ro-
senberg overby (3. udg. 
københavn: thomson. 2008. 
571 s.)

Forsberg,�Niclas: upphandling 
enligt lou, luF och lov 
(norstedts juridik. 358 s.)

Goyder,�D.�G: goyder’s ec 
competition law/d.g. goyder, 
joanna goyder, albertina 
albors-llorens (5. ed. oxford 
univ. press. 697 s.)

Granlund,�Magnus: Förvalt-
ningslagen (studentlitteratur. 
143 s.)

Internationell�redovisnings-
standard�i�Sverige: iFrs/ias 
2009 (6. uppl. Far srs förl. 
668 s.)

JO�–�lagarnas�väktare/riksda-
gens ombudsmän; redak-
törer: jesper ekroth och 

kjell swanström (sveriges 
riksdag. 366 s.)         

Knophs�oversikt�over�Norges�
rett/utgitt av kåre lilleholt  
(13. utg. oslo: universitets-
forlaget. 907 s.)        

Købsretten/a. vinding kruse 
(4. udg. københavn: thom-
son reuters. 254 s.)

Maktbalans�och�kontrollmakt: 
1809 års händelser, idéer 
och författningsverk i ett 
tvåhundraårigt perspektiv/  
red. margareta brundin och 
magnus isberg (sveriges 
riksdag. 597 s.)

Nergelius,�Joakim: the con-
stitutional dilemma of the 
european union (groningen : 
europa law publishing. 125 s. 
hogendorp papers; 8)

Stannow,�Henrik: musikjuridik: 
rättigheter och avtal på mu-
sikområdet/henrik stannow, 

yngve Åkerberg, håkan hil-
lerström (3. uppl. stockholm: 
ckm, 2008. 661 s.)

Vahlne�Westerhäll,�Lotta: 
läkarintyget i sjukförsäk-
ringsprocessen (lotta vahlne 
Westerhäll, stefan thorpen-
berg & magnus jonasson 
(stockholm: santérus. 314 s.)       

Zeller,�Bruno: damages under 
the convention on contracts 
for the international sale of 
goods (2. ed. – oxford univ. 
press. 269 s.)

Äganderätten: dess omfattning 
och begränsningar/redaktör: 
karin Åhman (iustus. 165 s.)

LÄstips – straFFrÄtt

Titel: stockholms han-
delskammares skiljedoms-
institut: en handbok och 
regelkommentar för skilje-
förfaranden 
Författare: marie öhrström 
Förlag: norstedts juridik
boken ger en praktisk väg-
ledning till olika typer av 

kommersiell tvistlösning.  
Första delen är en översiktlig handbok 

om skiljeförfarande som behandlar frågor 
som olika typer av alternativa tvistlös-
ningsmetoder, skillnaden mellan skiljeför-
farande och rättegång i domstol, hur man 
skriver en bra skiljeklausul osv. andra delen 
är en praktisk kommentar till skiljedomsin-
stitutets regler som trädde i kraft 1 januari 
2007 och ger en god insyn i hur ett skilje-
förfarande hos scc går till. boken vänder 
sig till processadvokater, skiljemän, bolags-
jurister och andra som i sin verksamhet 
kommer i kontakt med affärstvister.
 

Titel: processramen i för-
valtningsmål
Författare: ulrik von essen
Förlag: norstedts juridik
boken undersöker hur 
processramen ska bestäm-
mas, det vill säga vad som 
får prövas i ett förvalt-
ningsmål. Fokus ligger på 

i vilken omfattning parterna kan ändra sin 
talan och i vilken utsträckning domstolarna 
kan påverka ramen för prövningen. boken 
behandlar också ett antal närliggande 
frågor. 

Framställningen består av tre delar. För-
sta delen tar upp förvaltningsprocessens 

funktion och karaktär. andra delen avhand-
lar parternas och domstolarnas bundenhet 
till yrkandena samt vilka möjligheter som 
finns att ändra dessa under processens 
gång. i den tredje delen görs motsvarande 
undersökning avseende de omständighe-
ter som aktualiseras i målet.  

ny Juridisk tidskriFt

Juridisk Publikation är en ny juridisk tid-
skrift som kom ut med sitt premiärnum-
mer i maj.
den är ett forum för juriststudenter och 
yrkesverksamma jurister att publicera ana-
lyser och debattera juridik. i bland annat 
usa och storbritannien har de juridiska 
institutionerna så kallade ”law reviews” 
som drivs och styrs av studenter och nu 
har även sverige fått sin första motsvarig-
het i juridisk publikation. tidskriften som 
inledningsvis publiceras två gånger per år 
ska innehålla artiklar om juridiska problem 
och aktuella frågor inom samtliga rättsom-
råden. För att säkerställa hög akademisk 
kvalitet granskas artiklarna innan publice-
ring av akademiska rådet som består av 
framstående jurister. artiklarna kommer 
även att publiceras elektroniskt på tidning-
ens webbsida där man även kan ta del av 
rättsfallsanalyser. läs mer på tidskriftens 
webbsida www.juridiskpublikation.se.

aVhandLing

Olof Ställvik: Domarrollen – rättsregler, 
yrkeskultur och ideal, Uppsala universitet
avhandlingen är en rättsvetenskaplig 
studie av den svenska domarrollen ur ett 
rättsstatsperspektiv. trots domarkårens 
betydelse för rättssamhället finns mycket 
lite forskning kring denna yrkesgrupp.  

undersökningen omfattar bland annat en 
analys av den svenska domarens konstitu-
tionella och rättsliga ställning, en historisk 
översikt och ett antal djupintervjuer med 
domare i olika skeden av sina karriärer. en 
slutsats i undersökningen är att doma-
rens självständighet och oberoende inte 
kan garanteras bara genom grundlagar-
na. rättskulturella faktorer och professio-
nella ideal är minst lika viktiga. Författaren 
anser att domarnas professionella integri-
tet hotas av domstolsverkets alltmer aktiva 
roll. Fokusering på administrativ styrning 
och resultatmätning riskerar att undermi-
nera förutsättningarna för en dömande 
verksamhet som uppfyller rättsstatens 
krav. studien ingår i det tvärvetenskapliga 
projektet ”demokrati och deprofessionali-
sering”.  

ny rapport

Hanteringen av unga lagöverträdare – en 
utdragen process, Riksrevisionen, 2009 
(RiR 2009:12)
riksrevisionen har granskat hur rätts-
väsendet hanterar unga lagöverträdare. 
granskningen visar att myndigheterna inte 
lever upp till lagens krav på hanteringen av 
ungdomsbrott. det går för långsamt och 
fler brott borde kunna klaras upp. rappor-
ten som är den första i en serie gransk-
ningar av rättsväsendet finns att ladda ned 
på www.riksrevision.se.

Stockholm
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ett skiljeförfarande handläggs i en enda instans. Det är därför viktigt att processa 
rätt – man får ingen andra chans. Parter, ombud och skiljemän behöver effektiva 
verktyg för att handlägga tvister säkert, skyndsamt och strategiskt. 

Denna handbok ger en praktisk vägledning till olika typer av kommersiell 
tvistlösning. Den är en guide till skiljedom i allmänhet och till skiljedomsinstitutet 
vid stockholms handelskammare i synnerhet. här besvaras frågor som: 

• Vad är skillnaden mellan skiljedom och rättegång i domstol? 
•  Vilka är för- och nackdelarna med ad hoc-förfarande respektive med institutionellt 

skiljeförfarande?
• hur skriver man en bra skiljeklausul?
• När kan en skiljedom klandras? 
• Vad är medling?

Boken innehåller även detaljerade kommentarer till skiljedomsinstitutets regler och 
ger en unik inblick i hur handläggningen av skiljemålen går till. 

• Vad ska bifogas till påkallelseskriften? 
• hur delges svaranden? 
• Vilka beslut fattar styrelsen respektive sekretariatet? 
• hur räknas förskottsbeloppet fram? 
• hur hanteras jävsinvändningar? 
• Vad innebär ett förenklat skiljeförfarande? 

i bilagor återfinns skiljedomsinstitutets mallbrev och formulär, riktlinjer för 
skiljemän, skiljeklausuler, flödesscheman, målstatistik m.m.

Boken vänder sig till advokater, bolagsjurister, domare och studenter samt till andra 
som i sin verksamhet kommer i kontakt med affärstvister.

Marie ÖhrstrÖM är jurist och biträdande generalsekreterare vid stockholms 
handelskammares skiljedomsinstitut där hon varit verksam sedan år 2000. hon 
undervisar vid universitet samt är ofta anlitad som talare vid skiljedomskonferenser i 
sverige och utomlands.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

StockholmS 
handelSkammareS
SkiljedomSinStitut
en handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden

Marie ÖHrStrÖM 

Processram
en i förvaltningsm

ål        U
lrik von Essen 

Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har fått en alltmer 
framskjuten roll i det svenska samhället. Antalet måltyper ligger numera omkring 600 
och är av mycket skiftande karaktär. 

Processramen i förvaltningsmål undersöker hur processramen ska bestämmas, 
d.v.s. vad som får prövas i ett förvaltningsmål. Fokus ligger på i vilken omfattning 
parterna kan ändra sin talan och i vilken utsträckning domstolarna kan påverka 
ramen för prövningen. Boken behandlar dessutom ett antal anslutande frågor, t.ex. 
beviskraven i olika måltyper, hur utredningsansvaret bör fördelas och vad som gäller i 
rättskraftshänseende. 

Framställningen består av tre delar som till omfånget är ungefär lika stora. 
• Den första delen tar upp förvaltningsprocessens funktion och karaktär. Detta är något 
som påverkar hur processramen ska bestämmas men som också leder in på frågor om 
beviskrav, vilka omröstningsregler som ska tillämpas, förekomsten av en åberopsbörda 
och om en sak som har avgjorts av domstol kan prövas i en ny process. 
• Den andra delen avhandlar parternas och domstolarnas bundenhet till yrkandena 
samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. 
• I den tredje delen görs motsvarande undersökning avseende de omständigheter 
som aktualiseras i målet. Centralt är vad som utgör ”saken” i målet och hur 
instansordningsprincipen ska tillämpas i förvaltningsmål.

Boken riktar sig främst till de aktörer som är involverade i förvaltningsprocesser, d.v.s. 
domare och andra befattningshavare inom förvaltningsdomstolarna samt ombud för 
enskilda parter och processförare på statliga och kommunala myndigheter. Självklart 
är boken av intresse även för de tjänstemän inom skilda förvaltningar som hanterar 
ärenden vilka kan bli föremål för prövning i förvaltningsdomstolarna. 

UlrIk voN ESSEN är docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet. 

Ulrik von EssEn

Processramen i förvaltningsmål

Processramen i 
förvaltningsmål
ÄNDrINg Av tAlAN oCh ANSlUtANDE Frågor 

Ulrik von Essen



38 Advokaten Nr 6 • 2009

Samfundet

Fråga har uppkommit om det är 
förenligt med god advokatsed 
att advokater verksamma som 
agenter för idrottsutövare eller 
artister avtalar med klienter om:

viss avtalstid som förlängs au-•	
tomatiskt om avtalet inte sägs 
upp inom angiven tid, 
att klienten under avtalstiden •	
inte anlitar annan agent i frå-
gor som omfattas av avtalet vid 
äventyr av skadestånd,
debitering av skäligt arvode •	
för advokatens räkning och 
till stöd för denna beräkning 
söker vägledning i ärendets 
tidsåtgång och svårighetsgrad 
samt resultatet av dess utfö-
rande,
för det fall skäligt arvode un-•	
der avtalstiden överstiger viss 
procent av klientens ekono-
miska bruttoersättning från av-
tal förhandlade av advokaten 
under avtalstiden advokaten 
förbinder sig att reducera sitt 
arvode till detta belopp, 
att ersättningen enligt avtalet •	
inte är tidsmässigt begränsad 
till avtalstiden och
att tvist enligt avtalet skall av-•	
göras genom skiljeförfarande.

Styrelsen för Sveriges advokat-

samfund har vid sitt samman-
träde den 11 juni 2009 antagit 
följande vägledande uttalande:

Utgångspunkten är att ad-
vokats uppdrag som agent för 
idrottsutövare eller artister är 
advokatverksamhet.

Regeln om advokatens roll 
och främsta skyldigheter finns 
i punkt 1 Vägledande regler 
om god advokatsed. Av denna 
bestämmelse framgår att en 
advokats främsta plikt är att 
visa klienten trohet och lojalitet. 
Advokaten har som en obero-
ende rådgivare att företräda och 
tillvarata klientens intressen på 
bästa sätt, inom ramen för gäl-
lande rätt och god advokatsed. 
Vidare framgår att en advokat 
aldrig får låta sitt handlande 
påverkas av exempelvis tanken 
på egna fördelar. Detta inne-
bär att den som vänder sig till 
advokat måste kunna förlita sig 
på att advokaten iakttar trohet 
och lojalitet mot klienten samt 
uteslutande ser till och tillva-
ratar klientens intressen. Det 
framgår även av de vägledande 
reglerna om god advokatsed 
att det arvode som advokater 
debiterar sin klient skall vara 
skäligt. Dessa förhållanden är 

grundläggande vid utövande av 
advokatverksamhet och är även 
av fundamental betydelse för att 
advokaternas ställning och för-
troende upprätthålls gentemot 
allmänheten och i rättssamhäl-
let. Principerna om oberoende 
och lojalitet utgör hörnstenar i 
de vägledande reglerna om god 
advokatsed.  

Ett agentavtal som under 
viss tid binder en klient till viss 
advokat kan inte anses fören-
ligt med de ovan redovisade 
principerna och strider därför 
mot god advokatsed. Detsamma 
gäller villkor om automatisk 
förlängning av avtal. Detta gäller 
oavsett om villkoret förenas 
med skadeståndspåföljd eller 
inte, eftersom en klient alltid 

fritt måste kunna välja advokat. 
Det arvode som en advokat de-
biterar skall vara skäligt. Något 
principiellt hinder mot att avtala 
om en begränsning av arvodet 
på sätt som ovan angivits kan 
inte anses föreligga. Däremot 
kan det inte anses förenligt med 
god advokatsed att advokaten 
erhåller ersättning enligt avtalet 
efter det att avtalstiden har 
löpt ut. Även att avtala med en 
idrottsutövare eller artist om att 
tvist skall avgöras genom skilje-
förfarande anses strida mot god 
advokatsed om inte omständig-
heterna i det enskilda fallet talar 
häremot.

Vägledande uttalande angående advokaters 
ingående av agentavtal med klienter

VÄgLedande uttaLande

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

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

Nu även Eurobolag

www.bolagsratt.se

Bekvämt nära!
Bo på nyrenoverade Best Western 

Hotell Göteborg, bekvämt 
nära Hovrätten. Uppge kod: 

”Advokaten” och få 20% rabatt!

Skeppsbroplatsen 1   031-752 28 00
www.hotellgoteborg.se

Hogia Advokatsystem – en branschanpassad helhetslösning för byrån

KONKURSFÖRVALTARE?
Hogia Kvalitetsanalys är verktyget för att granska redovisningen i bolag 
på obestånd oberoende av vilket ekonomisystem som konkursboet/gäldenären 
använt. Du söker lätt efter oegentligheter i redovisningen och onormala 
konteringar för att skapa återvinning till konkursboet.

Vi visar dig gärna hur det går till! 

Läs mer på vår hemsida: www.hogia.se/advokat
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Samfundet

bakgrund 

På www.sr.se framgick bland 
annat att advokat A glömt att 
överklaga migrationsdomstolens 
dom i vilken domstolen avslagit 
A:s klients ansökan om uppe-
hållstillstånd. 

adVokatens yttrande

I yttrande av den 7 december 
2008 har A anfört följande.

I förstone kan anföras att det 
stämmer att han missat ett över-
klagande till Migrationsöver-
domstolen, vilket är mycket illa. 
Det faktum att detta är den enda 
gång han försuttit en fatalietid, 
utgör inte mycket till försvar. 
Överklagandetider måste hållas. 
Det bör dock påpekas att hans 
klient fått sin sak prövad hos 
såväl Migrationsverket som Mig-
rationsdomstolen, där han gjort 
sitt yttersta för klienten. För 
att ett överklagande ska prövas 
av Migrationsöverdomstolen 
krävs prövningstillstånd, vilket 
meddelas i ungefär två procent 
av de mål som överklagas av en 
enskild. Möjligheten för hans 
klient att få prövningstillstånd 
var således liten. 

Då han fick information om 
att överklagandefristen försut-
tits kontaktade han omedelbart 
sin klient. Andra klienter ombo-
kades och ett möte bestämdes 
till samma eftermiddag. Till 
detta möte medföljde en vän 
(hjälpperson) till klienten samt 
en journalist. Han beklagade det 
inträffade, och lovade att ansöka 
om återställande av försutten 
tid, samt att göra en ansökan 
om verkställighetshinder till 
Migrationsverket. Journalisten 
uppgav att hon skulle göra ett 
reportage om klientens situa-
tion, varför hon utbad sig om ett 
sammanträffande för en intervju 

med honom. Intervjun skedde 
två dagar senare. Vid intervjun 
har han förutom en redogörelse 
för ärendets gång, precis som 
framgår av radioreportaget, för-
klarat att han missat överklagan-
det och att detta är väldigt illa. 
Journalisten har inte vid något 
tillfälle uppgivit att intervjun 
syftade till att utgöra underlag 
för rapportering om ”olämpliga 
biträden”. Att bli uthängd på 
detta sätt i media känns tämli-
gen olustigt, eftersom han anser 
sig själv arbeta seriöst i utlän-
ningsärenden. Han försöker all-
tid sträva efter att ha klientens 
bästa för ögonen. Han vill även 
påpeka att journalistens uppgift 
om att han blivit påmind flera 
gånger om överklagandet inte är 
korrekt. Däremot har klientens 
hjälpperson kontaktat honom 
ett mycket stort antal gånger 
under målets handläggning. 
Han har på inget sätt försökt 
dölja sitt misstag, utan tvärtom 
omedelbart vidtagit de åtgär-
der som varit möjliga för att på 
bästa sätt ta till vara sin klients 
intressen. Samtliga dessa senare 
åtgärder har givetvis erbjudits 
kostnadsfritt. Klienten har dock, 
efter journalistens publicering, 
valt att inte höra av sig.

Ärendets handLÄggning

Styrelsen beslutade den 30 
januari 2009 att uppta ett dis-
ciplinärende mot A. Advokaten 
har därefter beretts tillfälle att 
slutföra sin talan i ärendet.

kompLetterande yttrande 

FrÅn adVokaten

I yttrande av den 15 februari 
2009 har A anfört i huvudsak 
följande. Migrationsöverdomsto-
len har nu funnit att överkla-
gandet har inkommit i rätt tid. 

Någon fatalietid har således inte 
försuttits. De av honom tidigare 
lämnade uppgifterna om att 
fatalietiden i det aktuella målet 
försuttits har i sin helhet byggt 
på uppgifter som lämnats ho-
nom av Migrationsverket och 
migrationsdomstolen. Dessa 
uppgifter har visat sig felaktiga. 
Det överklagande som ingivits 
till Migrationsöverdomstolen 
har således kommit in i rätt tid. 
Även om detta inte är rätt forum 
vill han nämna att dessa felak-
tiga uppgifter från myndigheter-
nas sida har lett till stor skada 
för honom. Han har hängts ut 
som olämplig advokat av bl.a. 
Ekot, diverse tidningar och Ad-
vokatsamfundet. Han har inte 
erhållit några förordnanden från 
Migrationsverket sedan händel-
sen, således har han i stort sett 
drabbats av ett yrkesförbud.

migrationsöVerdomstoLens 

besLut

Av beslut från Migrationsöver-
domstolen av den 19 decem-
ber 2008 framgår bland annat 
följande.

A:s tidigare klient har bland 
annat ansökt om återställande 
av försutten tid för att överklaga 
migrationsdomstolens dom. Av 
länsrättens akt i målet framgår 
att länsrätten vid delgivning 
av sin dom avsett att tillämpa 
förfarandet med förenklad del-
givning. I länsrättens akt saknas 

uppgift om att länsrätten, sedan 
domen sänts till sökanden, även 
skickat föreskrivet meddelande 
om att så skett. Vid sådant för-
hållande kan delgivning enligt 
reglerna om förenklad delgiv-
ning inte anses ha skett. Då det 
inte heller annars kan visas att 
sökanden tagit del av domen, 
saknas tidpunkt från vilken 
tiden för överklagande ska 
anses löpa. Eftersom tiden inte 
försuttits och domen därmed 
inte vunnit laga kraft saknas 
förutsättning att pröva ansökan 
om återställande av försutten 
tid. Ansökan härom ska därför 
avvisas. Migrationsöverdomsto-
len finner att den aktuella 
ansökan ska uppfattas även som 
ett överklagande av migra-
tionsdomstolens dom. Detta 
överklagande kommer senare 
av Migrations överdomstolen att 
prövas i annan ordning.

nÄmndens bedömning 

och besLut

A har varit skyldig att bevaka 
överklagandefristen. Genom att 
inte göra detta har han allvar-
ligt åsidosatt sina plikter som 
advokat.

Den omständigheten att över-
klagandefristen inte börjat löpa 
i detta fall förändrar inte denna 
bedömning.

Därför tilldelar nämnden A 
varning enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

6 
advokat har glömt att för sin klients räkning överklaga 
migrationsdomstolens dom i vilken domstolen avslagit 
ansökan om uppehållstillstånd. den omständigheten att 

överklagandefristen av annan orsak inte börjat löpa förändrar 
inte disciplinnämndens bedömning. varning.

discipLinÄrende beslut 2009

För mer info gå in på Juridikjobb.se

Söker Du ett nytt 
jobb inom juridik?
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Samfundet

7 
advokat har försummat att sätta sig in i det regelsystem 
som reglerar rättshjälp och till följd därav bland annat 
kommit att lämna felaktiga uppgifter i fråga om vilket 

arbete som omfattas av rättshjälpen. erinran.

discipLinÄrende beslut 2009

bakgrund

Y har varit gift med Z. I juli 
2006 beviljades Y av rättshjälps-
myndigheten rättshjälp i angelä-
genhet rörande äktenskapsskill-
nad, varvid A förordnades som 
rättshjälpsbiträde. I november 
2007 väckte Y genom A vid K-
stad tingsrätt talan mot Z med 
yrkande om äktenskapsskillnad. 
A betalade ansökningsavgift. I 
målet kom även att behandlas 
fråga om vårdnad om parternas 
son V, född år 1996, samt fråga 
om hos vem av föräldrarna den-
ne skulle bo.

I slutet av mars 2007 förord-
nade tingsrätten om betänketid 
samt meddelade interimistiskt 
beslut rörande var V skulle bo. 
Samma dag förordnade tingsrät-
ten advokat i K-stad att vara bo-
delningsförrättare vid bodelning 
mellan makarna Y och Z.

Den av tingsrätten utsedde 
bodelningsförrättaren kom inte 
att förrätta någon bodelning 
mellan makarna Y och Z. A 
biträdde vid upprättande av 
bodelningsavtal i maj 2007.

Den 2 november 2007 – efter 
att Y genom A fullföljt ansökan 
om äktenskapsskillnad – medde-
lade tingsrätten dom på äkten-
skapsskillnad samt meddelade 
förordnanden rörande V. 

Rörande ersättning till A an-
förde tingsrätten i sin dom bl.a. 
följande.

Trots att ifrågavarande mål 
började handläggas vid tings-
rätten den 17 november 2006 
begärde A därefter förskott hos 
Rättshjälpsmyndigheten med 
25 919 kronor. Den 22 februari 
2007 tillerkände den myndighe-
ten henne förskott med 20 000 
kronor. Tingsrätten har nu att 
ta ställning till hur mycket A ska 
tillerkännas under hela den tid 
hon varit förordnad som rätts-
hjälpsbiträde för Y.

Sedan A inkommit med 

kostnadsräkning har tingsrätten 
förelagt henne att justera den 
då den tagit upp icke ersätt-
ningsgillt arbete. I en reviderad 
kostnadsräkning har hon begärt 
ersättning med nytt belopp 
men även hänvisat till sin 
tidigare förskottsräkning som 
hon lämnat till Rättshjälpsmyn-
digheten. Hon har till tingsrät-
ten nu också begärt ersättning 
för det mindre belopp hon 
inte erhållit i förskott. Någon 
arbetsredogörelse i den delen 
har hon emellertid inte lämnat. 
Tingsrätten har därför inhämtat 
den från Rättshjälpsmyndighe-
ten. Sammanlagt har hon begärt 
ersättning för 21 timmars arbete 
enligt en högre timkostnads-
norm än den som utgår enligt 
rättshjälpslagen.

Av tingsrättens akt framgår 
att A upprättat en stämningsan-
sökan samt tre kortare skrifter. 
Vidare har hon varit närvarande 
vid en muntlig förberedelse 
som pågått i en halvtimme. Det 
arbete som lagts ner av henne i 
kontakterna med tingsrätten får 
därför anses ha varit förhållan-
devis sparsamma. Att målet vid 
tingsrätten varit av enkel beskaf-
fenhet kan naturligtvis bero på 
det av A nedlagda arbetet.

För att kunna avgöra om den 
av A begärda ersättningen är 
skälig får bedömningen främst 
göras utifrån hennes kostnads-
räkningar med arbetsredogörel-
ser. Av dessa framgår att A haft 
regelbundna kontakter med Y, 
främst genom telefonsamtal. 
Några närmare redogörelser 
för vad det nedlagda arbetet 
har avsett saknas i många fall. 
Med hänsyn till de brister som 
kostnadsräkningarna innehåller 
saknas underlag för att bedöma 
om den yrkade ersättningen är 
skälig. Varken målets art eller 
omfattning ger stöd för slutsat-
sen att det varit motiverat att 

lägga ner 21 timmars arbete. 
Enligt tingsrättens bedömning 
är en tidsåtgång motsvarande 
tio timmar skälig.

Vidare har A begärt ersätt-
ning för 450 kronor avseende 
ansökningsavgift. Y har emel-
lertid redan innan ansökan om 
stämning lämnades in beviljats 
rättshjälp. Hon hade därför inte 
behövt erlägga någon avgift. 
A kan därför inte tillerkännas 
ersättning härför.

anmÄLan

Anmälan från Y, inkommen till 
Advokatsamfundet den 30 no-
vember 2007, avser att A brustit 
i sin handläggning av hennes 
ärende och visat prov på okun-
nighet angående vad som ingår 
i rättshjälp. Hon har anfört i hu-
vudsak följande.

Hon var orolig för de höga 
kostnaderna i samband med en 
process. A lugnade henne och 
förklarade att hon endast skulle 
drabbas av en minimal kostnad 
i form av en rättshjälpsavgift. A 
informerade henne också om att 
bodelningskostnader skulle ingå 
i hennes rättshjälp, vilket föran-
ledde henne att låta A i stället 
för den utsedde bodelningsför-
rättaren sköta bodelningen. 
Trots detta har A fakturerat 
henne med 12 000 kronor för 
sitt arbete med bodelning. Om 
hon skall betala detta bör A 
kräva att hennes före detta man 
betalar minst hälften av den 
kostnaden eftersom A represen-
terat honom, som inte hade eget 
ombud, i lika stor om inte större 
omfattning som henne.

A, som visste att Y:s före 
detta man hotat henne och varit 
aggressiv mot henne, bad henne 
ombesörja att före detta maken 
undertecknade det av A upprät-
tade bodelningsavtalet. 

A gav inte in fullföljdsansökan 
till tingsrätten omedelbart efter 
att prövotiden om sex månader 
hade passerat. Efter att av tings-
rätten ha fått reda på att någon 
fullföljdsansökan inte kommit 
in kontaktade Y A som svarade 
att ansökan var inskickad men 
att det ofta hände att tingsrät-

ten slarvade bort papper. Några 
dagar senare hade tingsrätten 
fått in fullföljdsansökningen. Vid 
en förnyad kontakt med A fick Y 
till svar att A:s sekreterare glömt 
att skicka in ansökningen. Dom 
kunde trots detta inte meddelas 
eftersom det var problem med 
A:s fakturering och dom kunde 
inte meddelas innan detta var 
klart.

Trots att dom meddelades 
den 2 november 2007 skickade 
A den inte till Y förrän den 20 
november 2007.

adVokatens yttrande

Hon kontaktades av Y för hjälp 
med äktenskapsskillnad och 
därmed sammanhängande frå-
gor i anledning av en rekom-
mendation från en gemensam 
bekant och inte på grund av 
att bodelningskostnaden skulle 
täckas av rättshjälp. Hon, som 
normalt inte arbetar med ären-
den som betalas av allmänna 
medel, åtog sig ärendet endast 
av det skälet. Y var rädd för sin 
tidigare make, som gjorde sig 
skyldig till ständiga hot som 
ledde till polisanmälningar 
och kontakter med kvinno-
jouren. Han vägrade att förstå 
det svenska rättssystemet och 
vägrade totalt att bidra till att 
genomföra en bodelning eller ge 
någon form av kompensation till 
Y. Hon själv lyckades utverka att 
Y beviljades rättshjälp, varvid 
hon uppfattade att fråga om bo-
delning var en med äktenskaps-
skillnaden sammanhängande 
fråga. Hon hade också räknat 
med att tingsrätten skulle göra 
samma bedömning, vilket inte 
blev fallet.

Hon hade inte fått ersättning 
från rättshjälpen för ett mycket 
stort antal telefonsamtal från 
Y på grund av att hon inte 
specificerat samtalens innehåll. 
Detta innebär dock inte att Y 
inte fått juridiska tjänster för 
ytterligare 5 300 kronor, som 
Y självfallet inte har belastats 
med. Inte heller har hon tagit 
betalt för uppföljningsarbete om 
minst två timmar. Fakturabelop-
pet för bodelningsarbetet har 
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hon satt ned med 3 088 kronor 
exklusive moms, vilket innebär 
att hon utfört det arbetet för 
en timkostnad som i stort sett 
motsvarar rättshjälpsnormen 
(+400 kronor).

Om hon lämnat en korrekt 
upplysning om att rättshjälp inte 
omfattar arbete med bodelning 
hade Y antingen valt att inte 
vidta några rättsliga åtgärder 
och då inte fått någon ekono-
misk kompensation alls, eller 
att bo kvar i före detta mannens 
lägenhet, vilket är en utopi. Al-
ternativt hade hon anlitat annan 
advokat, som inte hade arbetat 
till lägre pris än rättshjälpsnor-
men, eller låtit bodelningsför-
rättaren genomföra bodelning, 
vilket hade lett till att hon fått 
betala hälften av bodelnings-
förrättarens kostnad och hela 
kostnaden för eget ombud. 
Hade Y under pågående för-
likningsförhandlingar rörande 
bodelning begärt att före detta 
maken skulle betala hälften av 
ombudskostnaden hade någon 
förlikning med säkerhet inte 
kommit tillstånd. 

Att förhandla fram lösningar 
om bodelningen utan kontakt 
med Z var en omöjlighet. Det 
är löjeväckande att påstå att 
hon därigenom skulle företräda 
honom. Y har fått rättshjälp från 
staten till ett sammanlagt värde 
om 36 000 kronor och därutö-
ver – utan betalningsskyldighet 
– fått juridiska tjänster av henne 
till ett värde om 10 000–11 000 
kronor. Hon har mer än väl 
kompenserat ekonomiskt för att 
ha lämnat en felaktig upplys-
ning.

Sannolikheten för att Z skulle 
underteckna förlikningsavtalet 
var betydligt större om det 
redan var undertecknat av Y, 
som tycks tro att hon själv skulle 
ha maktmedel att framtvinga 
originalavtalet från Z. 

Hon upprättade ansökan om 
fullföljd den 7 juni 2007. Hon gav 
in sin kostnadsräkning den 28 
augusti 2007. Att den formella 
domen dragit ut på tiden är 
beklagligt men Y har inte lidit 
någon rättsförlust. Dröjsmålet är 

vidare väl så mycket att hänföra 
till tingsrättens arbetsbelastning.

genmÄLe

Anmälaren har i skrivelse av den 
22 januari 2008, vidhållit sin 
uppfattning och tillagt att hon – 
om hon fått ett korrekt besked 
om att rättshjälpen inte omfat-
tade bodelning – självklart hade 
låtit den av tingsrätten utsedde 
bodelningsförrättaren agera vad 
avser bodelningen och att hon 
då i den delen hade klarat sig 
utan ombud. I stället medde-
lade A att bodelningsförrättaren 
inte behövde agera eftersom 
bodelningen ingick i rättshjäl-
pen. Anmälaren har vidare til-
lagt att sexmånadersfristen löpte 
ut den 29 maj 2007, att ansökan 
om fullföljd i ofullständigt skick 
kom in till tingsrätten den 26 juli 
2007, att kostnadsräkning gavs 
in den 28 augusti 2007, allt trots 
att hon redan inledningsvis hade 
påtalat för A att det var viktigt 
med skyndsam handläggning.

nÄmndens bedömning 

och besLut

Av utredningen framgår att A 
försummat att sätta sig in i det 
regelsystem som reglerar rätts-
hjälp och till följd därav bland 
annat kommit att lämna felak-
tiga uppgifter i fråga om vilket 
arbete som omfattas av rättshjäl-
pen. Härigenom har A åsidosatt 
sina plikter som advokat. På 
grund härav tilldelar nämnden 
A erinran enligt 8 kap. 7 § 2 st. 
rättegångsbalken. 
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Tel 0200-25 30 30   www.alpresor.se

Ett klassiskt nyrenoverat 1800-talshotell, 
bad i varma källor, pister med 1 500 meters fallhöjd och 

Joseph Hölzl i köket – vad kan man mer begära?

Bad Gastein har Alpernas modernaste 
liftsystem med oslagbar fallhöjd.

Samtliga rum på Hotel Salzburger Hof är 
nyrenoverade och har sköna DUX-sängar.

Våra romantiska sekelskifteshotell är 
magnifikt belägna vid Europas största 

nationalpark Hohe Tauern.

En skidsemester på något av våra klassiska hotell i Bad 
Gastein är något att se fram emot. Hotellen uppfördes 
mellan 1882 och 1907 av den berömde italienska bygg-
mästaren Angelo Comini och är nu helt nyrenoverade 
med högsta tänkbara boende standard.

Guide Michelin-kockar
Den gastronomiska nivån når nya höjder varje kväll. Njut 
av lokalt producerade råvaror, tillagade av smått legenda-
riske kökschefen Joseph Hölzl med sina gästande Guide 
Michelin-meriterade kockar.

Åk skidor i Alpernas modernaste liftsystem
I Bad Gastein har man investerat en halv miljard kronor 
under 2008 och 2009 i bl a två av Alpernas snabbaste liftar 
med Österrikes högsta fallhöjder. Du kan avverka 1 500 
vertikala höjdmeter carvinpist i ett svep – svårslaget.

Nyhet! Bokar du före 31 oktober ingår helpension, värde 
3 100 kr/pers.

Ring oss idag eller gå in på www.alpresor.se och boka 
vinterns skönaste vecka.
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nya Ledamöter 
den 11 Juni 2009

Magnus Ahlström, trägårdh & 
Falkenborn advokatbyrå ab, 
stockholm

Ester Andersson Zandvoort, 
advokatfirman Frenander 
ab, örebro

Ola Avdic, advokatfirman 
vinge kb, stockholm

Ulrika Bengtsson, advokat per 
schånberg ab, lund

Mette Christensen, Wistrand 
advokatbyrå, göteborg

Hans Dahlström, hestra advo-
katbyrå ab, göteborg

Pontus Danielson, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
shanghai, kina

Peter Edlund, kjessler & nolby 
advokatbyrå kb, göteborg

Lisa Hanicke, advokatfirman 
vinge kb, göteborg

Cecilia Hautamäki, magnusson 
advokatbyrå, stockholm

Agnetha Hillbom tedeborg, 
advokatfirman Åhlén &     
lyreskog ab, gävle

Lina Holmgren, Försvarsadvo–
katerna stockholm hb, 
stockholm

Christian Johansson, advokat-
firman vinge kb, stockholm

Michael Krusin, ramberg     
advokater ab, stockholm

Linda Landén, advokatfirman 
vinge kb, stockholm

Olof Larsberger, linklaters  
advokatbyrå ab, stockholm

Maria Lehmann-Horn,          
setterwalls advokatbyrå, 
stockholm

Mikael Lindgren, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
stockholm

Jörgen Möller, advokatfirman 
oebergs ab, stockholm

Kristian Odebjer, juristfirman 
odebjer, hong kong, kina

Björn Petersson, advokatfir-
man vinge kb, stockholm

Sandra Putsén, carlsson rings 

ungdomsvård och ändrade 
gallringsregler i belastnings-
registret (ds 2009:9)

R-2009/0517 nordiska tjäns-
temannarapporten sam-
tjänstgöring mellan nordisk 
polispersonal

R-2009/0574 promemorian 
anstånd med inbetalning av 
skatt i samband med uttags-
beskattning

R-2009/0800 publikatio-
nen avtalsslutande vid 
internationella köp av varor 
(temanord 2009:507)

R-2009/0874 betänkandet 
skatterabatt på aktieförvärv 
och vinstutdelningar (sou 
2009:33)

R-2009/0980 promemorian 
beskattning av andelsbyten 
vid utflyttning

R-2009/1170 promemorian 
begränsad avdragsrätt för 
kapitalförluster på andelar i 
handelsbolag

advokatbyrå hb, norrköping
Staffan Seger, moll Wendén 

advokatbyrå ab, malmö
Ola Sellert, trägårdh &         

Falkenborn advokatbyrå ab, 
malmö

Maja Stenberg, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
göteborg

Poa Strömberg, strömberg & 
partners ab, stockholm

Pär Westermark, advokat–   
byrån norell ab, skellefteå

uttrÄdda Ledamöter

Elin Ask, helsingborg, 1 juni 
2009

Thomas Edlund, stockholm,    
11 maj 2009

Torgny Lindberg, stockholm,  
11 juni 2009 

Emilia Lundberg, sollentuna,   
6 juni 2009

Sandra Marinilli, stockholm,    
18 maj 2009

Bo Nilsson, stockholm, 11 juni 
2009

Jonas Pettersson, stockholm,  
8 juni 2009

Maria Rydnér, eslöv, 8 maj 
2009
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Jerker Sellén, göteborg, 11 juni 
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aVLidna Ledamöter 

Bengt Akselsson, boden, 1 maj 
2009

Sören Falkman, uppsala, 21 
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remissÄrenden

Förteckning över remissären-
den, i vilka samfundet avgivit 
yttrande
R-2009/0412 betänkandet 

aktiv väntan – asylsökande i 
sverige (sou 2009:19)

R-2009/0417 delbetänkan-
det miljöprocessen (sou 
2009:10)

R-2009/0464 delbetänkandet 
grundlagsskydd för digital 
bio och andra yttrandefri-
hetsrättsliga frågor (sou 
2009:14)

R-2009/0488 promemorian 
genomförandet av delar 
av prümrådsbeslutet (ds 
2009:8)

R-2009/0501 departements-
promemorian Förbättrad 
utslussning från sluten 
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