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49 TRÄFFAR. 
VAD GÄLLER?  
Med JP Rättsfallsnet får du en unik möjlig-
het att med hjälp av Googles avancerade 
sökteknik hitta relevant information i 
över 1 miljon domar.
 JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett 
bevakning av samtliga instanser och 
varje år växer databasen med ca 375.000 
domar. JP Rättsfallsnet ger dig helt nya 
möjligheter att hitta information och 
är ett ovärderligt verktyg för dig som 
exempelvis arbetar med processer eller 
statistik, utvärdering och uppföljning.

Låt oss visa dig! 
Gå in på rättsfallsnet.se

JULBORD, 

REPRESENTATION,

AVDRAG

 

HITTA RÄTT DOM DIREKT!

SCANNA QR-KODEN 
MED DIN SMART PHONE 

FÖR ATT VETA MER! 
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Ledare Generalsekreteraren

Om pressetik och bristande lojalitet 
EN MODERAT RIKSDAGSMAN blev tidigare under hösten del
given misstanke om sexuellt ofredande. Han namngavs i me
dia och tvingades ta ”time out”. Dessförinnan hade riksdags
mannen, efter att ha blivit upplyst om anmälan, meddelat 
att han inte skulle ställa upp i nästa års riksdagsval. Medias 
uppmärksamhet runt förundersökningen och misstankarna 
var stor. Inte bara namn, utan även bild publicerades. Efter 
cirka två veckor kom åklagarens beslut. Förundersökningen 
lades ner. Det beslutet renderade mindre mediebevakning, 
även om Expressen hade en längre intervju med riksdags
mannen. Anmälaren, en yngre kvinna får det förmodas, ef
tersom hon uppges vara medlem i ungdomsförbundet, för
blev anonym. Att inte publicera namn och bild på det 
föregivna offret är givetvis klokt och i överensstämmelse 
med god publicistik sed. Men vad med behandlingen av den 
föregivne gärningsmannen.

Riksdagsmannens karriär är redan ett minne blott. Så ock
så allmänhetens bild av vad som egentligen skedde. Ingen 
fick veta om det fanns någon grund för anmälan från den 
kvinnliga partikollegan. Åklagaren talade säkert på goda 
grunder om bevissvårigheter. Men devisen ingen rök utan 
eld är alltid bekväm att ta till för dem som gottar sig i skvaller 
och andras olycka. Mindre behaglig är den falska devisen för 
den som är utpekad, och för dennes anhöriga.

Frågan om namnpublicering har under lång tid varit en 
källa till debatt. Konsekvenserna av att namnpublicera, lik
som följderna av att avstå från namnpublicering, är ofta 
svårbedömda. Ibland kan underlåtenheten att namnpubli
cera också leda till oönskade effekter genom att rykten tillåts 
florera fritt. Rykten som när namnet publicerats redan häng
er som en våt filt över den utpekade. När är då namnpublice
ring motiverad?

Den omständigheten att den utpekade personen är riks
dagsman kan inte ensam vara avgörande för frågan om 
namnpublicering ska äga rum. Även offentliga personer ska 
givetvis åtnjuta pressetiskt skydd. Att media i detta fall med
vetet eller omedvetet bidrog till att riksdagsmannens chans 
att nomineras till riksdagen inför nästa val omintetgjordes 
förtjänar en tanke. Anmälan gavs in några dagar före det att 
nomineringarna skulle göras. Riksdagsmannen drog till följd 
av uppmärksamheten slutsatsen att han inte kunde ställa 
upp. Två veckor efter att anmälan gavs in lades förundersök

ningen ner. Nomineringstidpunkten var över och riksdagsle
damotens framtida riksdagskarriär bortblåst.

Jag har givetvis ingen som helst uppfattning i skuldfrågan. 
Jag var inte där och jag känner ingen av de inblandade. Inte 
desto mindre inställer sig en obehaglig känsla av att media 
kan ha använts i politiskt betingat skandaliseringssyfte. Sär
skilt goda möjligheter till sådant agerande föreligger när det 
handlar om anklagelse med sexuella förtecken. Då öppnas 
dammluckorna.  Om oskuldspresumtion och mänsklig med
känsla är det då inte tal.

Det finns en tendens att offentliga personer inte bara ska 
tåla en mer närgången granskning, utan också att de i prin
cip inte ska omfattas av de pressetiska skyddsreglerna. Ex
pressens chefredaktör Thomas Mattsson verkar till exempel 
vara av uppfattningen att det endast är delar av mänsklighe
ten, nämligen den del som Mattsson väljer att inkludera i be
greppet ”allmänheten”, som ska komma i åtnjutande av 
skydd av de pressetiska uppförandereglerna. Det är en yt
terst anmärkningsvärd hållning till det pressetiska ansvaret. 
Och farlig.

Såväl etiska regler som lagstiftning ska uppenbart gälla 
lika för alla. Detta är en av hörnstenarna i ett rättssamhälle. 
Den pressetiska självregleringen syftar ju bland annat till att 
hålla lagstiftaren borta. En försvarsargumentation som 
svensk press framgångsrikt odlat. Allt i förhoppning om att 
inskränkningar i de mediala privilegierna ska kunna undvi
kas. Även om jag delar den ambitionen, är och skall inte 
tryckfriheten vara oinskränkt. Argumentationen från media 
förefaller inte sällan vila i utgångspunkten att yttrandefrihe
ten är obegränsad. Så är det inte. Man får, som alla vet, inte 
skriva och trycka vad som helst. Det är inte fritt fram att ta 
heder och ära av människor. Alla yttranden är inte godtag
bara. Yttrandefriheten måste således utövas under ansvar.

HITINTILLS HAR DET PRESSETISKA systemet i huvudsak fung
erat väl, även om ribban för vad som faktiskt publiceras när 
det gäller enskilda personer nog har sänkts betydligt under 
senare år.

Ett självsanerande system, som det pressetiska, bygger på 
lojalitet från media. Det förutsätter att kontrollsubjekten lo
jalt följer PO:s och PON:s avgöranden. Det är precis med ytt
randefrihet som med övriga mänskliga rättigheter. Man kan 

ANNE
RAMBERG
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Om pressetik och bristande lojalitet 

inte ”pick and choose”. De gäller lika för alla, också för en 
riksdagsman, en drottning, en sångerska och en programle
dare i radio. (För säkerhets skull anger jag här att jag känner 
Sveriges drottning. Annars är risken att fokus förskjuts till 
frågan om varför jag inte upplyst läsaren om detta – de van
liga osaklighetstricksen med andra ord.)

PON:s viktigaste uppgift är att tala om vad som är god etik 
på området. Jag vill påstå att denna normativa uppgift är 
minst lika viktig, som att utdela en påföljd. PO:s och PON:s 
uttalanden ska utgöra vägledning för redaktioner inför pu
bliceringar. Så fungerar också Advokatsamfundets disciplin
nämnd (som till skillnad från PON är reglerad i lag). Disci
plinnämndens främsta uppgift är att tala om vad som är god 
advokatsed. Ledamöterna ska kunna luta sig mot tidigare 
avgöranden och utifrån dem fatta beslut i svåra etiska frågor. 
Disciplinnämndens beslut i principiella frågor, liksom styrel
sens vägledande uttalanden, måste följas. Även om advokat
byråerna inte skulle gilla ett visst avgörande är det fullstän
digt uteslutet att en eller flera advokatbyråer skulle ta sig för 
att obstruera ett uttalande eller ett avgörande genom att 
meddela att man inte avser att följa det. En annan sak är att 
man kan argumentera för motsatt ståndpunkt eller en änd
ring i regelverket. Det är inte samma sak som att vägra följa 
ett utslag.

DET ÄR DÄRFÖR ANMÄRKNINGSVÄRT att Expressen ånyo 
medvetet utmanar systemet genom att hota med att inte föl
ja PON:s avgörande i fråga om ”förbudet” mot att publicera 
anmälningar till PO och PON. Advokatsamfundet tillämpar 
samma princip som PO/PON gör, genom att inte offentlig
göra anmälningar mot advokat. Denna regel är inte tillkom
men för att skydda advokaterna. Regeln motiveras av att vi 
vill försäkra oss om att klienterna fortsätter att våga anmäla 
advokater som åsidosatt sina förpliktelser, utan att riskera 
att de parallellt med nämndens prövning ska behöva läsa i 
tidningen att en anmälan gjorts. Det kallas för ”fair play”.

Expressen har i nutid även utmärkt sig på annat sätt än att 
strunta i de pressetiska reglerna. Så skedde när man under 
lång tid tog sig för att bojkotta den förra pressombudsman
nen, Yrsa Stenius. Man vägrade att ha med henne att göra 
och underlät att till PO yttra sig över anmälningar mot tid
ningen.

Expressens fria förhållningssätt till den pressetiska själv
regleringens fordringar är inte unikt i den svenska medie
världen. Ty man understöds i detta även av andra Bonnier
ägda tidningar. Således har Sydsvenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter och Dagens industri alla valt att sabotera det press
etiska systemet genom att vägra att lojalt bidra till finansie
ringen av detsamma. Denna utmanande attityd är liktydig 
med att be lagstiftaren att ingripa. Tidningarnas hållning i 
denna fråga är förvånande också därför att DN:s chefredak

tör, Peter Wolodarski, synes vilja göra rätt för sig och fram
står som en lojal anhängare av god pressetik. Familjen Bon
nier (som jag för säkerhets skull nämner att jag också känner 
väl) är Sveriges mäktigaste mediefamilj. Bonniers, liksom 
andra medieföretag, önskar uppbära statliga bidrag i form 
av presstöd med mera. Detta till trots, synes verksamheten 
lida av betydande ekonomiska problem. Inte heller detta är 
ovanligt när det gäller tidningar. Branschen har länge befun
nit sig i kris med åtföljande nedskärningar av redaktioner 
runt om i landet, besparingar som tydligt återspeglas i det 
redaktionella urvalet, liksom i bristen på analys. Om bristan
de lönsamhet ska legitimera att det pressetiska systemet un
dergrävs är detta emellertid allvarligt. 

Det är nämligen alltid en risk förenad med att få en illa av
lönad journalistkår som dessutom arbetar med otillräckliga 
resurser. Detsamma gäller de advokater som arbetar under 
knappa förhållanden (ty sådana finns). Faran är då att benä
genheten att bortse från ”olönsamma” etiska grundprinci
per tilltar. Därmed hotas oberoendet. Och oberoende jour
nalister är en grundval i en demokratisk rättsstat.

JAG TYCKER AV BLAND ANNAT dessa skäl att det är egen
domligt att tre av Sveriges ledande dagstidningar genom att 
lämna Tidningsutgivarna och de skyldigheter som det med
lemskapet förpliktar till agerar så att man undergräver till
tron till det pressetiska systemet. Att likt allmosor erbjuda 
sig att bidra till del av kostnaderna är inte godtagbart. Det 
avslöjar en allvarlig brist på lojalitet mot det pressetiska sys
temet och, tycks det mig, en bristande förståelse för vad som 
står på spel. Det är egensinnigt och kortsiktigt. Reformför
slag lika dem som fördes fram i den Levesonska utredningen 
i England kan även komma att bli verklighet hos oss.  Och 
systemets sabotörer vill väl ingen bli. Eller?

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Såväl etiska regler som lagstiftning ska uppenbart 
gälla lika för alla. Detta är en av hörnstenarna i ett 
rättssamhälle. Den pressetiska självregleringen 
syftar ju bland annat till att hålla lagstiftaren borta.” 
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Första domen om 
kränkande fotografering
En man som hade smygfilmat 
en kvinna och hennes son i du-
schen blev den förste som 
dömdes enligt den nya lagen 
om kränkande fotografering 
som trädde i kraft den 1 juli. En-
ligt åtalet hade mannen filmat 
kvinnan och hennes son i du-
schen på en campingplats. Han 
erkände gärningen men förne-
kade brott. 

Av domen framgår att man-
nen inte hade installerat någon 
kamera och att det rör sig om 
en engångsföreteelse. 

Högsta förvaltningsdomstolen 
ändrar praxis om ”dubbelbestraffning”
Högsta förvaltningsdomsto-
len (HFD) har ändrat sin praxis 
och funnit att Europakonven-
tionen hindrar att Skattever-
ket beslutar om skattetillägg, 
om åtal för skattebrott har 
väckts för samma oriktiga 
uppgifter som skattetillägget 
gäller.

Det beslöt HFD i ett pleniavgöran
de den 29 oktober.

Högsta domstolen (HD) fann i 
sitt pleniavgörande den 11 juni 
(NJA 2013 s. 502) att det svenska 
systemet med kombinationen 
skattetillägg och påföljd för skat
tebrott enligt skattebrottslagen i 

två olika förfaranden mot en och 
samma person är oförenligt med 
artikel 4.1 i Europakonventionens 
sjunde tilläggsprotokoll. Enligt 
tilläggsprotokollet har man rätt 
att inte bli lagförd eller straffad 
två gånger för samma brott (gär
ning), när förfarandena grundas 
på samma oriktiga uppgifter (ne 
bis in idem).

I SIN DOM den 29 oktober 2013 
(mål nr 658–66013) instämmer 
HFD i HD:s bedömning att de 
dubbla förfarandena strider mot 
tilläggsprotokollet. Därmed finns 
det alltså skäl att ändra HFD:s 
praxis. När ett skatterättsligt för

farande hindrar ett efterföljande 
brottmålsförfarande som rör 
samma gärning, fann HD att det 
finns hinder mot åtal för skatte
brott när Skatteverket har fattat 
ett beslut om att ta ut skattetil
lägg. Det saknar betydelse att be
slutet kan komma att överklagas.

HFD KONSTATERAR i sin dom att 
samma princip bör vara vägle
dande när ordningen mellan de 
båda förfarandena är den omvän
da. Från det att åtal väcks bör det 
alltså finnas hinder mot att beslu
ta om skattetillägg som grundas 
på samma oriktiga uppgifter som 
åtalet. 

Debatten om övervakning har varit 
intensiv den senaste tiden.

HD fann att det finns hinder mot åtal för skattebrott när Skatteverket har fattat ett beslut om att ta ut skattetillägg.

Kommission ska granska Thomas Quick-fallet
Utredningen ska även analy-
sera advokaternas agerande.

Regeringen har tillsatt en kom
mission som ska granska Thomas 
Quickärendet. Utredningen ska 
granska rättsväsendets och rätts
psykiatrins roll när Quick, som 
numera heter Sture Bergwall, fäll

des för åtta mord men 
senare blev frikänd från 
brotten efter att ha be
viljats resning. Det finns 
starka skäl att utreda 
rättsväsendets och vår
dens agerande, skriver i 
regeringen i direktiven 
till kommissionen. Ana

lysen ska också omfatta 
advokaters och sakkunni
gas agerande.

Regeringen har utsett 
Daniel Tarschys, professor 
i statsvetenskap och tidi
gare folkpartistisk stats
sekreterare, till särskild 
utredare av ärendena.

Anne Ramberg 
diskuterade övervakning
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg de-
batterade FRA:s övervakning 
med försvarsminister Karin En-
ström i SVT:s Aktuellt den 7 no-
vember. Den 19 november sam-
talade Anne Ramberg med  
Lars Öjelind, chef för Rikskrimi-
nalpolisens underrättelseenhet 
Sveriges radios P1-morgon.  De 
diskuterade riskerna med ett 
nytt system där brottsbekäm-
pande myndigheter kan ta ut 
information om vad svenskarna 
gör på internet och i sina telefo-
ner, direkt från trafikdatabasen.

Fler narkotikabrott 
klaras upp
Brottsförebyggande Rådets 
kortanalys ”Narkotikabrottens 
hantering genom rättskedjan 
– en beskrivning av utveckling-
en åren 2000–2012” visar att 
uppklaringsprocenten är högre 
för narkotikabrott, eftersom det 
ofta finns en misstänkt person 
redan när brottet anmäls.

Analysen visar också att nar-
kotikabrukets omfattning är 
oförändrad i samhället under 
dessa år trots att antalet ären-
den som hanteras av rättsvä-
sendets myndigheter ökar. Daniel Tarschys. FO
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Advokatens ansvar att kolla 
försvararförordnandet
Advokater har själva ansvar 
för att kontrollera att de är 
förordnade som offentliga 
försvarare. Justitiekanslern 
avslår en begäran från en ad-
vokat som blir utan ersättning 
trots att han har utfört arbete 
i en förundersökning i tron att 
vara förordnad.

I det aktuella fallet drev Ekobrotts
myndigheten en förundersökning 
om grovt skattebrott riktat mot en 
person och begärde biträde av 
Skatteverket med utredningen. 
Den misstänkte föreslog en viss 
advokat i Malmö som offentlig för
svarare och Ekobrottsmyndighe
ten gjorde en framställan till Var
bergs tingsrätt att advokaten 
skulle förordnas.

Förhöret med den misstänkte 
ägde rum på Skatteverket två da
gar efter framställan till tingsrät
ten och advokaten var närvaran
de vid detta tillfälle. Dagen innan 

förhöret ägde rum hade han un
derstrukit att det var viktigt att 
han var förordnad som försvara
re och Skatteverkets utredare 
hade sagt att han skulle ordna det 
eftersom de av utredningsskäl 
inte kunde flytta förhöret.

Det som komplicerade saken 
var att Varbergs tingsrätt dagen 
innan förhöret ägde rum hade 
förordnat en annan advokat åt 
den misstänkte, eftersom tings
rätten tyckte det var för dyrt med 
en advokat från Malmö som biträ
de. Problemet var bara att detta 
beslut inte nådde Ekobrottsmyn
digheten förrän efter tre dagar, 
eftersom det hade skickats med 
vanlig post.

Advokaten fick avslag när han 
begärde ersättning med 13 645 
kronor för utfört arbete av tings
rätten i målet. Han vände sig då 
till Justitiekanslern, JK, med sina 
krav.

I ett beslut den 17 oktober  

(dnr 80381240) avslog JK hans 
begäran med motiveringen att JK 
förutsätter att advokaten kände 
till att det fanns en risk för att han 
inte skulle förordnas i målet, ef
tersom det skulle innebära mer
kostnader. Advokaten måste ock
så, oavsett vad utredaren på 
Skatteverket hade sagt, ha känt 
till att det var tingsrätten som 
prövade frågan om hans förord
nande och att advokaten enkelt 
hade kunnat kontrollera detta. JK 
avslår begäran eftersom det var 
advokatens ansvar och inte fanns 
någon skyldighet eller ens anled
ning för Skatteverket eller Eko
brottsmyndigheten att inför för
höret kontrollera om tingsrätten 
hade förordnat advokaten.

Att tingsrätten trots att biträ
desfrågan var brådskande hade 
skickat beslutet med ordinarie 
post medför inte heller att staten 
är skadeståndsskyldig, enligt JK:s 
beslut.

C vill ändra 3:12-reglerna
Centerpartiet föreslår en rad 
åtgärder för att stärka det 
personliga ägandet. Bland 
annat vill partiet förenkla 
3:12-reglerna för ägare i få-
mansbolag.

Centerpartiets har presenterat en 
rapport, Reformer för att stärka 
personligt direkt ägande. I rap
porten lämnar Centerpartiet fyra 
förslag för att stärka det person
liga ägandet och ge arbetande 
aktiva ägare lika villkor som stor
skaliga ägare har:

• Utöka investeraravdraget. 
Den 1 december 2013 införs in
vesteraravdraget som minskar 
skatten för små ägare som vill  
satsa sina pengar i mindre före
tag. Avdraget gäller 50 procent  

av 1,3 miljoner kronor och syftar 
till att öka antalet nya företag och 
arbetstillfällen. Som ett nästa steg 
kan investeraravdraget utökas till 
två tredjedelars avdrag 
upp till 2 miljoner, så att 
det täcker de flesta 
mindre investerare.

• Underlätta 
att ta ut lön som 
långsiktigt del
ägarskap, så kall
lade personal
optioner. Enligt 
förslaget ska inte 
personal optionerna beskattas 
förrän del ägarskapet säljs och en 
andel beskattas lägre.

• Förenkla 3:12skatterna för 
ägare i fåmansbolag. De kompli
cerade 3:12reglerna komplette

ras med en alternativ enkel regel 
där mindre delägare i fåmansbo
lag kan ta ut lika stor utdelning 
till kapitalskatt som de kan ta ut 

lön till inkomstskatt.
• Reformera kapi
talskatterna så att 
de gynnar småska
ligt långsiktigt ka
pital. Hela be
skattningen av 
kapital ses över 

eftersom de svenska 
skattesatserna på kapital 

är dubbelt så höga som ge
nomsnittet i EU och OECD. I 

första hand bör en sänkning för 
de mindre och långsiktiga ägarna 
vara aktuellt, i linje med vad som 
gäller i många konkurrentländer, 
föreslår Centerpartiet.

De växande sociala skillnaderna 
syns i brottsstatistiken.

Gränspolisen slår larm 
om missförhållanden
En grupp poliser från gränspoli-
sen på Arlanda slår larm om en 
rad missförhållanden i behand-
lingen av asylsökande flykting-
ar som anländer till flygplatsen. 
Det skriver Dagens Nyheter.

I en anmälan som lämnats in 
till polisens internutredningar 
uppges att förhör förfalskats 
och åklagare vilseletts för att 
de asylsökande ska anhållas.

Enligt poliserna bakom anmä-
lan är det gränspolisens ledning 
som pressar dem att kringgå 
regler för att nå upp till de 
kvantitativa målen om antalet 
registrerade brott.

Fängelser har 
begränsad effekt
USA-professorerna Daniel S. 
Nagins och Joan Petersilias ar-
bete har bidragit till en föränd-
ring av användandet av fängel-
ser och frivård, grundat på fakta 
om vad som fungerar – och vad 
som inte gör det. Det var juryns 
motivering när mottagarna av 
Stockholmspriset i kriminologi 
tillkännagavs. Petersilias forsk-
ning om återfallsförbrytare har 
bidragit till att USA har mång-
dubblat satsningarna på stöd åt 
fångar efter frigivning. Nagins 
bevis för fängelsers negativa 
effekt på fångar har bidragit till 
att antalet personer i fängelse 
har minskat. 

Sociala skillnader 
speglas i brottsstatistiken
Antalet svenskar som utsätts 
för brott minskar, men för per-
soner med utrikes födda föräld-
rar är situationen den omvända. 
Det framgår av en delrapport 
från Nationella trygghetsunder-
sökningen (NTU). Utsattheten 
för brott har minskat över de 
senaste sju åren. Men för vissa 
grupper som ensamstående 
föräldrar, personer som bor i 
lägenhet och personer med ut-
rikes födda föräldrar är utsatt-
heten fortfarande hög.
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Kronofogden kan få huvudansvaret 
för att handlägga konkurser
Handläggningen av konkurser 
kan göras mer effektiv genom 
att domstolarna lämnar över 
vissa delar av handläggning-
en till andra. Det menar Dom-
stolsverket och Kronofogden i 
en rapport som de har lämnat 
till regeringen.

I rapporten ”En mer rationell 
konkurshantering” föreslår Dom
stolsverket och Kronofogdemyn
digheten att domstolens roll i kon
kurser ska renodlas. Rapporten 
föreslår att domstolen ska fatta 
beslut om konkurs, utse konkurs
förvaltare och fatta beslut i tvis
tiga frågor och om användning av 
tvångsmedel. Kronofogden och 
konkursförvaltaren ska ta över 
andra delar av handläggningen, 
som domstolen ansvarar för i dag.

Domstolsverket och Kronofog
demyndighetens verksamhets
gren för tillsyn i konkurser (TSM) 
har utrett den nuvarande hante

ringen av konkurser gemensamt. I 
rapporten lämnar de förslag på 
hur hanteringen kan göras effekti
vare. I dag är det domstolen som 
har huvudansvaret för konkurs
ärendet och som fattar alla beslut i 
det. Konkursförvaltaren har hand 
om konkursboet och förvaltning
en av det, och är den som i första 
hand har till uppgift att förvandla 
konkursboets egendom till peng
ar. Kronofogden sköter tillsynen 
över konkursboets förvaltning.  

Förslagen i rapporten innebär:
• Kronofogden får huvudansva

ret för handläggningen av kon
kursärendet. I de flesta fall är det 
kronofogden som ska fatta beslut 
om bland annat arvoden och ut
delningsförslag. Bara om tvister 
uppstår, eller om kronofogden 
inte tänker fatta ett positivt be
slut, ska domstolen avgöra frågan. 
Kronofogden ska också avsluta 
konkursen.

• Domstolen ska även i framti

den besluta om konkurs och utse 
konkursförvaltare. Domstolen ska 
också besluta om eventuella 
tvångsåtgärder (som hämtning 
och häktning). Domstolen ska av
göra tvistiga och kontroversiella 
frågor under handläggningen och 
i samband med att konkursen av
slutas.

• Konkursförvaltarna ska som 
huvudregel hålla boupptecknings
sammanträde. Där intygar den 
person som har försatts i konkurs 
att uppgifterna i bouppteckning
en är riktiga. Konkursförvaltarna 
ska också ha huvudansvaret för 
bevaknings och anmärkningsför
farandet.

Domstolsverket och Kronofog
demyndigheten menar i rappor
ten att förslagen kan ge en snab
bare hantering av konkurserna. 
Förslagen innebär också att onö
digt dubbelarbete kan undvikas 
och att samhällets kostnader kan 
minska.

Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten menar att förslagen kan ge en snabbare hantering av konkurserna.

Sverige bröt mot 
Europakonventionen
Sverige bröt mot Europakon-
ventionens artikel 8 genom att 
inte tillhandahålla något straff-
rättsligt eller civilrättsligt rätts-
medel till skydd för privatlivet 
för en 14-årig flicka som blev 
smygfilmad 2002. Vid den ti-
den fanns inte något förbud i 
svensk lag mot olovlig fotogra-
fering. Det finner Europa-
domstolens stora kammare i en 
dom den 12 november.

År 2002 upptäckte en då 14-
årig flicka att hennes styvfar 
hade försökt smygfilma henne 
naken i duschen med en upp-
riggad videokamera. Styvfa-
dern frikändes av hovrätten, 
som fann att gärningen inte var 
sexuellt ofredande enligt gäl-
lande straffbestämmelser ef-
tersom han inte hade avsett att 
flickan skulle veta att hon hade 
blivit filmad.

Europadomstolen finner att 
svensk lag vid tiden för gär-
ningen inte tillförsäkrade flickan 
skydd för hennes privatliv enligt 
Sveriges åtaganden enligt Eu-
ropakonventionen, och dömer 
Sverige att betala henne skade-
stånd med 10 000 euro.

Europadomstolens dom 
den 12 november 2013 i målet 

Söderman mot Sverige 
(ansökan nr 5786/08)

Nya förslag för att 
stoppa näthatet
Enskilda personer får en star-
kare ställning i ärekränknings-
mål och ett ökat skydd för den 
personliga integriteten. Det fö-
reslår propositionen Ändrings-
förslag på tryck- och yttrande-
frihetens område. Utöver 
förändringen i ärekränknings-
mål och skyddet för den per-
sonliga integriteten föreslås att 
brottsbalkens krav på särskilda 
skäl för att väcka allmänt åtal 
för förtal och förolämpning ska 
tas bort. Effekten blir att åkla-
gare och Justitiekanslern lätt-
are kan bistå enskilda som för-
talas på internet.

Enskilda personer bör få en star-
kare ställning och ett ökat skydd 
för den personliga integriteten.
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Mer specialiserade domare 
förbättrar rättssäkerheten. 
Åsikten framfördes i en panel-
diskussion om utredningen 
”Specialisering för skattemål 
och fortsatt utveckling av för-
valtningsprocessen”.

Regeringen har gett Mari Anders
son, tf. kammarrättspresident, i 
uppdrag att leda denna utredning 
som bland annat ska undersöka 
om det behövs ytterligare specia
lisering av skattemålshanteringen 
i alla förvaltningsdomstolar eller 
genom koncentration till vissa 
domstolar.

Detta var ämnet för en av pa
neldebatterna under Rättssäker
hetsdagen som arrangerades av 
Institutet Skatter & Rättssäkerhet 
i Stockholm den 12 november.

Mari Andersson presenterade 
direktiven för utredningen, varav 
det viktigaste är att undersöka 
om det behövs ytterligare specia
lisering av skattemålshanteringen 
på domstolarna eller genom kon
centration till vissa domstolar. I 
direktivet anges också tydligt att 
regeringen inte vill ha några nya 
specialdomstolar.

– DET KAN JU INTE VARA ett mål i 
sig att specialisera, utan det mås
te leda till något bra, sa Mari An
dersson, som under sin tid som 
lagman på förvaltningsrätten i 
Stockholm arbetade för ökad spe
cialisering när det gäller hante
ringen av skattemål.

Hon beskrev en diskussion som 
hon haft med advokater som bi
träder de enskilda parterna och 
processrättare på Skatteverket, 
för att höra hur de ser på frågan.

– Vi pratade om att det är väl
digt viktigt att domarna är duktiga 
på att handlägga målen. Att hjälpa 
parterna få fram vad de yrkar och 
vilka omständigheter de åbero

par. Det är kanske det som är det 
viktiga med domarrollen. Det är 
kanske det vi ska titta på, vilka do
mare vi egentligen vill ha.

SKATTEVERKETS RÄTTSCHEF 

IngaLill Askersjö och advokat Pe
ter Nordquist, som också deltog i 
paneldiskussionen, är båda för 
en ökad specialisering för doma
re i skattemål.

– Jag tror att det enda sättet att 
förbli kritisk till den materia man 
hanterar är att man kan ganska 
mycket om den. Jag tror att det är 
oerhört lätt att man går Skattever
kets ärenden om man inte förstår 
skatterätten och känner sig osä
ker när man sitter där som ensam 
domare på en förvaltningsrätt 
och ska döma ett jättekomplice
rat mål, sa IngaLill Askersjö och 
räknade upp tre argument för 
ökad specialisering bland domar
na som hanterar skattemål:

• Skattemålens nära samband 
med civilrätten – domaren måste 
inte bara behärska skattereglerna 
utan också avtals, köp, finans 
och bolagsrätt.

• Det handlar om ett eget pro
cessystem – domaren måste dels 
kunna förvaltningsprocessen, 

dels den mycket komplexa skatte
förfarandeprocessen.

• Skattesystemets snabba för
änderlighet – domaren måste 
känna till bakomliggande princi
per som inte står i lagen men som 
används när man hanterar skatte
mål.

PETER NORDQUIST, som har lång 
erfarenhet som skatterådgivare 
till svenska storföretag, välkom
nade utredningen, men ifrågasat
te hur en specialisering ska ske.

– Ska vi införa ett körkort eller 
teoretisk utbildning för dem som 
vill bli specialister? Varför inte 
skicka alla som vill bli skattedo
mare på en ettårig masterutbild
ning i skatterätt, sa han.

Peter Nordquist menar att prin
cipen för utnämningen av doma
re måste ses över om en speciali
sering ska lyckas och att det 
kräver en bredare rekryterings
bas.

– Man talar om ”equality of 
arms” för de processande parter
na, men visst måste vi också ha 
en ”equality” när det gäller do
marna och domstolen. De får ju 
inte heller befinna sig på någon 
annan nivå än parterna.  MC

Krav på mer 
specialisering i skattemål

PROCESSUELLA FRÅGOR I FÖRÄNDRING

Mari Andersson, Inga-Lill Askersjö och Peter Nordquist diskuterade om yt-
terligare specialisering i skattemål är rätt väg att gå.

Romregistret är olagligt
Registreringen av romer är 
olaglig, men baseras inte enbart 
på etnicitet. Den slutsatsen 
drar Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden (SIN) i 
sin granskning. ”Polismyndig-
hetens behandling av person-
uppgifter är i flera avseenden 
olaglig” skriver SIN i ett press-
meddelande. Det allvarligaste 
felet är enligt SIN att ändamålet 
är alldeles för brett. SIN kon-
staterar att integritetsskyddet 
har satts ur spel och att det inte 
finns anledning att registrera 
alla i registret. SIN drar däremot 
inte slutsatsen att registrering-
en baserats enbart på etnicitet.

Tolks begäran att före förhandling-
en få ta del av relevanta handlingar
i målet bör tillmötesgås.

Regeringen vill 
höja avgifter
För att motverka att de summa-
riska förfarandena används för 
att kringgå en högre ansök-
ningsavgift i domstol bör en till-
läggsavgift tas ut av tingsrätten 
när ett mål överlämnats dit, fö-
reslår regeringen  i en lagråds-
remiss. De befintliga avgifts-
nivåerna för de summariska 
förfarandena för betalningsfö-
reläggande eller handräckning 
är betydligt lägre än de nya av-
gifterna i allmän domstol.

Tolkar bör få handlingar 
före förhandling
Domstolen bör så långt det är 
möjligt tillmötesgå en tolks be-
gäran om att före förhandlingen 
få ta del av relevanta handlingar 
i målet. Det skriver JK med an-
ledning av ett klagomål från 
föreningen Rättstolkarna. Enligt 
föreningen finns problem med 
att domstolarna vägrar att läm-
na ut handlingar till tolkar inför 
förhandlingar. ”Det är ytterst 
domstolens ansvar att förhand-
lingen kan genomföras på ett 
sådant sätt att också den som 
behöver hjälp av tolk garanteras 
rätten till en rättvis rättegång.”, 
skriver JK.

Justitiekanslerns beslut 
(diarienummer 3535-13-21)
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Anne Ramberg kritiserade 
Bildt i övervakningsskandalen
Advokatsamfundet general-
sekreterare Anne Ramberg 
kritiserar i Svenska Dagbladet 
Carl Bildt för att han avfärdar 
uppgifter i brittisk press om 
Sveriges aktiva del i övervak-
ningsskandalen.

Bildt avfärdar på mikro
bloggen Twitter uppgif
terna från avslöjaren Ed
ward Snowden i The 
Guardian om att Sverige 
skulle vara ett av de vik
tigaste samarbetsländer
na för brittisk nätöver
vakning, och att Sverige 
håller tyst om detta, 
skrev SvD den 2 november.

Bildt twittrade den 1 novem
ber: ”Föga sensationer i detta, 
om än felaktig beskrivning av pro

cess för godkännande av inrikt
ning av inhämtning i FRAlagen” 
och ”Vår verksamhet sker med 
svensk utgångspunkt, i vårt in
tresse och efter svensk lag. Men 
självfallet finns samarbete”.

Utrikesministern har sedan dess 
fått mängder av motkommentarer 

på Twitter, bland annat 
från Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne 
Ramberg.

– Det handlar om 
grundläggande rättsstat
liga principer. Det hand
lar om massövervakning 
av medborgare och av
lyssning av regeringsche

fer i fredligt sinnade länder. Då 
finns anledning för den svenska 
regeringen att ha en hållning i frå
gan. Men statsministern säger 

ingenting och Carl Bildt säger 
bara ungefär att så gör alla och att 
det därför inte finns någon anled
ning att bli upprörd över det, sä
ger Anne Ramberg till SvD.

Hon framhåller att massöver
vakning strider mot svensk lag 
och Europakonventionen. Anne 
Ramberg menar att kärnfrågan 
handlar om FRA:s befogenheter 
och möjlighet att utveckla sina 
metoder för att bli allt effektivare 
inom signalspaning.

– Den har man väldigt lite kon
troll över. Det framgår av lagstift
ningen att vi gett FRA relativt fria 
händer till sin metodutveckling 
när det gäller analys av metadata. 
Försvarsunderättelsedomstolen 
som ska lämna tillstånd är hemlig 
och det finns ingen insyn, säger 
Anne Ramberg.

Anne Ramberg.

EBM kartlägger affärsjurister
Ekobrottsmyndighetens egen 
underrättelseverksamhet rik-
tar in sig på att kartlägga af-
färsjurister. Det framkommer 
i EBM:s nya Lägesrapport för 
Ekobrott 2013.

I samband med att den nya rap
porten släpptes den 24 oktober 
berättade EBM att underrättelse
information styr ekobrottsbe
kämpning i allt större utsträck
ning.

EBM skriver på sin hemsida att 
”man med hjälp av den egna un
derrättelseverksamheten nu rik
tar in sig på de som kallas möjlig
görarna inom ekobrott. Med 
möjliggörare menas till exempel 
kompetens inom affärsjuridik 
och redovisning. Dessa anses 
vara strategiskt viktiga då funktio
nerna spelar en avgörande roll i 
ekobrottsuppläggen”.

– Vi har blivit ännu bättre på att 
arbeta underrättelsestyrt och 

därigenom kunna identifiera cen
trala personer för att kunna slå 
ned på mönster och fenomen 
inom ekobrottsligheten – snarare 
än på enskilda ekobrottslingar, 
berättar Eva Fröjelin, generaldi
rektör på Ekobrottsmyndigheten.

Rapporten lyfter också ut
maningarna med teknisk ut

veckling och internationalisering 
där myndigheten svarar upp ge
nom att höja den tekniska kom
petensen och stärka arbetet inom 
de internationella kanaler som 
finns. Detta innebär också nya 
tillvägagångssätt för att spåra 
pengar och säkra elektronisk be
visning.

Eva Fröjelin, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Första beslutet från  
Institutet mot mutor 
I det första beslutet från nyin-
rättade Etiknämnden vid Insti-
tutet mot mutor (IMM) kommer 
nämnden fram till att ett erbju-
dande om gratis hotell och mid-
dag inte är förenligt med IMM:s 
näringslivskod.

En branschorganisation plane-
rade att bjuda 100 yrkeslärare 
och studievägledare på middag 
och hotellövernattning i sam-
band med en mässa. Värdet på 
den erbjudna förmånen är för 
högt och har inte tillräckligt sam-
band med mottagarnas arbete. 
Inbjudan riktas dessutom till of-
fentliganställda, utan att arbets-
givaren har fått del av inbjudan.

Ja till minskad 
offentlighet
Den svenska offentlighetsprin-
cipen begränsas genom ett 
riksdagsbeslut om ökad sekre-
tess. Syftet är att svenska myn-
digheter ska kunna uppfylla in-
ternationella förpliktelser om 
sekretess och tystnadsplikt så 
att Sverige ska kunna delta i in-
ternationella samarbeten.

Ändringen gäller uppgifter 
som en svensk myndighet utby-
ter med utländska myndigheter 
på grund av bindande EU-reg-
ler eller internationella överens-
kommelser som har ingåtts av 
EU eller godkänts av riksdagen. 
Svenska Journalistförbundet 
och många av aktörerna bland 
medierna har varit starkt kri-
tiska till förändringen.

Religionsfriheten förelås 
bli en relativ rättighet
Religionsfriheten är en absolut 
rättighet enligt grundlagen, 
men begränsas i praktiken ofta 
av andra hänsyn, enligt juristen 
Victoria Enkvist. Hon har i sin 
avhandling i konstitutionell rätt, 
Religionsfrihetens rättsliga ra-
mar, studerat hur regeringsfor-
mens och Europakonventio-
nens regler om religionsfrihet 
tillämpas i praktiken. Det visar 
sig att religionsfriheten i Sve-
rige i praktiken behandlas som 
en relativ rättighet, som på olika 
sätt begränsas, till exempel ge-
nom djurskyddslagens hinder 
för religiös slakt. Enkvists re-
kommendation är att religions-
friheten blir en relativ rättighet 
på samma sätt som exempelvis 
yttrandefriheten. FO
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Anna Dreber Almenbergs 
studier visar att mäns och 
kvinnors risktagande och hur 
tävlingsinriktade de är inte 
bara påverkas av biologiska 
faktorer utan också av miljön.

– Kvinnor deltar i snitt mindre 
på finansiella marknader och tar 
mindre risk i sina portföljer. Na
tionalekonomer tycker detta är 
problematiskt och undrar vad 
denna skillnad beror på, sa Anna 
Dreber Almenberg, forskare i na
tionalekonomi vid Handelshög
skolan i Stockholm, när hon den 
14 november talade om skillnader 
i ekonomiskt risktagande på ett 
Advokat i framtidenseminarium. 

Hon forskar främst inom om
rådet beteendeekonomi, som 
kombinerar nationalekonomi 
med bland annat psykologi. Hen
nes forskning handlar om att öka 
kunskapen om hur ekonomiskt 
beslutsfattande går till. Hon för
söker bland annat förstå vad som 
gör samma individ risktagande 
den ena stunden och rädd för att 
ta risker den andra, eller osjälvisk 
i vissa sammanhang och självisk 
i andra. Syftet är att utveckla de 
befintliga nationalekonomiska 
modellerna.

ANNA DREBER ALMENBERG har 
bland annat tittat på hur hormo
ner påverkar ekonomiskt besluts
fattande. Resultaten tyder bland 
annat på att det ibland finns ett 
positivt samband mellan testoste
ron och ekonomiskt risktagande 
hos män. Anna har i stor utsträck
ning samarbetat tvärvetenskap
ligt med psykologer, biologer, 
medicinare och spelteoretiker 
och har publicerat sin forskning i 
de allra främsta vetenskapliga tid
skrifterna, såsom American Eco
nomic Review, Nature, Science 
och PNAS.

– Nationalekonomerna är allt
mer intresserade av att försöka 
förstå om kvinnor och män har 

olika preferenser och om det kan 
förklara varför de gör olika val 
som leder till olika utfall, sa Anna 
Dreber Almenberg, som beskrev 
en rad jämförande studier som 
hon och hennes kolleger har gjort.

Om det finns skillnader i eko
nomiska preferenser är det in
tressant att veta om det beror på 

sociala faktorer som stereotyper 
och normer eller biologiska fak
torer som testosteron eller dopa
minnivåer.

– Studier visar att män är mer 
risktagande än kvinnor och det 
stämmer överens med vad vi ser 
på de finansiella marknaderna, 
men det finns intressanta undan

tag där man inte ser någon köns
skillnad. När man jämför pojkar 
och flickor som går i blandade 
skolor med flickor som går i en
könade skolor så ser man att flick
orna där är lika risktagande som 
pojkarna i blandade skolor. Det 
skulle kunna tyda på att det är 
normer som påverkar deras risk
tagande. Men det beror på hur 
slumpvis man tror att det är att 
en viss person går i en blandad el
ler samkönad skola.

ANNA DREBER ALMENBERG 
berättade att hon och hennes kol
leger har jämfört studier av poj
kar och flickor i olika länder för 
att se om det finns nationella skill
nader när det gäller risktagande 
och hur dessa skillnader överens
stämmer med hur jämställda län
derna är.

– I Colombia är pojkar mer 
risktagande än flickor, även så i 
Sverige, men i Colombia är gapet 
mellan pojkar och flickor större. 
Det kan tyda på att det finns nå
got i Sverige, som är ett väldigt 
jämställt land, som gör att köns
skillnaden är mindre.

Anna Dreber Almenberg tog 
också upp sina studier av skill
naderna mellan hur tävlingsin
riktade män respektive kvinnor 
är. Hon berättade om en studie i 
Israel där nio och tioåriga pojkar 
och flickor fick springa en och en 
och då presterade lika bra, men 
när de tävlade sprang bara poj
karna snabbare.

För att kolla om resultatet 
överensstämmer med Sverige 
gjorde hon och hennes kolleger 
om försöket här, men lät barnen 
springa, hoppa rep och dansa 
modern dans. Resultatet visade 
att i Sverige till skillnad från Israel 
så är det ingen könsskillnad i täv
lingsinriktan i någon av aktivite
terna. Slutsatsen blev att det kan 
bero på att kultur och miljö spe
lar roll för att förklara könsskill
nader. MC

Anna Dreber Almenberg, forskare i nationalekonomi vid Handelshögsko-
lan i Stockholm, presenterade sina forskningsresultat om könsskillnader i 
ekonomiskt risktagande.

Miljön påverkar könsskillnader i risktagande

ADVOKAT I FRAMTIDEN
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Nyheter

Uppfattningarna går isär om Högsta
domstolens roll i normbildningen

Justitierådet Stefan Lindskog, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll och justitiekanslern Anna Skarhed diskuterade 
om gränsen mellan lagstiftning och rättsbildning har förskjutits.

Unionsrätten har inneburit 
en verklig maktförskjutning 
och den måste Högsta dom-
stolen förhålla sig lojal till. Det 
hävdade justitierådet Stefan 
Lindskog när han försvarade 
domstolens agerande i en rad 
avgöranden där lagstiftaren 
körts över.

 
Högsta domstolens roll i rättsbild
ningen diskuterades på Svenska 
kriminalistföreningens höstmöte 
mot bakgrund av domstolens 
pleniavgörande i juni i år om för
budet mot dubbla förfaranden 
och straff och de efterföljande 
resningsbesluten, utvecklingen 
av praxis för bedömning av nar
kotikabrott och praxisbildningen 
vid skadestånd för långsam hand
läggning. Justitierådet Stefan 
Lindskog, justitiekanslern Anna 
Skarhed och hovrättspresidenten 
Fredrik Wersäll diskuterade om 
gränsen mellan lagstiftning och 
rättsbildning har förskjutits och 
vad det i så fall leder till för konse
kvenser. Moderator var före detta 
justitierådet Dag Victor.

STEFAN LINDSKOGS inställning 
är att omvärldsförändringar som 
berör Europarätten tvingar HD att 
vara mer aktiv. Unionsrätten har 
inneburit en verklig maktförskjut
ning som de högsta domstolarna 
måste förhålla sig lojala till.

– När det gäller konventionsrät
ten måste vi försöka uttolka Euro
pakonventionen såsom svensk lag 
så gott det går och skapa en egen 
normbildning baserad på detta. 
Det är inte så enkelt för Europa
domstolens praxis är inte lättläst, 
säger Stefan Lindskog, som me
nar att vi inte kan ha en ordning 
som innebär att tingsrätterna ska 
försöka ta till sig Europadomsto
lens avgöranden.

– Högsta domstolarna måste 
uttolka gränserna för vad man 
får göra enligt Europakonventio

nen i ljuset av Europadomstolens 
praxis och försöka styra upp inne
hållet på ett tydligare sätt så att 
det fungerar. Det har inneburit att 
man har tagit på sig en väldigt tyd
lig normbildande roll.

Stefan Lindskog har gjort egen 
research som visar att Högsta 
domstolen sedan 1980talet i allt 
mindre omfattning ”duckar” i en 
fråga och överlåter beslutet åt lag
stiftaren.

– Det är inte så konstigt för när 
Högsta domstolen säger att detta 
är en uppgift för lagstiftaren så är 
det ytterst sällan som lagstiftaren 
tar passningen. Högsta domstolen 
säger inte att detta är en uppgift 
som är bättre ägnad för lagstif
taren om inte Högsta domstolen 
hade menat att vi kunde ha norm
bildat här, men vi tycker att det 
normfördelningsmässigt är bättre 
att lagstiftaren gör det. Jag tror det 
ligger en ganska tydlig effekt i att 
lagstiftaren inte har tagit de här 
passningarna. Då säger Högsta 
domstolen att vi får ta oss an det 
här och lösa det själva.

FREDRIK WERSÄLL, som var justi
tieråd 2003 och 2004, höll med 

om att det har skett en förändring 
och instämde i mycket av Stefan 
Lindskogs beskrivning, men han 
anser inte att förändringen bara 
kan förklaras med omvärldsfakto
rer.

– Högsta domstolens normgiv
ningsambitioner inom straffrät
tens område har ökat och de här 
ambitionerna går längre än vad 
som skulle vara nödvändigt för att 
lösa de normkonflikter eller den 
normkonkurrens som kan uppstå 
i förhållande till Europarätten eller 
för att fylla ut de luckor som lagstif
taren lämnat, sa Fredrik Wersäll.

Han diskuterade hur en dom
stol ska förhålla sig till Europarät
ten och underströk att den diskus
sionen är av central betydelse.

– Jag tror att det är viktigt att 
man som domstol har ett väldigt 
försiktigt förhållningssätt till Euro
parätten och för att underkänna 
en svensk lagstiftning med hän
visning till Europarätten ska man 
vara väldigt säker på sin sak. Det 
är min grundinställning.

ANNA SKARHED, som var justitie
råd 2006–2009, höll med om att 
det skett en intensiv utveckling 

som har att göra med hur olika 
domstolar förhåller sig till Eu
roparätten. Hon anser också att 
Högsta domstolen går längre i sin 
normgivningsambition än vad 
som är nödvändigt.

– Jag är ganska tillfreds med 
den lite tråkigare domstolskul 
tur som Sverige har haft, där 
uppfattningen att domstolarna 
inte är den tredje statsmakten 
enligt min mening inte har inne
burit att rättsskipningen i vårt 
land har varit bristfällig, sa Anna 
Skarhed.

Hon ser en risk i att svenska 
domstolar dras med och har en 
överambition att följa de nya in
fluenserna från Europa.

– Jag skulle till och med vilja be
skylla HD för att de drar med sig 
andra domstolar. Högsta dom 
stolen har en särskild roll som 
prejudikatbildare, det är helt 
klart, men vi har sett på senare 
tid att även underinstanser till 
lämpar lagprövningsrätten på 
ett nytt och ibland häpnadsväck
ande sätt. Man måste fråga sig om 
detta är något vi är betjänta av 
och om det är en utveckling som 
vi vill ha? MC
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Världen

EU måste införa 
meddelarskydd
Korruption fortsätter att vara 
ett omfattande problem i 
EU. De öppenhetsregler som 
finns räcker inte, tvärtom finns 
tecken på att tjänstemän vå-
gar larma allt mindre. Nu måste 
Sverige föreslå att meddelar-
skydd av svensk modell införs 
också i EU. 

Det skriver fem yttrandefri-
hetsdebattörer på DN Debatt 
den 6 november.

Venezuela bryter mot 
mänskliga rättigheter
Åtalet mot 
den vene-
zolanske 
advokaten 
José Ama-
lio Graterol 
bryter mot rätten till en rättvis 
rättegång. 

Det skriver International Bar 
Association’s Human Rights In-
stitute i en rapport som uttryck-
er särskild oro över att det sak-
nas ett domstolsbeslut om hans 
arrestering. 

Ett retroaktivt straff lades på 
elva dagar efter arresteringen 
den 15 juni 2012 när Venezuelas 
straffprocesslag ändrades ge-
nom ett presidentdekret. Det 
innebär att landet tillåter att 
rättegångar hålls utan att den 
åtalade är närvarande, vilket 
fick till följd att Graterols vägran 
att fortsätta med en rättegång 
utan sin klient ansågs som ett 
brott.

Fritt att välja advokat 
i rättsskyddsförsäkring
EU-domstolen slog i ett för-
handsavgörande den 7 novem-
ber fast att det är upp till den 
försäkrade som har en rätts-
skyddsförsäkring att avgöra om 
han eller hon vill välja en annan 
advokat än den som försäk-
ringsgivaren föreskriver i sina 
försäkringsbrev och att detta 
inte kan avtalas bort.

Domstolen säger också att 
försäkringsgivaren inte får 
ha ett villkor som innebär att 
kostnaderna för advokat eller 
ombud som den försäkrade 
fritt har valt ska bäras av för-
säkringsgivaren endast i det fall 
försäkringsgivaren anser att det 
är nödvändigt att handlägg-
ningen av ärendet anförtros 
externa rådgivare.

Sverige behöver hårdare reg-
ler för att förebygga korrup-
tion, bland annat förändringar 
inom det svenska rättsväsen-
det. Det anser Europarådet i 
en ny rapport.

Europarådets antikorruptionsen
het GRECO skriver att det svenska 
förebyggande arbetet mot kor
ruption fungerar ganska bra i 
praktiken, bland annat på grund 
av offentlighetsprincipen och in
stitutioner som Justitiekanslern. 
Men efter flera avslöjanden om 
misstänkt korruption, till exem
pel i muthärvan i Göteborg, anser 
rådet att reglerna mot korruption 
behöver skärpas, uppger Sveriges 
Radio.

EUROPARÅDET VILL SE en rad åt
gärder för att förebygga korrup
tion. Inom rättsväsendets område 
anser rådet att det behövs åtgär
der för att garantera oberoende 
och integritet hos nämndemän
nen. Rådet förordar bättre bak

grundskontroller av blivande 
nämndemän och att de får utbild
ning i etik och korruptionspreven
tion.

Inom politikens område föror
dar rådet att Sverige inför en upp
förandekod för riksdagsledamö
ter, för att öka deras medvetenhet 

om integritetsfrågor. Rådet vill 
också se tydligare regler för gåvor 
till riksdagsledamöter och för hur 
de redovisar sina ekonomiska in
tressen.

Våren 2015 ska Sverige redovisa 
om och hur åtgärderna har vidta
gits. 

Europarådet kräver åtgärder 
mot svensk korruption

Efter flera avslöjanden om misstänkt korruption anser GRECO att reglerna 
mot korruption behöver skärpas.
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Sverige stäms i EU-domstolen för moms på porto
Den svenska momsen på fri-
märken och posttjänster stri-
der mot EU:s momsdirektiv. 
Det skriver Europakommissio-
nen som nu drar Sverige inför 
rätta vid EU-domstolen.

EU:s momsdirektiv säger att ett 
land inte får ta ut moms på fri
märken och posttjänster som 
säljs av det offentliga postväsen
det. Enligt en tidigare dom i EU
domstolen gäller momsfriheten 
alla som tillhandahåller samhälls
omfattande tjänster, oavsett om 
det rör sig om statsägda eller pri
vata företag.

I Sverige tvingas alla aktörer 
som tillhandahåller posttjänster 
att betala moms på samtliga post
tjänster.

Europakommissionen varnade 
Sverige i ett motiverat yttrande 
2007, men ärendet har varit vi
lande i väntan på en tillämplig 
dom från EUdomstolen. Nu skri

ver kommissionen i ett pressmed
delande att den går vidare med 
ärendet då det står klart att Sve
rige inte följer direktivet som det 
tolkats av EUdomstolen. 

EU:s momsdirektiv säger att moms på frimärken inte får tas ut om de säljs 
av det offentliga postväsendet.
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Advokatdagarna

Den tredje upplagan av Advokatdagarna samlade över 600 deltagare från hela landet och även 
andra länder den 17–18 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Det innebär ett nytt rekord. Advokat-
dagarna inleddes med att Biörn Riese tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser 
inom advokatyrket. Efter prisutdelningen fick alla deltagare lyssna på företagsledaren och filantro-
pen Percy Barnevik, som höll en föreläsning under rubriken Mina råd och tankar om ledarskap.

TEXT MAGNUS ANDERSSON, MATS CATO OCH TOM KNUTSON FOTO BOSSE KINNÅS MED FLERA

Rekordmånga 
deltagare 
på årets 
advokatdagar
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Advokatdagarna

Rekordmånga 
deltagare 
på årets 
advokatdagar

LÄS MER

Ta del av ett 
stort antal 
presentationer 
från Advokat-
dagarna på 
www.advokat-
samfundet.se 
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Advokatdagarna

Mannheimer Swartlings styrel-
seordförande och en av Sveriges 
främsta affärsjurister, Biörn Riese, 
tilldelades Advokatsamfundets 
pris för framstående insatser inom 
advokatyrket.

Advokatdagarna i Stockholm 17 och 18 
oktober inleddes med att Advokatsam
fundets generalsekreterare Anne Ram
berg hälsade de cirka 600 deltagarna 

välkomna och delade ut pri
set. Prissumman 100 000 
kronor läggs i en fond som 
ska stödja pro bonoarbete i 
Advokatsamfundets regi. 
Björn Riese blir den andra 
advokaten som får priset 
som 2012 delades ut till Tho
mas Olsson.

Motiveringen löd: ”Biörn 
Riese har under senare år anlitats i en 

rad uppmärksammade ut
redningar och andra upp
drag. Han har med stor inte
gritet och på ett föredömligt 
sätt utrett och prövat svåra 
juridiska frågor. Hans insat
ser har tydliggjort affärsjuri
dikens betydelse i ett kompli
cerat samhälle. Biörn Riese 
har bland annat anlitats vid 

statens övertagande av Carnegie, likvi

”Det här är ju 
fantastiskt 

och jag 
väldigt rörd 
och tacksam 

för detta.”
Biörn Riese

Biörn Riese fick priset för      framstående insatser

Bilden ovan: Advokatdagarna har på tre år redan etablerat 
sig som ett mycket attraktivt arrangemang bland landets 
advokater.
Bilden till vänster: Anne Ramberg hälsade deltagarna 
välkomna och inledningstalade.
Bilden till höger: Biörn Riese är den andra advokaten som  
tilldelas Advokatsamfundets pris för framstående insatser 
inom advokatyrket. 2012 delades priset ut till Thomas 
Olsson.
Bilden nedan: Percy Barnevik berättade om sin unika 
karriär och delade frikostigt med sig av sina erfarenheter.
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dationen av HQ Bank, rekonstruktio
nen av Saab, krisen i SAS och som ut
redare i TeliaSoneras affärer i Uz  
bekistan. Därtill har han medverkat i 
en rad stora företagsöverlåtelser. Han 
har på ett föredömligt sätt satt affärsad
vokaten på kartan. Biörn Riese har ock
så under en följd av år, först som styrel
seledamot sedan 1997, därefter som 
styrelseordförande från 2002 i tolv år 
utvecklat Mannheimer Swartling Advo

katbyrå till Sveriges ledande advokat
byrå.”

– Det här är ju fantastiskt och jag är 
väldigt rörd och tacksam för detta, sa 
Biörn Riese. Jag ser det här som en elo
ge och ett bevis på det teamwork som 
vi har på byrån. Den typen av uppdrag 
som jag håller på med är inga enmans
uppdrag. Utan alla mina kolleger hade 
det inte blivit så här och då hade jag 
inte stått här. Stort tack!

Anne Ramberg talade om svårighe
ten att leda en advokatbyrå, när hon 
presenterade pristagaren:

– Det kräver ett gott ledarskap. Det 
innefattar att man har integritet, att 
man är envis och att man har en vision, 
fantasi och omdöme. En som har visat 
prov på de egenskaperna och en som 
gjort sig känd för ett mycket gott och 
uthålligt ledarskap är årets pristagare 
Biörn Riese. n

Biörn Riese fick priset för      framstående insatser

Processram och 
taleändringar … / 
Ulrik von Essen.

Extern finansie-
ring av tvister / 
Pamela Lanner-
heim Angergård, 
Henrik Fieber. 
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Hårdare straff, effektivare poliser 
och åtgärder för att minska utan-
förskapet. Skillnaderna mellan 
Moderaterna och Socialdemokra-
terna inom dessa områden är inte 
så tydliga.

 
Var går de politiska skiljelin
jerna inom det rättsliga om
rådet inför valet 2014? Den 
frågan ställde Maria Billing, 
chefsjurist vid Advokatsam
fundet på ett seminarium, till 
Martin Valfridsson (M) och 
Morgan Johansson (S) när de 
klargjorde var de största par
tierna står.

MARTIN VALFRIDSSON, statssekretera
re på Justitiedepartementet, sa att Mo
deraterna prioriterar de tre områdena 
straffrätten, effektiviteten inom polisen 
och utanförskapet.

Han konstaterade att regeringens re
form, som syftade till en generell straff
höjning med cirka 20 procent för de 
allvarligaste våldsbrotten, inte fått av
sedd effekt. Men regeringen ger inte 
upp, utan har gett riksåklagaren Anders 
Perklev i uppgift att titta på hur man kan 
höja straffskalorna för dessa brott.

– Regeringen tittar även på förmö
genhetsbrotten och organiserad brotts
lighet, framför allt vilka områden som 
täcks av lagen, men i det förstnämnda 
fallet även på straffskalan, sa Valfrids
son.

MORGAN JOHANSSON, ord
förande i Justitieutskottet 
och rättspolitisk talesperson 
för Socialdemokraterna, höll 
inte med, utan underströk att 
hans parti avfärdar allmänna 
straffskärpningar.

– Vi vill ha skärpta straff när 
det gäller grova sexualbrott, 
hedersrelaterad brottslighet 

och vapenbrott, men vi 
tror inte på några generel
la straffskärpningar över 
hela linjen på det sätt som 
regeringen gör. Om vi ska 
avskräcka från brott är det 
mycket bättre att samhället 
blir bättre på att klara upp 
brott än att höja straffen, sa 
Morgan Johansson.

Johansson menar att 
det handlar om ett systemfel när ande
len uppklarade brott ligger kvar runt 17 
procent trots att antalet poliser nästan 

har fördubblats sedan år 2000. Han pre
senterade några av förslagen i Socialde
mokraternas nya kriminalpolitiska pro
gram som ska höja polisens effektivitet. 
Det handlar bland annat om att öka re
surserna till rikskriminalen, inrätta en 
högskoleutbildning för poliser och ge 
möjlighet att få måls ägandebiträde för 
brottsoffer redan vid anmälan av brot
tet.

MODERATERNA VILL PRIORITERA be
kämpningen av brottsligheten lokalt, 
bland annat genom att ge kompetenta 
civilanställda möjlighet att vara förun
dersökningsledare, för att förbättra ef
fektiviteten inom polisen.

Valfridsson sa att myck
et inom svensk polis fung
erar bra, till exempel har 
polisens förebyggande ar
bete och ökade synlighet 
lett till att våldet på gator 
och torg har minskat. Men 
även moderaterna är miss
nöjda med att andelen 
ouppklarade brott fortsät
ter vara så stor.

Valfridsson tog upp den organi 
serade brottsligheten och sa att mo
deraterna ska fokusera på att bryta 

Rätt medarbetare skapar framgång
Starmakers är viktigare än 
stjärnor, anställda viktigare 
än kunder och vänskap vik-
tigare än allt annat. Tre råd 
för advokatbyråer som vill nå 
framgång.

– En typisk stjärna är en person 
som drar in de stora uppdragen, 
har ett bra rykte och skapar renom
mé åt byrån. Dessa personer är 
självfallet viktiga. Men det är en sak 
som är ännu viktigare och det är de 
som ser till att du får fram bra stjär
nor om fem och om tio år. Man kan 
kalla dem för ”starmakers”, alltså 
de personer i byrån som ser till att 
det kan växa upp nya stjärnor och 
att byrån har en långsiktighet.

Det sa Stefan Brocker, delägare 
och före detta managing part
ner på Mannheimer Swartling, 
när han och Christer Danielsson, 
delägare på Frank Advokatbyrå 
och en av Sveriges mest anlitade 
skiljemän med bakgrund som 
managing partner på Gernandt & 
Danielsson, diskuterade ”Fram
gångs faktorer i advokatverksam
heten” på ett seminarium under 
Advokatdagarna.

– På den stora byrån kan man 
ha vissa som mest är säljare och 
andra som utför jobbet, men på 
den lilla byrån måste alla vara 
duktiga utförare och alla måste 
vara duktiga säljare av verksam
heten, sa Christer Danielsson.

Stjärnor är inte alltid bra för en 
byrå. Danielsson och Brocker var 
överens om att det gäller att ”ren
sa i rabatten” när stjärnor tar sig 
alltför mycket plats, skadar byrå
kulturen och beter sig illa mot 
kolleger eller anställda.

– Det är en oerhört viktig fråga 
för en byrå att våga ta tag i, sa 
Brocker. Du måste tillåta männ
iskor att vara individer, advokat
verksamheten är en individverk
samhet, men var går gränsen. 
Vad tillåter du och vad tillåter du 
inte? När börjar beteenden och 
stjärnor påverka omgivningen på 
ett negativt sätt?

Företagskulturen har stor  
betydelse, men ska inte förväxlas 

med en policy eller interna reg
ler.

– Policydokument kan man i 
stort sett strunta i. De hjälper 
ändå inte. Den här kulturen mås
te sitta i väggarna, sa Danielsson 
och tillade att kravet på kvalitet är 
en sådan viktig kulturfaktor.

Brocker beskrev företagskultur 

Stefan Brocker 
på Mannheimer 
Swartling och 
Christer Danielsson  
på Frank advokat- 
byrå diskuterade 
”Framgångsfak- 
torer i advokat-
verksamheten”.

Oklara skiljelinjer inför valet        2014

Möjligheter och 
begränsning-
ar … / Mattias 
Hanson, Henrik 
Christiansson.

”Det viktigaste för 
att bryta den orga-

niserade kriminali-
teten är att bryta 
de sociala grund- 

förutsättningarna.”
Morgan Johansson

”Regeringen 
tittar även på 

förmögenhets-
brotten och 
organiserad 
brottslighet.”
Martin Valfridsson

Bolags-
ordningen … / 
Erik Sjöman.
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utanförskapet bland unga killar i för
orterna.

– Samhället som helhet behöver bli 
mycket bättre på att fånga upp dessa kil
lar. Det handlar om bättre arbetsmark
nadspolitik och bättre samarbete mel
lan skola, socialtjänst och polis, sa han.

MORGAN JOHANSSON KRITISERADE re
geringen för att ha misslyckats med att 
bryta nyrekryteringen till kriminella 
gäng som ligger bakom ökningen av vål
det som är knutet till organiserad brotts
lighet.

– Det viktigaste för att bryta den orga
niserade kriminaliteten är att bryta de 
sociala grundförutsättningarna, det vill 
säga arbetslösheten och hopplösheten. 
Men man måste också bli bättre på att 
bekämpa kriminaliteten, sa Johansson 
och fortsatte:

– Det räckte inte med mer pengar och 
det räckte inte med fler poliser. Man 
måste också titta på hur polisen jobbar, 
hur polisen är organiserad, vilka meto
der polisen har för att klara upp brott. 
Det har inte regeringen klarat.

Moderaterna arbetar med att ta fram 
ett eget rättspolitiskt program, men 
också ett gemensamt program för hela 
Alliansen som ska presenteras 2014. 

Valfridsson frågade Johansson om op
positionen också kommer att presen
tera ett gemensamt program, men fick 
inget svar på den frågan.

JOHANSSON KRITISERADE å sin sida re
geringen för att man inte har ändrat skat
telagstiftningen när det gäller förbudet 
mot dubbla förfaranden i god tid, så att 

man slipper släppa många av dem som 
sitter i fängelse för allvarliga skattebrott.

Maria Billing tog upp problemet med 
att det saknas återväxt inom humanjuri
diken. Hon konstaterade att regeringens 
utredning för att se om det går att sänka 
timkostnadsnormen hotar att förvärra 
problemet, men ingen av debattörerna 
kunde lova höjd timkostnadsnorm. n

som de oskrivna regler som alla 
följer och beskriver som ”så gör vi 
här”. Bra företagskultur är enligt 
honom när medarbetarna verkar 
för ett gemensamt högre mål, by
råns bästa, och när man lyckas ut
nyttja hela kompetensen i företa
get, till exempel genom att varje 
gång man får ett ärende tänka 

”finns det någon annan som kan 
göra det här bättre än jag”.

Danielsson och Brocker var 
överens om att knowledge mana
gementsystemen är övervärde
rade. De underströk i stället vik
ten av att ha kulturbärare inom 
organisationen.

– Att kunna gå in och snacka 
med en äldre kollega i lugn och ro 
utan att någon hetsar med ett 
ärendenummer tror jag är oer
hört viktigt i en framgångsrik ad
vokatverksamhet. Och det är ett 
av skälen till att man ska försöka 
behålla de lite äldre medarbetar
na, sa Danielsson, som anser att 
byråerna ofta är dåliga på att ta 
tillvara de äldres erfarenhet.

Kompetensutveckling är ett 
mantra i sådana här samman
hang, men det handlar inte bara 
om juridik och ekonomi. Brocker 
rekommenderade metoden att 
låta unga jurister få följa med er
farna advokater och lära sig hur 
man bemöter en klient även om 
byrån inte får betalt för det.

– Jag brukade intervjua byråns 
större klienter en gång om året 
och fråga dem vad de tycker är 
viktigt när de köper tjänster, sa 
Brocker. Många framhöll kompe
tens men kanske inte alltid i tradi
tionell mening utan mera i form 
av användarvänlighet, att få bra 
”kommersiellt anpassade” råd är 
A och O och sedan handlar det 

ofta i slutändan om vilka de tyck
er om att jobba med. Vem vill jag 
ha med mig på ett flyg över Atlan
ten och i en kanske veckolång för
handling?

Konsulter brukar säga att klien
ten alltid kommer först, men 
Brocker håller inte med:

– Jag tycker det är fel. Ur ett 
långsiktigt perspektiv kommer 
byråns medarbetare alltid först, 
eftersom dessa är en förutsätt
ning för att man långsiktigt ska 
kunna attrahera och hantera nya 
uppdrag.  Det är förstås klienter
na som betalar våra arvoden, 
men det blir inte så mycket av 
den varan om man inte har rätt 
medarbetare. n 

Oklara skiljelinjer inför valet        2014

Varken Martin 
Valfridsson (M) 
eller Morgan 
Johansson (S) 
är nöjda med att 
polisen inte klarar 
upp fler brott, 
men de hade 
olika lösningar på 
problemet.
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EU-parlamentets inflytande på 
svensk straffrätt och kriminalpo-
litik fortsätter att öka. Samtidigt 
har svenska domstolar blivit mer 
självständiga i sina tolkningar av 
EU-rätten.

 
Denna utveckling var en röd tråd när två 
av Sveriges främsta experter på området 
berättade om straffrättens utveckling i 
ett Europarättsligt perspektiv. På semi
nariet talade justitierådet Agneta Bäck
lund om ämnet ur ett EUperspektiv, 
medan chefsjustitieombudsman Elisa
bet Fura utgick från Europakonventio
nen och den betydelse den haft i den 
svenska utvecklingen.

Agneta Bäcklund konstaterade att 
Lissabonfördraget från 2009 innebär 
att straffrätten inordnas i det sedvanliga 
lagstiftningsarbetet inom EU, vilket ger 
parlamentet och domstolen ökat infly
tande.

– Jag tror att det här på sikt kommer 
att leda till att det blir en betydligt ökad 

harmonisering på straffrättens område, 
sa Agneta Bäcklund.

SVENSKA DOMSTOLAR ska tolka Euro
pakonventionen och EU:s rättighets
stadga, vilket har lett till att möjligheter
na att åsidosätta de nationella reglerna 
har ökat på ett sätt som var helt otänk
bart för några årtionden sedan.

– EUdomstolen har uttalat att natio
nella domstolar ska säkerställa att stad
gans rättigheter ges full verkan. Om det 
behövs ska man låta bli att tillämpa na
tionella regler som strider mot stadgan, 
sa Bäcklund och exemplifierade med 
Högsta domstolens avgörande i våras. 
Då slog den fast att det svenska systemet 
med skattetillägg och ansvar för skatte
brott i två olika förfaranden är ofören
ligt med rätten att inte bli lagförd eller 
straffad två gånger för samma brott en
ligt Europakonventionen och EU:s rät
tighetsstadga.

Bäcklund berättade också att med
lemsländerna har börjat förhandla om 

Ny roll för svenska     domstolar
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Justitierådet 
Agneta Bäcklund.

När kan tredje man delta i skiljeförfarandet?
Normalt får bara de som har 
undertecknat skiljeavtalet 
delta i skiljeförfarandet. Ad-
vokaterna Claes Lundblad och 
Stefan Brocker redde ut i vil-
ken mån det trots detta finns 
möjlighet för tredje part att 
delta i ett skiljeförande.

Claes Lundblad förklarade att ut
gångspunkten är att i ett skiljeför
farande deltar endast parterna i 
skiljeavtalet. För parten är det i 
allmänhet inte likgiltigt vem man 
processar med i ett skiljeförfa
rande. Man vill vanligen inte ha 
vem som helst som motpart. Man 
vill ofta ha en motpart som följer 
gängse uppföranderegler i ett skil
jeförfarande. Man önskar därtill 
att den man processar med åt
minstone ska kunna göra rätt för 
sig när det gäller processkostna
derna, inte minst genom ställande 
av säkerhet för processkostnaden.

Parten kan också ha ett sekre
tessintresse och är kanske angelä
gen om att skiljetvisten hålls kon
fidentiell. En annan omständighet 
som gör att det kan vara viktigt 
vem som är motpart är tidsfak
torn: Man vill att förfarandet ska 
gå snabbt och effektivt. Obstruk
tionsbenägna motparter vill man 
ofta undvika.

Synen på tredje mans deltagan
de i en skiljeprocess varierar mel
lan olika länder och olika rättskul
turer och mellan olika regelverk.

För svenska förhållanden är 
lagen om skiljeförfaranden det 
centrala ramverket. Kan det tän
kas att en tredje part har inter
ventionsrätt enligt svensk lag i 
skiljeförfarande? De flesta svarar 
ryggmärgsmässigt nej.

– Men riktigt så klart är inte 
rättsläget, förklarade Claes Lund
blad.

Högsta domstolen berörde 

frågan i Svenska Kreditmålet 
(NJA 2003 s. 3). Där pekar HD i 
domskälen på möjligheten att en 
konkursborgenär skulle kunna ha 
interventionsrätt i en tvist som be
rör hans rätt, till exempel en be
vakningstvist. HD pekar också på 
möjligheten att om sådan inter
ventionsrätt inte medges, skulle 
det kunna påverka skiljedomens 
giltighet.

– Jag har inte för min del sett 
något fall i Sverige där interven
tion har medgivits, sade Claes 
Lundblad.

Utgångspunkten måste enligt 
Lundblad vara att intervention 
kan ske bara när det är avtalat, 
och då är det fråga om multipar
tysituationer, där man har flera 
parter på ena eller båda sidorna.

Stefan Brocker anmärkte att 
man under UNCITRAL:s regler 
har ansett att den vars rätt berörs 
i en del internationella skiljeförfa

randen under olika frihandelsav
tal kan ha rätt inte att intervenera, 
men att yttra sig och att delta i 
förfarandet genom att skicka in 
skrifter. Det gäller även i ICSID
förfaranden. 

Claes Lundblad redogjorde 
för några rättsfall som belyser 
rättsläget när det gäller univer
salsuccession, typiskt sett i fall av 
konkurs. Sammanfattningsvis är 
både konkursförvaltaren och den 
ursprungliga parten bundna av 
skiljeavtalet. Avtalet gäller oavsett 

Claes Lundblad.

Stefan 
Brocker.
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en europeisk åklagarmyndighet. Denna 
myndighet kommer att bli en pådrivan
de faktor när det gäller en betydligt ut
ökad harmonisering inom området för 
straffrätt och kriminalpolitik.

– Utvecklingen i EU innebär en ökad 
fokus på rättighetsfrågorna, sa Elisa
bet Fura. Det tycker jag är oerhört gläd
jande. Och det förstärks nu när stad 
gan är rättsligt bin
dande. Jag ser gärna 
en fortsatt utveckling 
på det området, så att 
man får se ett ökat in
tresse för vår egen 
grundlag där det finns 
en hel del att hämta 
om man är intresse
rad av rättighetsper
spektivet.

FURA BESKREV hur de svenska domar
nas inställning till EUsamarbetet har 
förändrats under 60 år – från att först ha 
varit väldigt defensiv till att efter 1982, 

då Sverige för första gången fälldes i Eu
ropadomstolen i målet Sporrong–Lönn
roth, bli mer ängslig och kännetecknas 
av en överdriven följsamhet.

– Nu tycker jag att pendeln är på väg 
tillbaka igen till en kanske lite nyktra
re inställning där man inser att domar
na från Strasbourg ska läsas och tolkas. 
Man behöver faktiskt läsa och tolka dem 

som vilka andra do
mar som helst.

FURA TOG UPP ett par 
avgöranden från Stras
bourg som har drivit 
utvecklingen och som 
hon tycker är intres
santa: Ahorugeze mot 
Sverige 2011, Vejde
land mot Sverige 2012, 

Delfi AS mot Estland 2013 och E.S. mot 
Sverige 2013.

Domen Delfi AS mot Estland handlar 
om ansvarig utgivares ansvar för inne
hållet i kommentarsfältet på en internet

portal, ett område där det inte finns så 
mycket praxis från Strasbourg. 

– Bolaget gjorde bland annat gällande 
att det var ett brott mot ett EUdirektiv 
att fälla dem för förtal och att direktivet 
hade blivit dåligt implementerat av den 
estländska staten. Då säger domstolen 
intressant nog: Det går inte vi in på efter
som implementeringen är en fråga för 
de nationella domstolarna att bedöma, 
sa Elisabet Fura. n

Ny roll för svenska     domstolar

Chefsjustitieom-
budsman Elisabet 
Fura (ovan) och 
justitierådet 
Agneta Bäcklund 
ser att svenska 
domstolar har fått 
större möjligheter 
att tolka Europa-
konventionen, 
EU:s rättighets-
stadga och Europa- 
 domstolens domar.

”Nu tycker jag att pendeln 
är på väg tillbaka igen till 

en kanske lite nyktrare in-
ställning där man inser att 
domarna från Strasbourg 

ska läsas och tolkas.”
Elisabet Fura

konkursen, utom i några speci
ella situationer. Detta avhand
las i Svenska Kreditfallet 2003. 
Undantagen gäller sakrättsliga 
tvister: tvister om återvinning, 
om förmånsrätt och om separa
tionsrätt. Där berörs tredje mans 
intressen på ett sådant sätt att skil
jeklausulen inte är tillämplig, för
klarade Claes Lundblad. Rättsfal
let Five Seasons (NJA 1993 s. 641) 
slår fast att krav på återbäring av 
olovlig vinstutdelning är ett annat 
undantag, likt de sakrättsliga fal

len, där skiljeklausulen inte gäller.
Är den nya parten bunden av 

skiljeklausulen eller inte vid sing
ularsuccession – typiskt sett när 
den ena parten överlåter avtalet 
med den ursprungliga parten till 
någon annan? Frågan var länge 
omtvistad i doktrinen. Rättsläget 
klarlades i allt väsentligt i Emja
fallet (NJA 1997 s. 866): För den 
tillträdande parten är det inget 
problem – den kan välja. Men ska 
den ursprungliga parten vara 
skyldig att godta vilken part som 
helst? Enligt HD är den ursprung
liga parten bunden, om inte sär
skilda omständigheter talar för 
annat. Multipartysituationer 
är vanliga i vissa typer av avtal. 
Där är en fråga: Får den som är 
instämd som svarande i en multi
partysituation stämma in flera 
svarande i samma tvist?

– Det finns en tendens att i hö
gre grad anse att alla tvister som 

avser samma skiljeavtal ska prö
vas i samma sammanhang, om 
parterna vill det, sade Lundblad.

När det gäller koncernbolags 
bundenhet av skiljeavtal har group 
of companiesdoktrinen i stort 
sett förkastat koncernbolagens 
bundenhet, om inte moderbola
get anses ha rättshandlat fastän 
det är dotterbolagen som har skri
vit på avtalet. Det var fallet i Dow 
Chemicalsfallet (ICC 4131/1982).

Under samma förutsättningar 
som tredjemansavtal kan två par
ter skriva skiljeavtal som binder 
tredje man. Subrogation – inträde 
i någons rättsställning på grund av 
annat rättsförhållande exempel
vis försäkring – behandlas som ett 
fall av singularsuccession.

När det gäller utländska förhål
landen ser de nationella skiljeför
farandelagarna olika ut. Exem
pelvis tillåter den nederländska 
skiljeförfarandelagen att en dom

stol konsoliderar olika skiljeför
faranden, även om parterna inte 
är desamma. Det innebär att en 
utomstående aktör fattar beslut 
om att fler parter ska komma in i 
skiljeförfarandet.

Vissa internationella regler 
innehåller bestämmelser på om
rådet.

UNCITRAL:s modellag har inga 
speciella bestämmelser om tredje 
mans inträde.

SCC:s skiljedomsregler säger 
inget om intervention, men har 
däremot en regel om samman
läggning i § 11, om förfarandet rör 
samma rättsförhållande, har sam
ma parter och förfarandena sker 
enligt SCC:s regler. Skiljeavtalen 
behöver inte vara samma, men de 
måste vara förenliga.

ICC:s regler artikel 7 innehåller 
regler om joinder of parties (inter
vention) efter särskild ansökan av 
en part. n 

Claes Lundblad.

Stefan 
Brocker.
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Förslaget att återinföra ett krav 
på tillräknelighet för straffansvar 
välkomnas. Men det löser inte alla 
problem. 

 
Seminariet behandlade frågor relate
rade till straffrätt och psykisk störning 
med utgångspunkt i Psykiatrilagsut
redningens betänkande, där genomgri
pande förändringar föreslås i fråga om 
tvångsvård av psykiskt störda lagöver
trädare. 

Ordföranden i Sveriges advokatsam
fund Bengt Ivarsson, som deltog som 
expert i Psykiatrilagsutredningen, ta
lade om straffrätt och psykiska stör
ningar ur ett försvararperspektiv när 
det finns en straffrättslig konflikt. Han 
tog upp några typiska advokatetiska di
lemman. Ett sådant handlar om advo
katens ansvar att kontrollera klientens 
uppgifter. Enligt de vägledande regler
na är advokaten inte skyldig till det så
vida inte särskilda skäl föranleder det. 
Men det finns inte något specifikt skri
vet i de vägledande reglerna ännu om 

uppgifter som lämnas av en klient som 
är psykiskt sjuk. Om det är så, är då 
kontrollskyldigheten större än annars?

– Jag tror att man måste ta hänsyn 
både till sjukdomens art och omfatt
ning, men också till uppgiftens karaktär. 
Det kan säkerligen finnas en kontroll
skyldighet i vissa fall, menade Ivarsson, 
som berättade att Advokatsamfundet 
har tillsatt en arbetsgrupp som bland 
annat ska se på hur man kan hantera kli
enter som har en psykisk störning. 

Erkännande är en typ av uppgift som 
en klient kan lämna och då finns det en 
skyldighet för advokaten att kontrol
lera det. Men blir det annorlunda om 
klienten är psykiskt sjuk? Och hur han
terar advokaten ett erkännande från en 
klient som har en utvecklingsstörning?

– Man kan inte bara ta ett erkännan
de rakt upp och ner om man har en kli
ent som har de här förutsättningarna, 
sa Ivarsson som menade att ett första 
steg måste vara att i samtal med klien
ten få klart för sig om klienten förstår 
konsekvenserna av erkännandet. 

– Kan inte klienten har det erkännan
det i sig, enligt min uppfattning, inte så 
stor betydelse, sa Ivarsson som mena
de att det kanske kan vara korrekt som 
klienten säger och då får man börja tit
ta närmare på andra omständigheter 
som stödjer klientens erkännande. 

Att klienten ändrar sig är ytterligare 
ett advokatetiskt dilemma. Ivarsson ex
emplifierade med målet med Anders 
Behring Breivik som i huvudsak handla
de om Breivik var tillräknelig eller otill
räknelig. Under rättegången ändrade 
Breivik sin inställning och ville betrak
tas som tillräknelig istället för det mot

satta. Efter rättegången har Behring 
Breiviks försvarare, advokaten Geir Lip
pestad skrivit en bok om uppdraget. I 
detta sammanhang ställde Ivarsson frå
gorna om en klient som inte är tillräk
nelig överhuvudtaget kan lösa advoka
ten från sin tystnadsplikt? Och kan man 
skriva en bok om en tidigare klient? 

– Jag skulle som advokat inte våga en 
skriva en bok om min klientrelation, 
oavsett om klienten är psykiskt sjuk el
ler inte, summerade Ivarsson. 

Förutom advokatetiska frågor är 
uppsåtsfrågorna speciella när det 
handlar om klienter med psykiska stör
ningar. Ivarsson tycker att domstolarna 
är lite slarviga när det gäller den här ty
pen av klienter. 

Claes Lernestedt, professor i straff
rätt vid Uppsala universitet, deltog 
som expert i Psykiatrilagsutredning
ens referensgrupp för straffrättsfrågor. 
Lernestedt talade om det som kallas 
psykiskt avvikande tillstånd. Han väl
komnade att kravet på tillräknelighet för 
straffansvar föreslås komma tillbaka.

Straffrätt och psykisk      störning

Saabkonkurser-
na … / Anne- 
Marie Ponteaux.

Årets talare lockade till skratt
Colin Moon, Årets talare 2012, 
roade deltagarna på Advo-
katdagarna med ett galet fö-
redrag på temat ”Are Swedes 
really that normal – om kultur-
krockar, kommunikation och 
kemi”.

– Jag tror inte på stereotyper, sa 

denna pratglada engelsman och 
talade sedan om svenskar som 
har möten om allting, tyskar som 
tvunget måste säga sanningen, 
omedgörliga fransmän, känslo
mässiga italienare, snobbiga eng
elsmän som aldrig säger vad de 
tänker, norrmän som vill gå på 
tur, tystlåtna finländare och dans

kar som säger ”jä, jä, jä” på inter
nationella möten och sedan åker 
hem och gör precis tvärtom.

Colin Moon är född i London 
och bor sedan 1980talet i Sveri
ge. Han är en efterfrågad förelä
sare, kommunikationsexpert, 
moderator och författare som 
bland annat har skrivit två böcker 

om Sverige, svenskarna och deras 
egenheter, ”In the secret garden 
of SwEden” och ”Sweden – the 
secret files”. 2012 utsågs han till 
årets manliga talare av talaragen
turen Talarforum.

Colin Moons filosofi är att om 
man ska verka i mångkulturella 
team är det bäst att först skaffa sig 

Utredningens uppdrag var att se 
över all psykiatrisk tvångslagstift-
ning. Utredningen lämnades över till 
Göran Hägglund i april 2012. I somras 
blev remissammanställningen klar. 
Det är oklart vad som kommer att 
ske med utredningen. Förslagen i ut-
redningen går i korthet ut på att:

• Återinförande av kravet på till-
räknelighet, eller ansvarsförmåga, 
innebär att Sverige återgår till en 
princip som gäller i nästan alla län-
der: att gärningsmannen måste ha 
kunnat påverka sitt handlande för att 
kunna hållas straffrättsligt ansvarig. 

PSYKIATRILAGSUTREDNINGENS                              BETÄNKANDE (SOU 2012:17)Claes 
Lernestedt.
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– Detta är i sig något odelat bra, sa 
Lernestedt, som dock har vissa farhå
gor. En sådan hänger samman med att 
det finns en utbredd förväntan att om 
tillräknelighet återinförs som ett krav 
för ansvar så är alla problem lösta, le
gitimitetsproblem och andra, rörande 
psykiskt avvikande lagöverträdare och 
ansvarsreglerna.

– Det är fel, menar jag. Ett återinfö
rande av ett tillräknelighetskrav för an
svar bör snarare ses som en minimiför
utsättning för att vi ska kunna handskas 
bra med psykiska avvikelser i ansvars
frågor, sa Lernestedt som betonade att 
det finns många, sinsemellan mycket 
olika tillstånd, tillfälliga eller perma
nenta, som i princip kan vara relevanta 
för de ”vanliga” ansvarsfrågorna.

Det är endast en relativt liten grupp 
personer som kommer att kunna bli 
bedömd som otillräknelig. 

– Men alla de som lider av allvarliga 
psykiska störningar, men inte så all
varliga att de blir otillräkneliga, och de 
som inte lider av psykiska störningar 

men som ändå kan ha någon form av 
avvikande tillstånd vid gärningstillfäl
let, dem har vi kvar att handskas med i 
”det vanliga”, alldeles oavsett om vi får 
ett tillräknelighetskrav för ansvar eller 
ej, sa Lernestedt. 

Marianne Kristiansson, adj. profes
sor i rättspsykiatri vid Institutionen för 
klinisk neurovetenskap, Karolinska in
stitutet och verksamhetschef vid Rätts
medicinalverkets rättspsykiatriska av
delning i Stockholm, deltog som expert 
i Psykiatrilagsutredningen. Kristians
son inriktade sig på att tala om den nu
varande lagstiftningen på området. 

– Sverige är oerhört avvikande i det 
här avseendet (som saknar ett otillräk
nelighetsrekvisit) sedan brottsbalken 
kom i mitten på 1960talet. Dessför
innan liknade vi mer världen i övrigt 
då hade vi nämligen ett otillräknelig
hetskoncept. Ändå ska vi ha varit avvi
kande dessförinnan eftersom vi hade 
rysligt många otillräkneliga per år i Sve
rige, sa Kristiansson som berättade att 
man märker en viss förändring som 

handlar om de fall där domstolarna, 
eller parterna önskar att RMV utreder 
hur det är ställt med förmågorna: insikt 
och handlingskontroll, oavsett om det 
finns en allvarlig psykisk störning hos 
den tilltalade eller ej.

– Om vi får tydliga frågor försöker vi 
besvara dem. Det är det viktigt att tän
ka på hur man ska formulera de här frå
gorna, sa hon tillade att förutom allvar
liga psykiska störningar kan det handla 
om att få belyst märkliga förvirringstill
stånd eller extrema stresstillstånd. 

En annan grupp förutom den med 
psykiatriska störningar, som enligt 
Kristiansson, också behandlas rätt så 
speciellt i Sverige, är de förståndshan
dikappade. I princip ska de aldrig dö
mas till rättspsykiatrisk vård såvida 
det inte finns andra tydliga störningar 
eller att det är en extremt svår utveck
lingstörning. Enligt Kristianson riske
rar de som är lätt eller medelmåttligt 
eller utvecklingsstörda, men som inte 
har en allvarlig psykisk störning att falla 
mellan stolarna. 

– En liten grupp av de personerna 
har tveklöst en ganska betydande ned
sättning av förmågan att ta ansvar för 
sitt handlande. Men det är inte någon 
som frågar efter att få det bedömt. Of
tast blir det så i vårt system att man 
hänger upp det här på allvarlig psykisk 
störning och sedan tar det stopp, kon
staterade Kristiansson. n

Straffrätt och psykisk      störning

Förhandlings-
teknik för 
jurister – Johan 
Lagerbielke.

en självinsikt om den egna kultu
rella bakgrunden. Och sedan alla 
andras. Under föredraget på Ad
vokatdagarna beskrev han bland 
annat bilden av svenskarna utom
lands.

– Jag visste ingenting om 
svenskarna när jag kom hit, abso
lut ingenting. Jag visste bara att 

de söp ihjäl sig, hade sex överallt 
och var kommunister. Nu när jag 
har bott här i ett antal år så vet jag 
att ett av de här påståendena är 
sant.

Colin Moon berättade också att 
svenskar har sängkläder med sig i 
bilen när de åker på middags
bjudningar ifall de inte lyckas be

stämma vem som ska köra hem 
och vem ska dricka vin. Han för
klarade att på svenska konferen
ser har man namnbrickor för att 
komma ihåg vad man själv heter. 
Och att vi älskar möten så mycket 
att vi till och med har förmöten 
för att diskutera vad vi ska disku
tera på det riktiga mötet. n

Därmed blir straffansvar uteslutet 
för gärningar som har begåtts under 
en kvalificerad psykisk störning eller 
motsvarande tillfällig sinnesförvirring.

I Sverige har – sedan brottsbalken 
infördes – psykiska störningar beak-
tats vid domstolens påföljdsbestäm-
ning i stället för vid bedömningen av 
straffansvaret.

Utredningen föreslår att tre nya 
former av rättspsykiatriska bedöm-
ningar ska införas, bland annat ett 
läkarutlåtande om gärningsmannens 
tillräknelighet.

Psykiskt störda lagöverträdare som 

döms till ansvar för brott ska få sin på-
följd bestämd enligt vanliga bestäm-
melser. Rättspsykiatrisk vård avskaf-
fas som påföljd.

• Särskilda skyddsåtgärder införs. 
Det innebär att människor som har en 
hög återfallsrisk ska kunna vara fort-
satt inlåsta. Det kallas idag särskild 
utskrivningsprövning. Förutsättning-
arna för de särskilda skyddsåtgär-
derna är att det ska finnas en gärning 
där det inte är ett lindrigare straff än 
sex månader och en påtaglig risk för 
återfall i brott och det ska vara fråga 
om allvarliga brott.

PSYKIATRILAGSUTREDNINGENS                              BETÄNKANDE (SOU 2012:17)

Marianne 
Kristiansson.

Colin Moon.
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Vid sitt seminarium gick advokat 
Johan Sidklev igenom hur huvud-
förhandlingen i ett internationellt 
skiljeförfarande kan skilja sig från 
vad en svensk processförare är van 
vid, särskilt när det gäller bevis-
upptagning och slutanförande. Det 
kan hända att huvudförhandlingen 
inskränker sig till bevisupptagning 
i form av korsförhör eller vittnes-
konferens.

 
Johan Sidklev tog sin utgångspunkt i ett 
skiljedomsfall från verkligheten, där 
förfarandet ägde rum i Stockholm en
ligt SCC:s regler, och parter och skilje
män kom från flera europeiska länder.

Vid förfarandets första case manage
ment conference – ett slags muntlig för
beredelse – ville nämnden att parterna 
skulle skriva på ett avstående från att 
klaga på skiljenämndens kostnadsan
språk, eftersom ordföranden hade hört 
talas om ett svenskt rättsfall där nämn
den blev återbetalningsskyldig för kost
naderna. 

Nämnden beordrade också parterna 
att inkomma med skriftliga vittnesat
tester från alla vittnen och experter 
innan de kallades för att höras. I dag är 
det vanligt att skriftliga vittnesutlåtan
den används i internationella skiljeför

faranden. IBA:s regler utgår från att at
tester finns. Till nackdelarna hör att 
utlåtandena oftast skrivs av ombuden, 
vilket innebär att innehållet påverkas 
av hur ombuden har lagt upp tvisten 
och att kostnaden blir hög. Men tillvä
gagångssättet har fördelar. Utlåtande
na ”destillerar fram” de tvistiga frågor
na före huvudförhandlingen och 
förutsägbarheten i processen ökar. Det 
gör korsförhören effektivare och sparar 
dyr förhandlingstid – med upp till 50 
procent.

I exempelförfarandet önskade 
nämnden hålla vittneskonferens, där 
vittnena skulle höras i grupper utifrån 
ämne. Vittneskonferenser kan effekti
visera och spara tid – återigen upp till 
50 procent – och pengar. Man får också 
tvistefrågorna samlade på ett ställe i 
protokollet. Johan Sidklev menade att 
vittneskonferens kan fungera bra med 
faktavittnen, förutsatt att en noga över
lagd gruppering av vittnen och tviste
frågor har gjorts.

– Men det kräver en påläst och kom

Huvudförhandling i internationella          skiljeförfaranden – vad är best practice?

Projektledning 
i transaktioner 
/ Malin Leffler, 
Markus Olsson, 
Johanna Wärn-
berg.

Ett rättssäkert 
förfarande /  
Börje Leid-
hammar, Inga-
Lill Askersjö.

Att tänka på vid advokatundersökningar
Advokater har egenskaper 
som typiskt sett gör dem väl 
lämpade att göra förklarande 
utredningar kring en händelse 
eller ett förlopp. Ofta behövs 
också en bedömning av det 
som har hänt utifrån lagar och 
regler. 

Vid ett seminarium redovisade 
advokaterna Biörn Riese och An
dreas Steen några saker att ha i 
åtanke vid advokatundersökning
ar. Tom Lidström, engelsk solici
tor, gav en internationell utblick.

Biörn Riese konstaterade att 
mycket av det advokater gör är 
olika typer av advokatundersök
ningar.

Det kan handla om att avge ut
låtanden om tillämpningen av 
olika lagar, eller om att skriva due 
diligencerapporter för säljar el
ler köparsidan i transaktioner. 
Ofta handlar det om att något 
ska beskrivas – ett förlopp, ett av
tal, en rättsfråga. Både interna 
och externa utredning förekom
mer. Ibland bedrivs undersök
ningar om samma sak parallellt 
av olika parter, och förloppen 
kan utmynna i tvister. Ibland är 
undersökningen en grund för vi
dare utredning. I vissa fall ska un
dersökningen redovisas publikt 
– i andra fall är en utredning en 
strikt konfidentiell sak. 

Andreas Steen betonade att det 

är viktigt att hela tiden ha klart för 
sig vem som är uppdragsgivaren 
och i vems intresse det givna upp
draget genomförs. Vilket är det 
objektiva bolagsintresset? Hur ser 
förhållandet mellan bolagsorga
nen ut? Vilken hänsyn ska tas till 
externa intressenter, och vilka är 
de? Hur ska aktieägarnas intres
se beaktas? Det kan inträffa när 
man har ett utredningsuppdrag 
från bolagsstyrelsen, att styrelsen 
också blir föremål för kritik i ut
redningen. De som initierat utred
ningen blir då själva föremål för 
den – det kan innebära att förut
sättningarna för utredningen för
ändras i karaktär.

Biörn Riese påminde om att 

etiska aspekter har hamnat i fokus 
på senare år. Nya normsystem har 
tillkommit utöver lagar och regler 
– till exempel om corporate social 
responsibility (CSR), andra etiska 
normer och miljö. Detta måste 
beaktas i en undersökning om ett 
bolags agerande. 

Johan Sidklev.

Andreas 
Steen.

Biörn 
Riese.
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petent nämnd, som är moderator – inte 
inkvisitor. Och ombuden måste få ställa 
frågor, sade han.

En gemensam frågesession med ex
perterna under ledning av nämnden, 
så kallad hot tubbing, är också vanligt 
förekommande.

I SKILJEFÖRFARANDET i Stockholm 
skulle en stenograf (court reporter) an
litas för att transkribera huvudförhand
lingen i realtid. I internationella skilje
förfaranden är det numera vanligt att 
man använder en stenograf.  Kostna
den är cirka 20 000 euro för en veckas 
förhandling. Det är viktigt att ha i åtan
ke att om så kallad remote realtime 
transcript används, innebär det att för
handlingen kan följas via dator var som 
helst i världen – till exempel av ett vitt
ne, som kan ta del av vad ett mot
partsvittne har sagt.

Nämnden i exempelförfarandet ville 
inte ha långa sakframställningar, utan 
förelade parterna att ge in ”skeleton ar
guments” före målet. Men parterna in
sisterade, och fick en halv dag vardera 
för sakframställan. Det finns inga be
stämda regler för sakframställan i inter
nationella förfaranden. Johan Sidklev 
rekommenderade att inte avstå från 
muntlig sakframställan. Den muntliga 

framställningen ger en möjlighet att 
klargöra missuppfattningar och felak
tigheter från inlagor och att övertyga 
nämnden.

– Men plädera inte! rådde Sidklev.
Det är också viktigt att noga avväga 

detaljnivå och tid för sakframställning
en.

PARTERNA I JOHAN SIDKLEVS exempel 
var överens om att de inte 
ville använda ”posthearing 
briefs”. Men vid huvudför
handlingen begärde ändå 
nämnden att få in slutskrif
ter efter förhandlingen.

Ibland ifrågasätts om slut
anföranden behövs. Johan 
Sidklev tyckte absolut att 
svaret är ja, och citerade 
Iain Morleys bok The Devil’s 
Advocate: ”The closing speech is the 
very reason the advocate exists. It is 
their weapon, their art, their moment 
of persuasion …”

– Muntligt slutanförande är ett gylle
ne tillfälle att påverka nämnden medan 
fakta och bevisning är helt färska, sade 
han.

Skiljenämnden håller oftast sin vikti
gaste – och kanske enda – överläggning 
direkt efter förhandlingens slut. Johan 

Sidklev framhöll att det är mycket van
ligt att nämnden drar generella slutsat
ser och fattar inriktningsbeslut vid den 
första överläggningen.

Posthearing briefs tar längre tid och 
är dyrare, men ger ombudet tid att 
strukturera argumenten och möjlighet 
att ge nämnden en sammanfattning av 
målet och att koppla ihop rättsfrågorna 
med bevisningen. Om man har använt 

en stenograf, kan man cite
ra direkt från förhandlings
utskrifterna.

– Skriftligt slutanförande 
ger dig som ombud möjlig
het att formulera nämndens 
dom, sade Sidklev.

 Johan Sidklevs praktiska 
råd var att både hålla ett 
muntligt slutanförande och 
ge in en posthearing brief – 

men i begränsad omfattning, 50–70 si
dor.

JOHAN SIDKLEV sammanfattade vad 
som är ”best practice” i internationella 
skiljeförfaranden:  

• Skriftliga vittnesutlåtanden
• Vittneskonferens med experter – 

men ännu inte med sakvittnen
• “Court reporter” för större tvister
• “Post hearing briefs”. n

”Skriftligt slut-
anförande ger 

dig som ombud 
möjlighet att for-

mulera nämn-
dens dom!”
Johan Sidklev

Huvudförhandling i internationella          skiljeförfaranden – vad är best practice?

Kommersiell för-
valtningsrätt … 
/ Karin Åhman, 
Ulf Öberg.

Yttrandefrihet 
och integritets-
skydd / Mårten 
Schultz, Peter 
Danowsky.

– Medierna driver normerna, 
sade Riese.

Advokater passar som granska
re därför att de har särskild kom
petens, erfarenhet och träning 
för sådana uppgifter. Biörn Riese 
betonade att det är viktigt att vara 
tydlig mot sig själv och uppdrags

givaren – att vara självständig och 
ha integritet, och att inte bara låna 
ut sitt namn. Som oberoende gran
skare ska man inte förhandla om 
sina slutsatser, utan stå för dem.

Andreas Steen tog upp frågan 
om hantering av material gent
emot uppdragsgivaren. Utred
ningsmaterial kan komma från 
många olika håll. Utgångsläget är 
att klienten äger sitt material och 
i grund och botten även har rätt 
till annat material som tillkom
mer utredningen. Hur material 
hanteras kan dock påverka vil
jan för viktiga informationskällor 
att bidra till utredningen. Därför 
bör även denna fråga diskuteras 
meduppdragsgivaren i förväg. 

En särskild fråga som ska beaktas 
i sammanhanget är personupp
giftslagens bestämmelser, exem
pelvis vid genomgång av en an
ställds epost som ofta är mycket 
känsligt ur integritetssynpunkt.

Andreas Steen framhöll att 
några särskilda utmaningar för 
advokaten är att värdera och sålla 
den inhämtade informationen, att 
göra riktiga intresseavvägningar 
och att inte ge efter för påtryck
ningar. Håller man inte strängt 
på etiken, finns det risk att man 
anklagas för ”whitewash”. Han 
framhöll att sådana uppfattningar 
skulle vara fördärvande för både 
utredningen och advokatbran
schen.

Biörn Riese betonade slutligen 
vikten av advokatens integritet 
och framhöll att advokaten måste 
vara vaksam på stridande intres
sen i undersökningen. 

Tom Lidström underströk vik
ten av att definiera uppdragsgi
varen samt omfattningen av och 
syftet med undersökningen, och 
att hålla detta i minnet under hela 
arbetet. Viktigt är att upprätta en 
plan inför undersökningen, och 
att hålla sig till den. Den som gör 
en undersökning som sträcker 
sig över flera jurisdiktioner måste 
tänka på att regelverken skiljer 
sig när det gäller exempelvis ad
vokatsekretess, data och doku
mentskydd – och ärekränkning. n 

Andreas 
Steen.

Biörn 
Riese.
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Nya ombudsriktlinjer för skiljeavtal från IBA
Garanterar IBA:s nya riktlin-
jer för partsrepresentation i 
internationella skiljeförfaran-
den rättvisa mellan parterna 
– eller inskränker de bara 
ombudens handlingsfrihet? 
Det var frågan vid seminariet 
med Judith Gill och Fredrik 
Andersson.

IBA:s omdiskuterade riktlinjer för 
partsrepresentation i internatio
nella skiljeförfaranden antogs den 
25 maj i år efter en femårig process.

Judith Gill, QC, engelsk solicitor 
advocate, var ordförande i Inter
national Bar Associations (IBA:s) 
skiljedomskommitté 2010–2011. 
Hon var även med i arbetsgrup
pen som utarbetade riktlinjerna.

Bakgrunden är de väsentliga 
skillnaderna mellan reglerna i oli
ka jurisdiktioner för vad partsom

bud får göra i skiljeförfaranden. 
Det gäller till exempel kontakter 
med vittnen, omfattningen av 
upplysningsplikt och i vilken mån 
en part får kommunicera ensidigt 
med skiljemännen.

Skillnaderna mellan regelver
ken har lett till ojämlika förutsätt
ningar mellan parter från olika 
länder, till möjligheter att obstru
era skiljeförfaranden genom ”ge
rillataktik” och till osäkerhet om 
vilka etiska regler som ska tilläm
pas. Det har inte heller varit klart i 
vilken utsträckning skiljenämn
den har befogenhet att ingripa 
mot ombud.

Tidigare har flera försök gjorts 
att utfärda riktlinjer för ombud i 
skiljeförfaranden, men inga har 
fått fullt genomslag.

Arbetsgruppen för de nya IBA
riktlinjerna genomförde 2010 en 

enkätundersökning bland verk
samma skiljedomsjurister, och 
fann att tre fjärdedelar ansåg att 
tillämpningen av olika regler för 
ombuden ledde till obalans i skil
jeprocessen.

Judith Gill presenterade det 
mest kännetecknande för riktlin
jerna.

Riktlinjerna 4–6 föreskriver att 
partsombuden ska presentera sig 
på ett så tidigt stadium som möj
ligt, och parterna är skyldiga att 
meddela ändringar av ombud. 
Om inte parterna medger det, får 
inte ombud åta sig uppdrag som 
innebär en intressekonflikt på 
grund av ombudets förhållande 
till en skiljeman – i så fall kan skil
jenämnden avvisa ombudet. Frå
gan behandlades i rättsfallet  
Hrvatska elektroprivreda mot Slo
venien (ICSID ARB/05/24): En 

engelsk barrister som var medlem 
av samma ”chamber” som skilje
nämndens ordförande, och vars 
medverkan i processen tillkänna
gavs på ett sent stadium, tilläts 
inte agera som partsrepresentant.

Enligt riktlinjerna 7–8 är ensidig 
kommunikation mellan en part 
och en skiljeman generellt förbju
den, om det inte gäller konstitue
ringen av skiljenämnden – men 

Judith 
Gill.

Anders Thornberg, generaldirek-
tör och chef för Säkerhetspolisen 
sedan 2012, inledde fredagen 
under Advokatdagarna med en 
föreläsning för alla deltagare 
under rubriken Vad gör Säpo 
egentligen?

 
På senare tid har Säpo gått igenom en 
stor omställning – från en organisation 
präglad av kalla kriget till en modern 
säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen har 

ett svårt uppdrag, förklarade Thorn
berg: att skydda demokratin och Sveri
ge, och att förebygga och bekämpa 
brott som är bland de allvarligaste i 
samhället. Han framhöll att Säpo inte 
har någon egen politisk agenda, utan 
arbetar på uppdrag av statsmakterna.

– Grundtanken att skydda 
Sveriges demokratiska sys
tem, medborgarnas fri och 
rättigheter och den nationella 
säkerheten sitter djupt i med
arbetarna, sade han.

Säpos uppdrag sträcker sig 
över många områden. Säpo 
ska se till att den centrala 
statsledningen kan verka 
tryggt, skydda statschefen 
och utländska sändebud, se till att ut
ländska underrättelsetjänster respek
terar Sveriges lagar och förebygga ter
rorism och flyktingspionage. 
Säkerhetspolisen ska förhindra ITat
tacker och se till att massförstörelseva
pen inte tillverkas eller sprids. Därtill 
ska Säpo se till att val kan genomföras 
under demokratiska former, att stats
tjänstemän, advokater och journalister 

kan sköta sina uppgifter utan att utsät
tas för hot eller våld, och se till att Sve
rige inte används som bas för terro
rism.

SÄPOCHEFEN BETONADE att det är vik
tigt att samhället bemöter hoten med 

lagliga metoder och i enlighet 
med rättsstatens principer, 
och att verksamheten har le
gitimitet och förtroende hos 
medborgarna.

– I demokratiska länder får 
inte säkerhetstjänsten ha för 
långtgående befogenheter, 
sade Anders Thornberg.

Enligt Anders Thornberg 
ökar förtroendet för Säpo 

ständigt. Han menade att myndigheten 
är mer öppen och transparent än nå
gonsin.

– Granskning av Säkerhetspolisen är 
viktigt och välkommet. Det är nödvän
digt med en levande debatt. Ibland 
känner man frustration över att lägga 
ned mycket arbete och nå framgångar i 
det tysta. Det är en utmaning att inte 
alltid kunna bemöta påståenden.

”I demokratis-
ka länder får 

inte säkerhets- 
tjänsten ha för 

långtgående 
befogenheter”
Anders Thornberg

Vad gör Säpo egentligen?
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parten får inte höra sig för om skil
jemannens åsikt i själva tvisten.

Riktlinjerna 9–11 förbjuder om
bud att framföra falska fakta eller 
ge in falska bevis. De ålägger om
budet att rätta felaktiga fakta och 
att vidta åtgärder när falska bevis 
upptäcks – om det inte strider mot 
ombudets tystnadsplikt.

I riktlinjerna 12–17 finns regler 
om informationsutbyte och edi
tion. De föreskriver att ombudet 
inte får använda edition som ett 
vapen för otillbörliga ändamål i 
processen.

Frågan om ombudets förhållan
de till vittnen och experter (rikt
linjerna 18–25) har varit mest kon
troversiell. Riktlinjerna slår fast att 
ombudet får sammanträffa med 
vittnen och experter, diskutera 
bevisningen med dem och hjälpa 
dem med bevisintyg – men ombu

det måste se till att bevismateria
let är vittnets eller expertens eget. 
Ett ombud som är underkastad 
strängare regler i sin egen juris
diktion kan ta upp frågan med 
motparten eller skiljenämnden.

Slutligen ger riktlinjerna 26–27 
besked i frågan om begränsningar
na i skiljenämndens rätt att ingripa 
mot ombud. Om ett ombud miss
sköter sig kan skiljenämnden till
rättavisa ombudet, beakta saken i 
fördelningen av processkostna
derna eller vidta andra åtgärder 
för att säkerställa en rättvis pro
cess.

JUDITH GILL BETONADE att rikt
linjerna har begränsningar: De är 
inte en fullständig etisk regelsam
ling för ombud.

På huvudfrågan om riktlinjerna 
garanterar en rättvis skiljeprocess 

eller hindrar ombuden svarade 
Judith Gill:

– Troligen varken eller!
Men hon lutade åt att riktlinjerna 

faktiskt fyller sitt syfte att garantera 
rättvisa – de försöker ta itu med 
några svårigheter som har kommit 
fram, och det finns fortfarande gott 
om utrymme för ombuden att sät
ta sin prägel på processen.

– Vi hoppas att riktlinjerna blir 
allmänt godtagen standard på 
samma sätt som IBA:s riktlinjer om 
intressekonflikter och om bevis
upptagning, avslutade Judith Gill.

Advokat Fredrik Andersson re
flekterade över IBAriktlinjerna 
från ett svenskt perspektiv. Han 
uppfattade inte att det hade upp
levts som ett problem från svensk 
horisont att ombud verkar under 
olika etiska normsystem.

Fredrik Andersson menade att 

innehållet i riktlinjerna inte är 
kontroversiellt.

– Men strukturen är en utma
ning. Riktlinjerna antas genom av
tal mellan parterna, men riktar sig 
mot ombuden. Och sanktionerna 
drabbar klienten, inte ombudet.

Att hålla isär part och ombud är 
en svår princip, förklarade Fredrik 
Andersson. Skiljenämndens befo
genhet att tillämpa sanktionerna 
och relationen mellan IBAriktlin
jerna och lokala regler innebär 
också utmaningar.

Fredrik Andersson var överty
gad om att riktlinjerna kommer 
att få genomslag i internationella 
skiljeförfaranden som det soft 
lawverktyg de är – de kommer 
med tiden att få betydelse som 
vägledande riktlinjer i internatio
nella skiljeförfaranden, och man 
kommer att hänvisa till dem. n

Säpo arbetar långsiktigt med tålmo
dig analys. Målet är att inget ska hända.

– De som tror att medarbetarna är 
agenter med pass i fickan har fel, sa 
Thornberg.

Anders Thornberg redogjorde detal
jerat för hur Säpos arbete mot terror
planerna mot den danska tid
ningen JyllandsPosten 2010 
gick till.  Genom den egna un
derrättelsetjänsten fick Säpo 
veta att två individer planera
de något förfärligt, någon
stans, och identifierade per
sonerna och den lägenhet där 
de fanns. 

Säpo förstod att terroran
greppet skulle ske i Sverige el
ler Danmark och etablerade kontakt 
med danska polisen. Säpo spanade nu 
på lägenheten dygnet runt, med rums
avlyssning och teleavlyssning. 

På julafton 2010 fick Säpo veta att 
målet var JyllandsPosten och att ter
rordådet skulle ske i närtid – personer
na talade om saken i lägenheten.

Nu var frågan om polisen skulle av
bryta planerna snabbt, eller vänta. 

Säpo diskuterade saken med åklaga
ren, som ville vänta så länge som möj
ligt. Säpo höll beredskap hela tiden, 
om personerna skulle lämna lägenhe
ten. Alla åtgärder vidtogs för att inga 
oskyldiga skulle skadas. I verksamhe
ten prioriterar Säpo alltid människors 

säkerhet. Det viktiga är att 
förhindra terrorattentat, inte 
att få till stånd en fällande 
dom.

Till slut gav sig personerna 
av mot Danmark med bil. 
Säpo följde efter tills bilen 
nådde Öresundsbron, då 
danska polisen tog över. I en 
känd och övervakad lägenhet 
grep danska polisen dem, 

innan de hann ta sig till tidningens re
daktion. Säpo biträdde med material 
till utredningen i Danmark, och män
nen dömdes till 12 års fängelse.

Anders Thornberg gav ett annat ex
empel på utmaningar som Säpo ställs 
inför: Säpo fick veta med fyra veckors 
varsel att USA:s president skulle kom
ma på statsbesök – det  innebar en ex
tremt kort förberedelsetid. Amerikan

ska Secret Service var stressat. Vid en 
särskild händelse av det slaget ändrar 
Säpo sin befälsföring till ett hierarkiskt 
system.  Beslutsmandatet skjuts ned så 
långt som möjligt i organisationen. Till 
exempel utsågs en livvakt till platschef, 
när president Obama skulle besöka 
Stockholms stora synagoga. Den sor
tens organisation är inte Secret Service 
van vid – amerikanernas organisation 
kräver många fler medarbetare. Samti
digt med statsbesöket skulle den ordi
narie verksamheten pågå som vanligt.  

Anders Thornberg betonade att det 
förebyggande arbetet ständigt innebär 
svåra bedömningar.

– I teorin kan allt förhindras – men 
vem vill leva i ett sådant samhälle? frå
gade han retoriskt.

ANDERS THORNBERG AVSLUTADE med 
att berätta om en intervju med en av de 
så kallade Somaliasvenskarna, som 
sade att han hade insett att säkerhets
tjänsten i Sverige inte hade uppgiften 
att förtrycka utan att skydda.

– Det värmer hjärtat särskilt, sade 
Thornberg. n

Kapitalskydds-
reglerna i ABL 
(17 kap.) … / 
Erik Nerep.

Medie- och 
krishantering /  
Willy Silberstein.
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Svagt skydd för visselblåsare
Det är bra för samhället när 
anställda vågar slå larm om 
missförhållanden och oegent-
ligheter, men skyddet som 
visselblåsarna får i lagen är 
otillräckligt och de drabbas 
ofta av repressalier.

 
Behöver vi en ny lag som ger ett 
bättre skydd för visselblåsare? 
Den frågan togs upp på seminari
et ”Whistleblowers – rättsläge och 

skydd”. Lars Viklund, en av Sve
riges ledande advokater inom ar
betsrätt, var moderator och inled
de med att konstatera att det finns 
två aktuella offentliga utredningar 
på det här området.

Den ena leds av justitierådet 
Per Virdesten och är arbetsrätts
lig. Han ska utreda om det finns 
ett otillräckligt skydd för vissel
blåsare och överväga om det finns 
behov av ny lagstiftning. Utred

ningen ska vara klar i maj 2014. 
Den andra utredningen, som är 
offentligrättslig, blev klar den 30 
november och har letts av Marga
reta Åberg. Hon ger svar på om 
meddelarskyddet behöver utvid
gas för privatanställda inom vård, 
skola och omsorg.

Lars Viklund tog upp frågan om 
Sverige för att skydda visselblå
sare från repressalier borde sätta 
gränser för utköpsregeln i ett mer 
absolut anställningsskydd. Här 
vände han sig till en av Sveriges le
dande arbetsrättsadvokater, Mag
nus Wallander, som fanns i pu
bliken. Wallander underströk att 
syftet med att lämna ut uppgifter
na är avgörande och var kritisk till 
ett mer absolut skydd.

– Jag tror inte det är rätt väg att 
gå, sa han. Däremot tror jag att det 
är viktigt att ha en lagstiftning som 

mera tydligt beskriver när man 
kan lämna uppgifter och att kon
sekvenserna av det inte ska vara 
repressalier om man lämnar upp
gifterna i ett gott syfte.

Viklund frågade också Wallan
der om det finns andra sätt att 
stärka skyddet.

– Möjligen att markera att den 
som agerar på ett sätt som möjli
gen kan betraktas som illojalt, det 
vill säga att man bryter mot någon 
slags sekretessåtagande, ska gå fri 
om man gör det i ett gott syfte, till 
exempel för att komma åt ett mil
jöbrott eller ett mutbrott, svarade 
Wallander.

Svenska Dagbladets redaktions
chef Olle Zachrison, som medver
kade i seminariet, berättade om 
avslöjanden som nyligen tagits 
upp av medierna där visselblåsare 
som kommit med tips drabbats av 

Vilka konsekvenser får Högsta 
domstolens beslut sommaren 2013 
om dubbel lagföring och dubbel-
bestraffning? Det diskuterade ad-
vokaterna Börje Leidhammar och 
Leif Gustafson med riksåklagaren 
Anders Perklev.

 
Advokat Börje Leidhammar gav en bak
grund till rättsutvecklingen i svensk 
praxis när det gäller dubbla sanktioner, 
skattetillägg och straff enligt skatte
brottslagen, utifrån ne bis in idemprin
cipen i Europakonventionens sjunde 
tilläggsprotokoll och i EU:s rättighets
stadga.

Efter EUdomstolens avgörande den 
26 februari 2013 har Högsta domstolen 
tagit ställning i frågan i flera avgöran
den. I pleniavgörandet den 11 juni (NJA 
2013 s. 502) kom HD fram till att ett på
fört skattetillägg är ett hinder mot åtal 
som avser samma oriktiga uppgift. I av
görandet den 16 juli (mål Ö 152613) slog 
HD fast att resning kunde beviljas i mål 
där dubbel lagföring hade skett efter 
den 10 februari 2009, då det svenska 
rättsläget ansågs ha förändrats genom 

Europadomstolens dom i Zolotuchin
målet.

I betänkandet Förbudet mot dubbla 
förfaranden och andra rättssäkerhets
frågor i skatteförfarandet (SOU 
2013:62) lämnade Utredningen om 
rättssäkerhet i skatteförfarandet ett an
tal förslag som berör frågan. 
Börje Leidhammar ingick i ut
redningen som expert och 
lämnade ett särskilt yttrande.

Utredningen föreslår att 
åklagaren ska samordna en 
administrativ och en straff
rättslig sanktion som kan 
uppkomma vid en oriktig 
skatteuppgift. I skattebrotts
processen ska allmän dom
stol besluta om skattetillägg på yrkande 
av åklagaren. Åklagaren ska kunna på
föra skattetillägg i ett strafföreläggan
de. Om Skatteverket har beslutat om 
skattetillägg får åtal för skattebrott inte 
väckas eller strafföreläggande utfärdas. 
Skatteverket ska inte få ta ut skattetill
lägg för en felaktighet som utreds som 
brott, så länge utredningen pågår eller 
om åtal har väckts. 

Anders Perklev beskrev vilken in
ställning Riksåklagaren hade intagit ef
ter de olika besluten i frågan.

Efter EUdomstolens förhandsavgö
rande borde vilandeförklaring av pågå
ende mål tillstyrkas. Efter HD:s pleni
beslut den 11 juni om att skattebrottsåtal 

ska avvisas om skattetillägg 
redan har påförts, var RÅ:s 
inställning att åklagarna ska 
yrka avvisning i fall där ett 
påfört skattetilllägg utgör 
hinder mot att pröva ett väckt 
åtal. Och efter HD:s beslut 
den 16 juli om rätt till resning 
av brottmålsdomar efter den 
10 februari 2009 var RÅ:s in
ställning att åklagarna ska an

söka om resning till förmån för den 
dömde där det är påkallat.

– Junibeslutet var väntat men julibe
slutet, som innebar att förbudet mot 
dubbellagföring skulle gälla retroak
tivt, kom som en överraskning, sade 
Perklev.

Efter julibeslutet gick åklagarna ige
nom ca 170 lagakraftvunna domar på 
området. Det gällde mål där verkställig

”Jag blev 
förvånad, 

och jag ifråga-
sätter om det 
är ett riktigt 
avgörande”
Leif Gustafson

Ne bis in idem – HD:s sommarbeslut        får konsekvenser

Retorik i rätts-
salen / Agneta 
Wallin.
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repressalier eller att dessa källor 
efterforskas i strid med källskyd
det i den svenska grundlagen.

Han berättade om Karin Törn
qvist som avslöjade maktmiss
bruk och korruption på Göte
borgs Energi. Hon efterforskades 
av organisationen och fick inga 
nya uppdrag efter att avslöjan
det hade sänts i SVT:s Uppdrag 
granskning. Zachrison berättade 
också om Skånepolisens regis
ter för romer som avslöjades av 
Dagens Nyheter och att Justitie
kanslern har beslutat att inleda 
en förundersökning om brott mot 
tystnadsplikten.

– Vår linje från de stora tidning
arna är att även om det finns juri
diska möjligheter att jaga en viss 
källa så kan myndigheter av andra 
anledningar välja att avstå från att 
göra det, sa Olle Zachrison.

Utöver Lars Viklund och Olle 
Zachrison medverkade Robert 
Engstedt, kammaråklagare vid 
Riksenheten mot korruption, Ei
nar Lundgren, styrelseledamot i 
Institutet mot mutor (IMM) och 
Transparency International Sve
rige, och Helena Sundén, gene
ralsekreterare för Institutet mot 
mutor.

– Företagen vill ha och måste ha 
visselblåsare. Det kan till och med 
vara så att det kan vara ett brott 
mot lojalitetsplikten att inte blåsa 
om man ser skadlig verksamhet i 
företaget, sa Einar Lundgren som 
har en bakgrund som chefsjurist 
på Skanska.

Han och Robert Engstedt tala
de om fördelarna med så kallade 
whistleblowersystem, som gör 
det möjligt för anställda att ano
nymt slå larm om problem. Men 

Helena Sundén tycker inte att de 
här systemen räcker, utan att or
ganisationer också måste jobba 
mer aktivt på att skapa en öppna
re kultur.

– Vi får in mycket frågor från 
personer som har upptäckt nå
gonting och undrar vad de ska 
göra. I en del fall har man whistle
blowersystem på plats i organisa
tionerna, men ändå är personer
na osäkra på om deras identitet 
blir skyddad, sa Helena Sundén.

Helena Sundén och Einar Lund
gren svarade ja när de fick frågan 
om det behövs en särskild lag som 
reglerar skyddet för visselblåsare.

– Från Transparency har vi job
bat mycket med de här frågorna. 
Vi har gjort särskilda studier och 
vi ser till exempel att Norge har en 
hyggligt bra lagstiftning. Det ligger 
nära till hands att titta på Norge 

och även Storbritannien, sa Einar 
Lundgren.

Lars Viklund tog också upp an
dra paragrafen i företagshemlig
hetslagen som undantar företa
gen skydd när det är antagligt att 
det är fråga om brottslig verksam
het eller andra allvarliga missför
hållanden.

– Det är svårt för individer att av
göra vad som är allvarliga missför
hållanden och man riskerar både 
skadestånd och att få arbetsrättsli
ga påföljder, sa Lars Viklund. n 

Hur kan visselblåsare skyddas från repressalier? Det diskuterade Lars Viklund, 
Helena Sundén, Einar Lundgren, Robert Engstedt och Olle Zachrison på Advokatdagarna.

het av fängelsestraff pågick eller där 
verkställigheten inte hade påbörjats. 
Ett tiotal ansökningar om resning läm
nades in till Högsta domstolen.

Därefter bestämde Åklagarmyndig
heten att alla domar, strafföreläggan
den och åtalsunderlåtelser efter den 10 
februari 2009 skulle granskas. Det rör 
sig om ca 2 000 ärenden. Där ansöker 
åklagarna om resning när det finns för
utsättningar och den dömde samtyck
er.

Åklagarmyndighetens erfarenheter 
hittills är att omkring en tredjedel av de 

dömda är berättigade till resning. Of
tast leder resningen till ny påföljdsbe
stämning.

– Det är sällan hela domen faller 
bort, förklarade Anders Perklev.

Advokat Leif Gustafson gav synpunk
ter ur försvararens synvinkel.

– Vi som advokater har hamnat i 
omöjliga situationer när vi ska ge klien
ten besked om hur saken kommer att 
hanteras och om hur ett mål kommer 
att gå, sade han.

Leif Gustafson var kritisk till att dom
stolarna vid sin handläggning vanligen 

avgör frågan om dubbla förfaranden 
först i domen.

– Vi har en frågeställning som handlar 
om huruvida det är tillåtet med dubbla 
förfaranden. Invändningen kommer att 
det inte är det. Då genomför domstolen 
hela förfarande nummer två för att se
dan sätta sig ner och säga: ”Fick vi göra 
det som vi precis gjorde?”, sade han.

Leif Gustafson framhöll att ytterliga
re ett av HD:s beslut är intressant, näm
ligen beslutet från den 25 juli (mål  
Ö 350913), där han själv var försvara
re. Beslutet säger att förbudet mot 
dubbla lagföringar och straff inte kan 
leda till resning, om åtal har väckts inn
an skattetillägget meddelas.

– Jag blev förvånad, och jag ifrågasät
ter om det är ett riktigt avgörande. Kort 
efter att åklagaren begärde att domsto
len ska straffa personen blev han straf
fad, genom skattetillägg. Innebörden 
av HD:s beslut är att man säger att han 
visserligen har blivit straffad, men det 
var förvaltningssidan som gjorde det, 
inte den allmänna domstolen, resone
rade Leif Gustafson, som inte trodde 
att frågan är slutligt avklarad. n

Ne bis in idem – HD:s sommarbeslut        får konsekvenser

Advokatetik – 
intressekonflik-
tens gränser … /
Lena Frånstedt 
Lofalk, Bo Ahle-
nius.

Leif Gustafson, Anders Perklev och Börje Leidhammar.
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En ny metod där domstolen och 
familjerätten har ett tätare samar-
bete flyttar fokus i vårdnadstvister 
från konflikt till långsiktig lösning.

 
Antalet vårdnadstvister i domstolarna 
har ökat betydligt under senare år. Inte 
sällan återkommer parterna med nya 
stämningar. De barn som är föremål för 
vårdnads och boendetvister är, förut
om att de hörs i vårdnadsutredningar, 
ofta även aktuella inom andra verksam
heter i socialtjänsten på grund av oros
anmälningar. Upprepade rättegångar 
har också en tendens att höja konfliktni
vån mellan parterna, och barnen blir li
dande.

För att motverka dessa problem star
tades projektet Konflikt och försoning i 
familjemål på Södertörns tingsrätt 
2009. Initiativet till projektet, som byg
ger på en norsk modell, kom från barn 
och ungdomsenheten i stadsdelsnämn
den HägerstenLiljeholmen i Stock  
holm.

BRITT BJÖRNEKE, som leder projektet, 
är huvudansvarig för nätverket Hu
manjuristdomare, som har gått i brä
schen för att utveckla familjemålen.

– Syftet är att vi mycket mer än tidi
gare ska uppmärksamma barnet och 
försöka få parterna att verkligen ta sitt 
föräldraansvar, sa Britt Björ
neke när hon höll ett föredrag 
om projektet.

Metoden ger föräldrarna 
hjälp och verktyg att ta sitt an
svar, acceptera varandras för
äldraskap och hantera kon
flikter. Målsättningen är att nå 
en varaktig samförståndslös
ning.

En utvärdering av det för
sta försöket där man intervjuade par
ter, domare och familjerättssekreterare 
visade i huvudsak positiva resultat.

– Parterna var väldigt nöjda med den 
kontakt de fått med framför allt familje
rättssekreterarna. Många sa att vi har 
alltid tänkt negativt om socialtjänsten 

tidigare, men det här är första gången 
som vi verkligen har fått hjälp.

INTRESSET FÖR PROJEKTET växte och 
socialnämnderna på Södertörn börja
de använda metoden. Då involverades 
även tingsrätterna i Södertälje och 

Nacka. Nu har metoden även 
spridit sig till Västerås och 
Helsingborg och det pågår 
diskussioner om att börja an
vända den i Haparanda och 
Malmö.

Metoden har ett stort an
vändningsområde, men an
vänds inte i tvister där det 
finns en uttalad psykiatrisk 
diagnos, systematiskt våld, 

aktivt missbruk eller skyddade person
uppgifter.

– I Norge använder man den här me
toden i stort sett i alla familjemål. Vi an
vänder den i de tvister som riskerar att 
komma tillbaka igen. Är det parter som 
kommer igen en andra eller tredje gång 

Stora förändringar på börsrättsområdet
I kölvattnet på flera stora 
skandaler på det internatio-
nella börsområdet väntar 
stora förändringar av de börs-
rättsliga reglerna.

Under senare år har det genom
förts flera förändringar av det 
börsrättsliga regelverket. Advokat 
Dick Lundqvist, vice ordförande i 
Sveriges advokatsamfund och le

damot i Aktiemarknadsnämnden, 
arbetar med transaktionsrelate
rad rådgivning inom börsrätten. 
På seminariet beskrev Lundqvist 
aktuella trender på det börsrätts
liga området. Han berättade att 
mycket av regelutvecklingen på 
området inriktas på att stävja yt
terligare skandaler. Det leder till 
mer legalisering och mindre själv
reglering.

– Utvecklingen är till nackdel för 
Sverige som i mycket hög ut
sträckning har haft självreglering 
på det här området, kommentera
de Lundqvist.

En tydlig trend som han ser 
innebär att det blir allt mer över
statlig reglering inom EU i stället 
för nationell reglering. Ytterligare 
en trend inom EU är att man för
söker harmonisera uppifrån och 
ner och tillåter allt mindre natio
nella avvikelser.

En utvecklingsriktning för att 
stävja skandaler är att tillsyns

myndigheterna och börsen ges 
allt större befogenheter, det gäller 
både inom EU och USA och även 
den svenska Finansinspektionen. 

– Mycket av myndigheternas 
insatser är inriktade på att komma 
åt insiderhandel, som, för att cite
ra Percy Barneviks bok om ledar
skap, inte är annat än en stöld från 
aktieägarna, slog Dick Lundqvist 
fast. Han tillade att som ett led i 
arbetet med att komma åt miss
bruk på värdepappersmarknaden 
ställs det allt större krav på trans
parens i olika avseenden.

En mindre munter trend i Sveri
ge är att aktiviteten på börsen är 
högst begränsad med endast ett 
fåtal större börsintroduktioner 
under senare år. Personligen tror 
och hoppas Dick Lundqvist att 
denna trend inom kort är på väg 
att brytas.

EN AV DE STÖRRE FÖRÄNDRING-

ARNA på det börsrättsliga områ

det handlar om ändrade mark
nadsmissbruksregler. Den 10 
september 2013 enades EUparla
mentet om att det nuvarande 
marknadsmissbruksdirektivet 
skulle ändras genom att ersättas 
av en ny förordning med sikte på 
insiderhandel och marknadsmiss
bruk och ett direktiv som straffbe
lägger insiderhandel och mark
nadsmissbruk. Ambitionen är att 
den nya regleringen tillsammans 
med MiFID II ska säkerställa EU:s 
finansiella marknaders konkur
renskraft, effektivitet och integri
tet.

Några huvudsakliga förändring
ar:

• Området för regelverket utvid
gas till att även omfatta bland an
nat derivat, utsläppsrätter och de
rivat på råvaror men också index.

• Ett nytt brott i form av försök 
till marknadsmissbruk införs.

• Det klargörs, i viss utsträck
ning, vilka strategier i högfrek

”I Norge 
använder 

man den här 
metoden i 

stort sett i alla 
familjemål.”
Britt Björneke

Ny barnvänlig modell för         vårdnadstvister

Elektronisk in-
formationshan-
tering … / Henrik 
Olsson Lilja.
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föreslår vi den här metoden. Men 
ibland kan det ha gått för långt, konflik
ten är alltför bestående och då är det 
bättre att försöka avgöra målet så 
snabbt som möjligt.

HUR SKILJER SIG KONFLIKT och förso
ning från traditionell handläggning av 
vårdnadstvister i tingsrätten? Britt 
Björneke berättade att föräldrarna får 
en mer aktiv roll i förhandlingen och att 
fokus är på barnets rätt och behov. 
Tingsrättens ordförande har också en 
mer aktiv roll och verkar för att parter
na ska träffa överenskommelser vid an
dra eller tredje sammanträdet.

Parternas ombud får å andra sidan 
en mer passiv roll i förhandlingen, till 
exempel kommunicerar parterna di
rekt med ordföranden och inte via om
buden.

En annan viktig skillnad mot vanlig 
handläggning är att en familjerättsse
kreterare är med vid alla sammanträ
den och förmedlar generell kunskap 

om barns behov och utveckling. Sekre
teraren pratar också med alla berörda 
efter första sammanträdet för att se vad 
barnen behöver för hjälp och berättar 
vad som kommit fram vid det andra 
sammanträdet.

– Det är väldigt verkningsfullt, speci

ellt när familjerättssekreteraren berät
tar om sina samtal med barnen. Det 
kan många gånger vara rörande, för
äldrarna lyssnar och det är många tårar 
som fälls av oss i salen, det blir så tyd
ligt hur barnen är påverkade av konflik
ten, sa Britt Björneke. n

venshandel som utgör eller inte 
utgör marknadsmissbruk.

• Man definierar ett administra
tivt minimisanktionssystem avse
ende marknadsmissbruk.

• Det införs utökade möjlighe
ter och större informationsutbyte 
mellan tillsynsmyndigheter, samt 
skydd av ”whistleblowers”.

NÄSTA STEG I PROCESSEN av det 
slutliga antagandet av den nya för
ordningen kommer inte att ske 
förrän politisk enighet har nåtts 
avseende MiFID II eftersom delar 
av förordningen (särskilt omfatt
ningen) beror på den slutliga ly
delsen av MiFID II. Förhandlingar
na om direktivet förväntas inledas 
under 2013.

– Det är ett väldigt omfattande 
regelverk som för oss innebär helt 
nya regler att förhålla oss till, sam
manfattade Dick Lundqvist. 

Dick Lundqvist konstaterade 
att i förordningstexten regleras 

marknadssonderingar specifikt. 
Det är ganska vanligt att rådgivare 
hör av sig till större aktieägare för 
att sondera förutsättningarna in
för till exempel ett uppköp eller 
en större nyemission. Marknads
sonderingar är inte uttryckligen 
reglerat i Sverige eller någon an
nanstans. Utan det handlar i allt 
väsentligt om att ha en magkänsla 
för när man har försatt en person i 
en insiderposition. I förordningen 
beskrivs vad som är tillåtna mark
nadssonderingar.

– Det gör att man som rådgiva
re kan behöva sätta upp mer ro
busta strukturer för hur det ska 
fungera för investmentbanker och 
andra finansiella rådgivare så att 
man inte hamnar i det otillåtna 
området.

Även så kallad ”stakebuilding” 
regleras specifikt och det precise
ras vad som är tillåtet och otillåtet. 

Ytterligare en stor förändring 
på det EGrättsliga området är de 

ändringar i öppenhetsdirektivet 
som väntar. Den 25 oktober 2011 
offentliggjordes förslag till för
ändringar i öppenhetsdirektivet, 
som bland annat innebär att även 
förvärv av syntetiska instrument 
ska flaggas. I juni 2013 antog Euro
paparlamentet ett kompromiss
förslag. Lundqvist berättade att 
status just nu enligt Finansdepar
tementet är att den slutliga direk
tivtexten kan komma att offent
liggöras i EU:s officiella tidning 
innan årsskiftet. Efter offentliggö
randet har medlemsstaterna två 
år på sig att implementera direkti
vet i sin nationella lagstiftning.

DICK LUNDQVIST TOG ÄVEN upp 
börsens problemanalys och för
slaget till åtgärder för ett förbätt
rat börsnoteringsklimat. NASDAQ 
OMX Stockholm i samarbete med 
ett antal marknadsaktörer har 
samrått med ett stort antal intres
senter. Syftet var att få till stånd 

en väl förankrad problemanalys 
och åtgärdslista för att skapa ett 
förbättrat börsnoteringsklimat i 
Sverige. Ett antal förslag offentlig
gjordes i september 2013. Några 
åtgärder som börsen avser att vid
ta som följd av arbetet:

• Mer flexibla regler för kvar
talsrapportering – för att minska 
den administrativa bördan för 
noterade bolag (notera även att 
öppenhetsdirektivet innebär att 
kravet på kvartalsrapporter av
skaffas).

• Introducera en möjlighet till 
förhandsbesked i noteringspro
cessen.

• Skräddarsydda utbildningar 
för noterade bolag och media an
gående handelsstopp.

• Inleda en diskussion med pri
vate equityföreträdare, Aktiespa
rarna, Företagarna och institutio
ner med syftet att finna format och 
struktur för samarbete som mins
kar obalans i bolagskännedom. n

Ny barnvänlig modell för         vårdnadstvister

Britt Björneke har 
gått i bräschen
för att utveckla 
familjemålen.
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Asylprocess under förändring
Vid seminariet Asylprocess 
under förändring diskutera-
des den förändrade asylpro-
cessen i Sverige, bland annat 
till följd av den nya instans- 
och processordningen i utlän-
ningsärenden från 2006.

Bland åhörarna fanns många 
verksamma asylbiträden, som 
deltog aktivt i diskussionen och 
redovisade sina erfarenheter från 
biträdesärenden.

Carl Bexelius, biträdande rätts
chef på Migrationsverket, påmin
de om att den nya instans och 
processordningen 2006 innebar 
en rad förändringar i asylproces
sen. Utlänningsnämnden ersättes 
av migrationsdomstolarna. Syftet 
var att öppna processen och att 
skapa insyn och muntlighet. Mig
rationsverket fick börja föra pro
cess i domstol – en helt ny uppgift. 
Till en början rekryterade verket 

nya medarbetare utifrån deras 
kompetens att föra process. Kun
skaper i den materiella rätten 
kom i andra hand.

– Det hade varit bra med båda, 
sade Carl Bexelius.

EN UTGÅNGSPUNKT i asylproces
sen är att tyngdpunkten ska ligga 
i första instans, i prövningen hos 
Migrationsverket. Bexelius för
klarade att återkopplingen från 
domstolarna är viktig. Fastän de 
tre migrationsdomstolarna inte 
är praxisinstanser har deras av
göranden ändå blivit vägledande 
för tillämpningen. Biträdets roll i 
processen har varierat beroende 
på Migrationsverkets ledning, 
konstaterade Bexelius. Tidvis har 
biträde förordnats i nästan alla 
ärenden, för att snabba på proces
sen. I dag får asylsökande biträde 
efter ett ansökningsförfarande. 
När det finns stark presumtion för 

uppehållstillstånd, förordnas inte 
biträde.

Advokat Helen Westlund kon
staterade att asylprocessen och 
biträdets roll har förändrats kraf
tigt genom reformerna, bland 
annat genom tvåpartsprocessen. 
Migrationsverkets projekt ”Kort
are väntan” innebär andra krav 
på biträdena: De är hårdare styr
da än förr, och Migrationsverket 
bestämmer hur utredningarna 
ska se ut. Det begränsar biträde
nas möjligheter och gör uppdra
get svårare. Samtidigt är det tyd
ligare att det är den asylsökande 
som har åberopsbördan och initi
alt bevisbördan.

– Det är ett dilemma att ha be
visbördan, men inte kunna styra 
processen. I domstolen är vi inte 
jämbördiga parter, sade Westlund.

Helen Westlund var oroad över 
kvaliteten på asylutredningarna. 
Hon tyckte att de har blivit myck

et sämre genom Kortare väntan
projektet. Utredningarna görs 
av utredare utan erfarenhet av 
landet. Ett annat problem är tids
ramen för ärendena. Tidsramen 
två veckor för att ge in en inlaga är 
för kort. Biträdena har i praktiken 
inte möjlighet att ta fram landin
formation, ett arbete som tar tid.

– Problemet är att vi inte får be
talt för det!

Helen Westlund frågade:
– Kan vi som biträden göra ett 

bra jobb? Är det rimligt att ta till 
vara de asylsökandes rätt under 
de nuvarande premisserna?

Carl Bexelius förklarade att 
grundtanken med Kortare vän
tanprojektet har varit att kapa ti
der då det inte händer något. Men 
han menade att tidsgränsen för 
inlagor ska vara rimlig. 

– Om två veckor är för kort tid, 
får vi göra något åt det, sade han.

Björn Berselius är kammarrätts

Riskkapitalbolagens roll har ifrå-
gasatts under de senaste åren. 
Samtidigt har de fått en allt större 
och viktigare betydelse för utveck-
lingen av svensk ekonomi.

 
Harald Mix, vd för Altor 
Equity Partners AB, mena
de att riskkapitalbolagens 
roll inte är att gå in som 
ägare under en permanent 
period, utan horisonten är 
fem till tio år, ofta i samband 
med att ett bolag går ige
nom en ägarförändring. 

– Vi är ett komplement till 
börsen och vi är ett komplement till an
dra typer av ägare. Ett riskkapitalbolag 
påminner mycket om ett investment
bolag eller ett industriellt holdingbo
lag, sa Harald Mix. 

GABRIEL URWITZ, VD och grundare 
av Segulah Advisor AB, berättade att 
svensk industri har klarat globalisering
en mycket bra och lyckats bibehålla en 

hög konkurrenskraft. Det hänger ihop 
med att företagen hela tiden omstruk
turerar och effektiviserar, och då säljer 
företagen av verksamheter som inte är 
deras kärnområden. Riskkapitalbola

gen är då en viktig motpart 
för att köpa de verksamhe
ter som storindustrierna 
inte vill äga. Riskkapital
bolagen tar hand om dem, 
utvecklar dem och är med 
dem i fem, tio år innan de 
hittar en annan industriell 
hemvist för dem i ett bolag 
där de hör hemma strate
giskt och operativt.

– Vi är en engagerad, aktiv och med
elfristig ägare. Inte för evigt, men inte 
heller en dagsslända, som en aktie
handlare som köper och säljer fram 
och tillbaka, sa Gabriel Urwitz och fort
satte:

– Vi kan ta ägaransvar eftersom de 
pengar vi investerar är hyfsat långfris
tiga. Man kan bara ta ägaransvar om 
man har kapital och ingen kan rycka 

undan mattan. Det är skillnad med en 
aktiefond där en andelsägare kan lösa 
in andelarna i morgon och då vet inte 
jag som placerare om jag har pengarna. 
Men vi vet att vi har pengarna under tio 
år och då kan vi ta en form av medel
fristigt ägaransvar. 

MAGNUS BILLING, vd på Stockholms
börsen NASDAQ OMX Stockholm, för
klarade att riskkapitalbolagen är vik
tiga för börsen. Om man ser till det 
fåtal noteringar som har varit under de 

”Vi är en engage-
rad, aktiv och 

medelfristig äga-
re. Inte för evigt, 
men inte heller 
en dagsslända”

Gabriel Urwitz

Trender inom riskkapitalmarknaden

Internationella 
investeringstvis-
ter / Kaj Hobér.

Nya bestämmel-
ser om korrup-
tion … / Andrea 
Sundstrand, 
Anna Ulfsdotter 
Forssell.
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råd vid Migrationsöverdomstolen 
i Stockholm. Han hade en central 
roll i Utrikesdepartementets ar
bete med den nya instans och 
processordningen. Propositions
författaren Berselius tyckte att ge
nomförandet av reformen har gått 
bra. Men han ifrågasatte om för
farandet blev för öppet, så att det 
underlättar flyktingspionage. 

– Kanske måste vi be lagstifta
ren om en justering, sade han.

BJÖRN BERSELIUS MEDGAV att 
problemet med jämbördiga par
ter i asylprocessen finns, men på
minde om att biträde förordnas 
vid svårare frågor. Han påpekade 
också att biträdena skulle kunna 
bli mer aktiva och hitta annan in
formation än den som finns i Mig
rationsverkets landinformations
databas Lifos, och hänvisade till 
att FN:s flyktingorgan UNHCR har 
en stor databas, att Migrationsver

ket på sin webbplats har en por
tal med rättsfall från Migrations
överdomstolens och sju utländska 
domstolar och att betaltjänster 
finns därutöver.

Helen Westlund var kritisk mot 
att det är först i domstolen som 
biträdet får tillfälle att bemöta 
Migrationsverkets trovärdighets
bedömningar. Helen Westlund 
påminde om att FN:s tortyrkom
mitté har fällt Sverige i fråga om 
tillförlitlighetsbedömningarna, 
och framhöll att det nu finns en 
struktur för hur bedömningarna 
ska göras:

– Grunderna finns i UNHCR:s 
handbok om förfarandet vid fast
ställande av flyktingars rättsliga 
ställning. Där framgår till exempel 
av artikel 199 att oriktiga uppgifter 
om en sak inte ska fälla hela ansö
kan, sade hon.

De grunderna återges också i 
Migrationsverkets rättsliga ställ

ningstagande den 10 juni 2013 
om metod för prövning av till
förlitlighet och trovärdighet (RCI 
09/2013). Trovärdighetsbedöm
ningar behandlas dessutom i 
UNHCR:s rapport Beyond proof 
från maj 2013.

CARL BEXELIUS konstaterade att 
trovärdighetsbedömningen är 
mycket av kärnan i asylbedöm
ningen.

– Uttrycket ”general credibility” 

i UNHCR:s handbok kan ha lett till 
tankefel, sade Bexelius.

I Migrationsverkets rättsliga 
ställningstagande den 10 juni har 
verket förtydligat att den sökan
des asylberättelse är den primära 
bevisningen i asylärenden. Däri
genom vill verket nyansera den 
tydliga uppdelning mellan den 
skriftliga bevisningen och utsagan 
som Migrationsöverdomstolen 
slog fast i domen MIG 2007:12, 
förklarade han. n 

senaste åren så har merparten bolag 
kommit via riskkapitalisterna. 

– Det handlar om en symbios där bör
sen vanligtvis kommer in i ett senare 
skede och tar bolagen i nästa fas. Vi är 
väldigt beroende av att riskkapitalbola
gen har en livaktig och bra aktivitet och 
att de fortsätter att leverera bolag som 
kan börsintroduceras. Det är viktigt för 
vår verksamhet, sa Magnus Billing. 

DEBATTEN UNDER SENARE ÅR har va
rit intensiv kring riskkapitalbolagens 

roll som ägare av bland annat offent
ligfinansierade verksamheter. Gabriel 
Urwitz menade att riskkapitalbolagen 
möjligen varit för tillknäppta och an
sett att de rapporterar till sina inves
terare men att de i övrigt är en privat 
verksamhet. 

– Men nu bedriver riskkapitalbola
gen så stor verksamhet, tvåhundra tu
sen människor i Sverige är anställda av 
riskkapitalägda bolag, att det finns ett 
berättigat krav på ökad insyn. Går risk
kapitalbolagen dessutom in i  välfärds

sektorn är motiven för ökad insyn än 
större, sa han. 

Harald Mix sa att när det gäller bilden 
av att riskkapitalbolagen skär guld med 
täljkniv i välfärdssektorn så är det en 
felaktig bild. Det visar bland annat den 
negativa utvecklingen i Linjebuss och 
Swebus efter privatiseringen och kon
kurrensutsättningen under 1990talet 
och konkursen i JB Education.

– Ska man skapa någon form av lön
samhet när det handlar om att vårda 
människor eller driva skolor är det 
blygsamt vad man ska kunna ta ut, sa 
han.

DILEMMAT, ENLIGT URWITZ, är att när 
politikerna privatiserade var de för nai
va. Verksamheter såldes ut billigt och 
till bilden hör att upphandlingsförord
ningar endast tar sikte på pris men inte 
kvalitet.

– Då får man lägsta pris och sämsta 
kvalitet. Det är mer ett politiskt miss
lyckande än att det ska skyllas på risk
kapitalbolagen, sa han. n

Trender inom riskkapitalmarknaden

Familjerätten 
möter förmö-
genhetsrätten … 
/ Örjan Teleman.

Björn Berselius, Helen Westlund och Carl Bexelius 
diskuterade den förändrade asylprocessen i Sverige.

Riskkapitalbolagen må ha kritiserats, 
men de är mycket viktiga för den svenska 
ekonomins utveckling, menade seminariedeltagarna.
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Är EU:s rättighetsstadga ett 
spader ess eller Svarte Petter 
inför svenska domstolar? Sva-
ret beror i hög utsträckning på 
processförarens skicklighet.

I december 2009 trädde EU:s 
rättighetsstadga i kraft som fullt 
tillämpbar EUrätt med samma 
ställning som fördragen. I prak
tiken innebär detta att EU fått en 
rättighetskatalog för enskilda per
soner och företag, som ska tilläm
pas med företräde framför EU:s 
sekundärrätt och nationell rätt i 
fall där konflikter uppstår.

Thomas Bull, justitieråd vid 
Högsta förvaltningsdomstolen 
och f.d. professor i konstitutio
nell rätt vid Uppsala universitet, 
tog under seminariet bland annat 

upp rättighetsstadgans innehåll 
och verkan med särskild inrikt
ning på hur den kan och bör an
vändas inför svenska domstolar. 
Inledningsvis ställde han en reto
risk fråga om EU:s rättighetsstad
ga ska betraktas som ett spader 

ess eller Svarte Petter inför svens
ka domstolar. Vidare frågade han 
sig i vilken mån och när och hur 
man kan utnyttja EU:s rättighets
stadga som ett trumfkort och vil
ka problem som kan finnas, och 
hur man kan försöka undvika att 
hamna med EU:s rättighetsstadga 
som en Svarte Petter.

DET FINNS TVÅ motstridiga för
hållningssätt eller synsätt som 
man som praktisk användare av 
alla rättighetsregler i Sverige mås
te förhålla sig till, enligt Bull. Det 
första är att rättighetsargumenta
tion i en svensk juridisk kontext 
är något som har varit svårt att 
driva. Det finns en viss inbyggd 
skepticism mot rättigheter. Det 
har bland annat att göra med den 

svenska traditionen med nedärvd 
positivism.

– Det ska vara rättsregler och 
inte vara personliga värderingar. 
Det ska vara klart och tydligt reg
lerat. Den här typen av rättigheter 
som säger att du har en rätt till nå
got och sedan får vi väga intressen 
mot varandra gör svenska jurister 
lite osäkra. Man känner sig inte så 
säker med rättighetsregler efter
som de öppnar för värderingar, sa 
Thomas Bull.

Sedan leder rättighetsregler 
ofta till osäkerhet vad gäller det 
faktiska innehållet i reglerna. 
Många av de juridiska grundvär
dena kommer i konflikt med hur 
rättighetsregler tillämpas i Euro
padomstolen och i EUdomstolen. 
Grundregler om förutsebarhet 

Förslaget att utvidga prövningstill-
ståndet i brottmål är den enskilda 
reform i Straffprocessutredningen 
som väcker mest diskussion i 
Rättssverige.

 
Det blev tydligt när företrädare för rät
tens aktörer hade en paneldebatt på te
mat ”En reformerad straffrätt” med 
Advokatsamfundets ordförande Bengt 
Ivarsson som moderator.

Thomas Olsson, Advokatsamfundets 
expert i utredningen, och Fredrik Wer
säll, hovrättspresident i Svea hovrätt, 
argumenterade för ett utvidgat prö
vingstillstånd, medan Ulrika Rogland, 
kammaråklagare i Malmö, och Tomas 
Nilsson, före detta ordförande i Advo
katsamfundet, var kritiska till förslaget.

– Det blir en klar försämring av rätten 
i Europakonventionen till förnyad 
prövning om man genomför förslaget 
att utvidga prövningstillståndet, sa To
mas Nilsson, som inte heller tror att för
slaget kan spara pengar på domstolar
na.

För att visa att det finns grund för de 
överklaganden som sker i dag använde 
han statistiken som visar att bara 10 
procent av brottmålen som avdöms i 

tingsrätten överklagas till hovrätten 
som ändrar hela 47 procent av dessa 
domar.

Nilsson berättade att förslaget består 
av två alternativ: dels huvudförslaget, 
ett generellt prövningstillstånd för 
brottmål, dels ett partiellt tillstånd där 
gränsen dras vid fällande domar på sex 
månaders fängelse eller åklagarens yr
kande vid frikännande domar.

– När det gäller att få igenom känsliga 
eller kontroversiella förslag i mellan
mjölkens land så är det ganska smart 
att ha de här två alternativen och man 
hymlar inte med att om man inled
ningsvis skulle stanna för det här parti
ella prövningstillståndet så ser man 
framför sig att efter en tid kunna växla 
om till ett generellt prövningstillstånd.

Fredrik Wersäll ser många praktiska 
fördelar med prövningstillståndet, 
men han anser inte att utredningens 
tankar om hur straffprocessen ska re
formeras står och faller med denna frå
ga.

– Jag ser det som ett naturligt utflöde 
av hovrättens grundläggande roll att 
vara kvalitetsgarant och inte i första 
hand att göra en total omprövning av 
målet, utan i första hand se till att tings

rätten har dömt rätt, sa Wersäll och 
fortsatte;

– Jag tror inte att vi kommer nå dit
hän där vi har en processreform som 
säger att bevisvärdering bara ska ske i 
tingsrätt och att bara rättsfrågor ska 
prövas i överinstanser. Jag tror det lop
pet är kört. Då är frågan vilken väg man 
ska gå. Det är klart att man kan behålla 
dagens system och det är absolut ingen 
katastrof.

För att visa att rättssäkerheten inte 
behöver påverkas av ett prövningstill
stånd tog Wersäll upp statistiken för 
prövningstillstånd i tvistemål som visar 
att andelen ändrade tvistemål är unge
fär lika stor som före reformen. Den 
stora skillnaden är i stället att den ge
nomsnittliga handläggningstiden i hov

Konsument-
tjänstlagen och 
småhusentrepre-
nader / Svante 
O. Johansson.

EU:s rättighetsstadga kan vara både hinder och             hjälp

Thomas 
Bull.

Utredningen (SOU 2013:17) som led-
des av Stefan Strömberg föreslår en 
rad reformer av rättegångsbalkens 
regler med omfattande effekter för 
brottsmålsprocessen. 

Bland de mer centrala förslagen 
finns en tydligare rollfördelning 
bland rättens aktörer och en för-
skjutning från domaren till åklagaren 
som ännu tydligare ska ange ramar-

STRAFFPROCESSUTREDNINGEN                             I KORTHET
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och stabilitet och att man vet 
vad som gäller kontra dynamisk 
rättsutveckling och kreativa tolk
ningar. 

– Den här osäkerheten för vad 
rättigheterna faktiskt innehåller 
talar för att det är lite uppförs
backe att komma med rättighets
argument, summerade Bull.

En tredje faktor är att det ibland 
är ganska oklart vad som skulle 
hända i praktiken om man låter 
rättighetsargumentet vinna. Om 
man till exempel kommer fram 
till att namnlagen strider mot Eu
ropakonventionen. Vad får det för 
följdeffekter på myndigheterna 
som ska tillämpa lagen? Det upp
står ett slags vakuum och det är 
något som svenska jurister ogillar.

– Tillsammans innebär det att 

man har rätt så mycket uppförs
backe när man ska argumentera 
utifrån rättigheter i stort, från 
Europakonventionen, Regerings
formen, och så vidare. Men rät
tighetsstadgan har möjligen ett 
förmildrande drag här, sa Bull och 
tillade:

– Den har hela EUrättens tro
värdighet i ryggen. EUrätten är 
väl accepterad av svenska dom
stolar. De är inte alls tveksamma 
att låta EUrättsliga momsdirektiv 
och annat gå före svensk skatte
lagstiftning.

BULL POÄNGTERADE att den som 
använder rättighetsstadgan eller 
något annat rättighetsområde inte 
fritas från kravet att föra en bra 
juridisk argumentation.

– Man får de kort man får, om 
de är trumf eller Svarte Petter är 
i det här sammanhanget något av 
en smaksak.

För att få framgång måste 
man oavsett om det är rättig
hetsstadgan eller Europakon
ventionen eller något annat rät
tighetsdokument som man vill 
använda sig av, föra en argumen
tation som gör att den övertygar 
den som ska läsa den. Då ställs 
det vissa krav.

– Jag märker att den typ av case 
law, som både konventionen och 
EUrätten i hög grad är, ställer 
nya krav på sättet att argumen
tera som vi svenska jurister inte 
alltid är så vana vid, sa Bull och 
fortsatte:

– Du måste berätta hur du tyck

er att ett rättsfall ska tolkas. Det 
kan ju tolkas på olika sätt, men 
vad är det du som processförare 
tycker är så viktigt i avgörandet X 
som gör att jag som domare borde 
se rättsläget på ett annat sätt eller 
annars hålla med dig?

Det måste man vara betydligt 
tydligare med i ett case law sys
tem än i ett system där man kan 
gå till förarbeten. Bull tror att EU
domstolsdomarna och Europa
konventionsdomarna ställer nya 
krav på när man ska förklara för 
andra varför man drar vissa slut
satser av domarna.

– Om man är dålig på det då sit
ter man med Svarte Petter oavsett 
vilka rättigheter man väljer, men 
lär man sig det då har man möjlig
het att trumfa i många fall. n 

rätten har gått ner från ungefär ett år 
till fyra månader och att det leder till 
lägre kostnader och mindre besvär för 
parterna.

Thomas Olsson tycker också att rät
tegången ska vara i tingsrätten och sen 
får hovrätten överpröva om något har 
gått fel.

– Om hovrätten ska vara en renodlad 
överprövningsinstans bör parterna 
ganska enkelt kunna formulera vad i 
tingsrättens dom som är fel. Sen kan 
hovrätten tillgodogöra sig den fråge
ställningen, och uppfattar hovrätten att 
det finns goda grunder för att något är 
fel tar man upp och prövar målet, sa 
Olsson och tillade:

– Det ligger dessutom i linje med det 
ökade ansvaret för parterna i proces

sen. Man kan inte överklaga enbart på 
den grunden att ”enligt min klients för
menande har åklagaren inte styrkt åta
let, punkt”. Utan man får tänka efter 
vad som är fel och formulera det tyd
ligt, man ger överprövningsinstitutet 
ett rikt innehåll som på något sätt gör 
det bättre för klienten, så att inte hov
rättsprocessen bara blir en upprepning 
av tingsrättsprocessen.

När det gäller rättssäkerheten ser 
Olsson däremot en risk för att den för
sämras om inte försvarets möjlighet att 
vidta utredningar förbättras.

– Om försvararen ska ha ett större an
svar för processen och processens ut
formning, så måste försvararen också 
ha resurser för att föra in den utred
ning som han anser vara nödvändig.

Ulrika Rogland ställde sig tveksam 
till ett generellt prövningstillstånd.

 – Man säger att man ska göra en be
dömning om det finns skäl att ändra 
och att så fort det finns skäl ska man ta 
upp målet, sa hon. Men det underlag 
som man ska ha för att göra den här be
dömningen kommer att vara tingsrät
tens dom om jag inte har missförstått 
det. Det ställer höga krav på en bra 
tingsrättsdom och jag menar att där 

har vi stora brister när domstolen ut
vecklar skälen till varför den har dömt 
som den har gjort. Är det det underla
get hovrätten ska ha utan att ta del av 
annan bevisning som finns, så menar 
jag att det blir oerhört svårt att ta ställ
ning till om det finns skäl för ändring.

Rogland var däremot positiv till ut
redningens förslag om att ge åklagaren 
och advokaten ett ökat ansvar för pro
cessen, men hon kritiserade att åklaga
ren ska förelägga den tilltalade att kom
ma in med svaromål.

– Ska åklagaren göra saker som dom
stolen har gjort och som jag menar att 
domstolen ska fortsätta göra börjar ut
omstående undra vilken roll åklagaren 
har. n

Debatten om 
Straffprocess-
utredningen 
visar att den är en 
vattendelare. Här 
deltog Thomas 
Olsson, Bengt 
Ivarsson, Fredrik 
Wersäll, Ulrika 
Rogland och To-
mas Nilsson.

EU:s rättighetsstadga kan vara både hinder och             hjälp

na för processen. Domstolen ska inte 
kunna döma till en strängare påföljd 
än vad åklagaren yrkat. Målen i tings-
rätt ska kunna handläggas på olika 
sätt beroende på hur ingripande 
påföljd åklagaren yrkar och vilken 
inställning den tilltalade har till åtalet. 

Syftet är bland annat att kunna 
hantera mål på ett förenklat och 
snabbare sätt.

STRAFFPROCESSUTREDNINGEN                             I KORTHET
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När Colin Moon föreläste trollbands publiken.

Martin Valfridsson (M), Maria Billing, chefsjurist vid Advokat-
samfundet, och Morgan Johansson (S).

Handläggare från Advokatsamfundet, Josefin Landqvist, Jessica Ambruson Lööw och  Johanna Almström.

Advokatdagarnas deltagare fyllde 
Vinterträdgården på Grand Hôtel.

De över 600 deltagarna 
på Advokatdagarna skapade 

tillsammans en fantastisk 
stämning. Det är tydligt att på 

endast tre år har Advokatdagarna 
visat att de har en verkligt viktig  

funktion att fylla för landets advokater.
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Justitierådet Agneta 
Bäcklund och chefs-
justitieombudsman 
Elisabet Fura. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå hade i år liksom tidigare 

år många medarbetare på plats.
Advokatdagarna innebär förutom intressanta seminarier en 
möjlighet att möta kolleger.

Claes Lundblad i samspråk med byråkollegan och tillika Advokatsamfundets förre ordförande Claes 
Zettermarck.

Percy Barnevik med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som delade ut priset för fram-
stående insatser till Biörn Riese.

Ämnena är många och hög- 
intressanta på Advokatdagarna.  

Tolv fortbildningstimmar ger 
deltagande på Advokatdagarna.
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Den vackra spegelsalen fylldes av entusiastiska advokater.

Percy Barnevik tillsammans med Katarina Jans-
son.

Biörn Riese, Anne Ramberg och Henrik Fieber. Fredrik Wersäll, Sven Bünger, Claes Lundblad samt Martin Valfridsson.

Christer Danielsson och Stefan Brocker, vilka 
båda medverkade som föreläsare.

Anders Endsjö, İlhan Aydın och Andreas Joo.
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Percy Barnevik ger sin syn på ledarskap, 
advokater och det som han brinner för 
– projektet Hand in Hand.

» 

näst bästa var att ta ett initiativ och 
göra fel. Det enda oacceptabla beteen
det var passivitet.

– Mina medarbetare brukade förkor
ta budskapet till ”Gör vad fan som 
helst, bara du gör någonting”.

UPPVÄXTEN

Enligt Percy själv borde han fått med 
sig en måttfullhet från den schartauan
ska kyrkliga miljön i Bohuslän som han 
växte upp i. Redan i söndagsskolan in
präntades att ”jag inte skulle tro att jag 
var någonting”. Men de gudsorden 
fastnade inte på honom. I stället reage
rade han tvärtom. 

– Jag trodde jag var någonting och 

P ercy Barnevik har tydliga åsik
ter om ledarskap. Några cen
trala delar handlar om hans tro 

på decentralisering, delegering och en 
stor tro på individens inneboende styr
ka. Att frigöra den inre potentialen gäl
ler också i hög grad på ledarplanet.

På 1970 och 1980talen gällde det att 
dela upp de dinosaurieliknande cen
traliserade företagen som till exempel 
ASEA och Sandvik i mindre, flexibla 
enheter. Huvudkontoren drogs ner 
med 90 procent. När tusentals män
niskor försvann från huvudkontoren 
försvann inte bara kostnader utan ock
så personal som, enligt Percy Barne
vik, störde de arbetande människorna 

ute på divisionerna med att begära 
onödiga rapporter och liknande. När 
ABB hade 220 000 anställda delade 
han upp koncernen i 1 200 bolag med 
1 200 vd:ar. I sin tur var bolagen upp
delade i divisioner. Detta innebar 
30 000 ledare.

– Tänk hur mycket kraft som frigjor
des när denna armé av chefer fick ökad 
frihet att ta initiativ och ta beslut, i stäl
let för att vara blockerade av centrali
sering och instruktioner.

För att stimulera initiativ och riskta
gande i ledarskiftet är det också viktigt 
att skapa en miljö där misstag accepte
ras. Percy brukade säga att det bästa 
var att ta ett initiativ och göra rätt. Det 

Percy Barnevik 
var en av huvud-

talarna på 
Advokatdagarna. 
I samband med 
hans medverkan 

fick tidskrif-
ten Advokaten 

möjlighet att göra 
en intervju med 

honom.

Percy 
Barnevik
visar 
ledar- 
vägen 
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blev en extrem tävlingsmänniska. Jag 
ville vara bäst i skolan, vinna i segling, 
leda de största företagen, få den störs
ta pensionen, mobilisera miljoner 
människor i uländerna och skaffa den 
största boksamlingen.

LEDAREGENSKAPERNA

Percy ogillar den så kallade möteskul
turen som han menar sprider sig likt 
en pest över landet. Mötena handlar 
inte bara om förlorad tid och ineffekti
vitet, möten fungerar också som ”an
svarsupplösare”. Individer som inte 
vågar sticka ut nacken och ta ett eget 
ansvar gömmer sig gärna bakom fraser 
som ”mötet har beslutat”.

Vilka är då de viktigaste egenskaper
na/framgångsfaktorerna för en stor le
dare enligt Percy Barnevik? Den första 
egenskapen är att ha ett oändligt själv
förtroende som gör att när kriser hotar 
kan ledaren ta kontroll och ansvar. Den 
andra egenskapen är att ledaren är 
”orimlig” genom att sätta höga mål för 
sig själv och andra. Undvik bekvämlig
hetszonen samt tvinga dig själv och an
dra att ”överleverera”.

Som nummer tre sätter han att man 
har klara mål och planer för att nå 
dem. Se sedan till att kontrollera din 
tid rigoröst. Percy betonar värdet av att 
bygga en stark och god relation till din 
chef. För att vara en effektiv ledare 
gentemot dina underställda måste du 
också vara effektiv uppåt. 

– Leverera alltid, erbjud lösningar, 
inte problem och överraskningar. Låt 
bli ursäkter. Det finns två slags män
niskor i företagen: de som producerar 
resultat och de som producerar ursäk
ter för att de inte levererar resultat. Var 
vidare alltid lojal. Din chef kan accep
tera många fel men aldrig illojalitet. Du 
tycker kanske din chef är dålig, men 
det finns alltid något du kan lära av ho
nom. Annars skulle han inte vara chef.

ADVOKATER OCH JURISTER

Percys relation till advokater och juris
ter är kluven. Han har bistra erfarenhe
ter av den amerikanska stämningskul

turen som orsakade ABB stora 
bekymmer och kostnader. Generellt 
sett tycker Percy att jurister säger vad 
man inte ska göra i stället för att säga 
vad man ska göra. Många jurister är 
mångordiga och upptagna av att fri
skriva sig själva från påföljder. Percy 
efterlyser att advokaten ska våga göra 
en bedömning innan beslutet fattas. 
Den bästa företagsjuristen han träffat 
på är schweizaren Beat Hess som blev 
chefsjurist på ABB.

– Han sa inte vad jag inte kunde göra, 
utan vad jag kunde göra, sammanfattar 
Percy.

HAND IN HAND 

När Percy var i 60årsåldern, i den ål
der då många väljer att trappa ner och 
låta livet gå in i en mer stilla fas, då in
ledde han ett helt nytt kapitel: bi
ståndsarbete för att skapa små företag 

och jobb i uländerna. Alternativet var 
att fortsätta med vissa styrelseupp
drag, eller tillbringa dagarna med gin 
och tonic på spanska solkusten, eller 
ägna sig åt sina böcker. Sex anställda 
bibliotekarier skötte de 140 000 böck
erna, som om de ställts i rad bildar en 
sträcka om 40 kilometer, motsvarande 
två hela stadsbibliotek.

– Jag är extrem. Om jag fascineras av 
något och drar igång blir det jättestort. 
Men jag fick välja då, ska jag gå nu och 
välja biståndsvägen och hjälpa fattiga 
människor eller ska jag fortsätta med 
mina böcker? Jag fick ju sälja dyra böck
er för att få pengar till biståndet. Det 
här var en ekonomisk skiljeväg för mig.

Percy sålde böckerna, lämnade sina 
företagsuppdrag och gav sig in bi
ståndsarbetet. Han hade även sin pen
sion på cirka 400 miljoner kronor som 
han använde.

– Jag hade pengarna och mitt kon
taktnät, det blev en dynamik. Jag fick 
allt på plats samtidigt, säger han.

Beslutet att engagera sig för de fatti
gaste var en följd av de erfarenheter 
Percy hade fått då han under trettio
fem år varit med om att skapa fem
hundratusen jobb i uländerna. Det var 

•  Max 45 min. tidsram 
för ett internt möte.

•  Bestäm från början 
vad som ska komma 
ut av mötet.

•  Led mötet kraftfullt, 

avbryt långpratare, 
stoppa upprepningar.

•  Bara folk som absolut 
måste delta kallas. Gå 
helst inte själv.

•  Lås dörrarna när mö-

tet startar, som man 
gör på Operan, så att 
sent ankomna lär sig 
komma i tid. Att kom-
ma sent innebär att 
stjäla tid från andra.

•  En metod för att 
korta möten är att 
genomföra dem 
stående. Det är 
bara att bära ut 
stolarna.

PERCYS TIPS FÖR ATT BEGRÄNSA SKADEVERKNINGAR AV MÖTEN:

”Leverera 
alltid, erbjud 

lösningar, 
inte problem 

och över-
raskningar. 

Låt bli 
ursäkter. 
Det finns 
två slags 

människor 
i företagen: 

de som 
producerar 
resultat och 

de som 
producerar 
ursäkter för 
att de inte 
levererar 
resultat.”
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ett visst antal människor utan att andra 
i sin tur lyfter två, tre hundra miljoner.

Det är därför han träffar politiska 
ledare som Tony Blair, David Cameron, 
Barack Obama och tidigare George W. 
Bush, samt svenska och nordiska leda
re för att visa dem vad Hand in hand 
har gjort och stimulera dem för att få 
dem att svänga över från att ge till att 
starta företag. Percy säger att han får 
ett bra bemötande men det finns en 
tröghet eftersom det är en stor omställ
ning att få biståndsarbetare att svänga 
om mot ett förändrat arbetssätt. 

– De måste anställa pensionerade fö
retagsledare, anställa folk som kom
mer ur näringslivet, förtydligar han. 

Det finns flera advokatbyråer som 
deltar i Hand in Hands projekt. Ett 20
tal advokatbyråer har donerat större 
eller mindre belopp. En särskilt popu
lär donation för mindre konsultbolag 
är att adoptera en hel by på två år. 

FILANTROPI

Percy menar att vi i Sverige länge haft 
en uppfattning som går ut på att staten 
tar hand om alla som behöver stöd och 
hjälp och att filantroper inte har haft 
något utrymme. I USA däremot har 
man en helt annan tradition. Även de 
fattigaste ger varje jul till dem som är 
ännu fattigare. Och de rika ger hälften 
av sin förmögenhet, som till exempel 
Bill Gates. 

– Ge medan du lever. Jag sa till mina 
barn att det är ert arv som går nu. Men 
det var de med på. De tyckte inte att de 
hade rätt att ärva hundratals miljoner. 
Utan de var helt med på noterna, säger 
Percy och fortsätter:

– De som var förbannade på min sto
ra pension har sagt: ”Vad fint att du an
vänder den på det sättet. Hade vi vetat 
det hade vi inte klagat”.

Vad ger det dig tillbaka att vara filan
trop?

– Att se de unga, som vill bli läkare, 
skollärare och poliser, att se dem få ett 
nytt liv. Att de är glada och lyckliga, att 
de får mat så att de inte får hjärnska
dor. Att möta kvinnors brinnande blick 
som säger att de tänker inte ge upp! Att 
det här är deras chans i livet. Att se 
människor förverkliga sina drömmar 
är inte någon dålig utdelning. Du får 
inte pengar tillbaka, men att se vad 
pengar kan uträtta, med ganska små 
medel, det är inte någon dålig utdel
ning eller hur? n

de samlade intrycken, särskilt hur illa 
kvinnor och barn far av fattigdomen, 
som gjorde djupt intryck på Percy.

– Jag hade insupit och sett redan från 
1960talet hur illa de fattigaste männis
korna levde och vad som var proble
met, nämligen bristen på jobb. 

När han sedan träffade Muhammad 
Yunus, mikrokrediternas fader, och 
såg hur hjälp till självhjälp fungerade i 
liten skala tänkte Percy att det här skul
le kunna mobiliseras till miljoner 
människor.

– Problemet är inte bristen på skolor, 
lärare eller läroböcker utan det är att 
familjerna är så fattiga så att alla måste 
arbeta. Föräldrarna har inte något 
emot att barnen går i skolan om de väl 
får en sådan ekonomi att de kan över
leva utan att barnen arbetar.

Enligt Percy är de traditionella bi
ståndsorganisationerna i första hand 
inriktade på att motverka symptomen 
av fattigdomen i stället för att gå till ro
ten, vilket är extrem fattigdom som i 
sin tur beror på brist på jobb som man 
kan leva på.

– Jobbskapandet är som en snöplog 
som går först och röjer vägen. Sedan 
hänger vi på andra aktiviteter.

Nu har man varit igång tretton år 
och Percy Barnevik har lämnat den 
operativa rollen för att i stället ägna sig 
åt att dra in pengar till projektet och 
lobbyarbete gentemot biståndsorgani
sationer, statschefer och Världsban
ken.

Målet för Hand in Hand, som man är 
på god väg att nå, är 10 miljoner jobb 
och därmed 50 miljoner familjemed
lemmar som lyfts ur extrem fattigdom. 
Hand in Hand satsar i första hand på 
kvinnor som företagare och låntagare. 
Det beror enligt Percy Barnevik på att 
männen i så hög grad dricker och spe
lar.

– Dessutom är de ofta lata och icke 
ansvarsstagande. Det är ingen ny upp
täckt. Kvinnorna har gjort 80 procent 
av allt arbete i fattigbyarna förmodli
gen i tusentals år. Detta har lett till att 
jag föredrar kvinnor. Faktum är att jag 
tycker allt sämre om män överhuvud
taget, säger han med en antydan till 
ironi.

Percy Barnevik berättar att Hand in 
Hand fungerar som en inspirationskäl
la för andra som vill arbeta med sam
ma inriktning på jobbskapande.

– Det viktiga är inte att vi själva lyfter 

LÄS MER

• Jag vill för-
ändra världen
• Ledarskap 
– 200 råd

Organisationens 
vision är att 
eliminera fat-
tigdom genom 
utbildning och 
företagande. 
Målet är att 
skapa 10 miljo-
ner jobb globalt 
inom 10 år. Man 
verkar för när-
varande i Indien, 
södra och östra 
Afrika samt i 
Afghanistan. 
Hand in Hand 
startades i Sve-
rige i början av 
1990-talet av en 
grupp svenska 
lärare som ville 
verka för att ut-
rota barnarbete 
i de silkespro-
ducerande re-
gionerna i Tamil 
Nadu i Indien. 
Organisationen 
har 55 000 an-
ställda och frivil-
liga på fältet. 

http://www.
handinhand.nu

FAKTA 
OM HAND 
IN HAND



42 Advokaten Nr 9 • 2013

Gästkrönika

Stärk domstolarnas    oberoende
ORDFÖRANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Marianne Lundius 
och jag publicerade för någon tid sedan ett debattinlägg där 
vi föreslog ett par åtgärder för att stärka de svenska domsto
larnas oberoende (DN Debatt 7.10). 

Vi ansåg att den centrala domstolsadministrationen, Dom
stolsverket (DV), bör ledas av en styrelse i vilken en majoritet 
är domare – inte av en ensam generaldirektör som utnämns 
av regeringen. Domstolarna ger in sina budgetunderlag till 
DV som fördelar de medel som domstolsväsendet får i stats
budgeten. Med administrativt ansvar och fördelning av peng
ar följer makt som kan påverka domstolarnas oberoende. 

Vi hävdade vidare att Justitiekanslerns tillsyn över domsto
larna bör avskaffas. Det är principiellt betänkligt att regering
ens ombudsman har denna roll.

Ett inlägg på DN Debatt har ofta stor genomslagskraft i 
samband med publiceringen, men faller inte sällan i glömska 
efter ett par dagar när andra frågor pockar på uppmärksam
het. Det gäller förstås särskilt om de frågor som reses är av 
mera principiell karaktär och inte innehåller krav på ett 
statsråds omedelbara åtgärd eller kanske till och med av
gång. Frågan är vilket öde våra förslag kan tänkas röna?   

I början av november hölls ett årligen återkommande 
möte med landets samtliga domstolschefer och DV:s ledning. 
Det rådde en bred enighet om att domstolarnas inflytande i 
de mera övergripande frågor som DV har att hantera bör 
stärkas. Det skulle kunna ske genom att inrätta ett centralt 
råd som består av några betrodda personer som domstols
cheferna väljer. Inom givna ramar kan det förstås inte bli frå
ga om annat än en rådgivande grupp, vilket likväl är ett steg i 
rätt riktning. För att bryta de givna ramarna och låta DV bli 
en styrelseledd myndighet fordras det emellertid politisk ac
ceptans och vidare överväganden om hur det ska kunna ske. 
Detsamma gäller förstås frågan om JK:s tillsyn.

Det är orimligt att tro, och lika orimligt att begära, att 
dessa frågor ska bli ett ens blygsamt inslag i den stundande 
valrörelsen. Men det är knappast bara det vanskliga i att 
överrösta dagspolitikens krav och löften som kan göra det 

svårt att vinna politisk förståelse för att domstolarnas obero
ende behöver stärkas.  

I vårt debattinlägg försökte vi med några få och ganska 
breda penseldrag teckna bilden av en långvarig svensk 
rättstradition som först under senare decennier kommit att 
närma sig vad som gäller i andra rättsstater i fråga om dom
stolars ställning och roll. 

I det Europa där 1900talets första hälft präglades av de
pression, auktoritära regimer, krig och ockupation växte in
sikten om vikten av självständiga domstolar som kan tjäna 
som en balanserande kraft till försvar för rättsstaten och en
skildas rättigheter, inte minst i ofärdstider. Därför formades 
efter hand en rättskultur som bygger på bland annat ett tyd
ligt fri och rättighetsskydd i både konvention och nationell 
grundlag, lagprövning i domstol – inte sällan genom inrättan
de av författningsdomstolar – samt administration av och till
syn över domstolar skild från den styrande makten – ofta ge
nom inrättande av särskilda råd med en majoritet av 
domare, så kallade judicial councils.

Vårt land undgick i allt väsentligt de påfrestningar som 
drabbade det övriga Europa – men undgick också att lära av 
dess erfarenheter. Den politiska makten såg länge med bety
dande skepsis på tanken att utforma ett fri och rättighets
skydd i svensk grundlag – undantagandes, givetvis, tryckfri
heten – liksom på idén om att lagfästa domstols rätt till 
lagprövning.

Det är värt att påminna sig att det inte är stort mer än tret
tio år sedan vi efter en rad politiska kompromisser fick ett 
sammanhängande och mera komplett fri och rättighets
skydd.  Det är lika kort tid sedan lagprövningsrätten skrevs in 
i grundlagen.

Enligt 1974 års regeringsform kunde flertalet fri och rättig
heter inskränkas med enkel majoritet. Först genom fortsatta 
reformer 1976 och 1979 kom vi att få en samlad reglering i  
2 kap. regeringsformen, med regler om på vilka grunder fri 
och rättigheterna kan inskränkas och med ett kvalificerat be
slutsförfarande för sådana inskränkningar. 

GÄSTKRÖNIKÖR
MATS MELIN
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Samma politiska motsättningar var också i hög grad närva
rande inför inkorporeringen av Europakonventionen i 
svensk rätt 1995. Partiernas företrädare diskuterade vid flera 
tillfällen hur inkorporeringen skulle ske. De sista diskussio
nerna rörde propositionstexten, ord för ord. Vid riksdagsbe
handlingen uppstod likväl oenighet om formuleringen av en 
inskjuten sats. Upprördheten bestod i att satsen skulle kunna 
tyda på att regeringen ställt sig bakom vad Högsta domsto
lens ledamöter under remissomgången uttalat om att fri 
och rättighetskonventioner borde kunna tillmätas särskild 
vikt vid lagkonflikter, även om konventionen bara getts sta
tus av vanlig lag.   

Det är givet att att frågorna om ett fri och rättighetsskydd 
och om lagprövningens gränser hör ihop. Utrymmet för att 
pröva om en föreskrift i en författning står i strid med en 
grundlagsnorm vidgas förstås om grundlagen inte bara inne
håller regler om hur lag stiftas utan också sätter gränser för 
vad som får föreskrivas i lag. 

DET ÄR MOT DEN BAKGRUNDEN kanske inte så märkligt att 
det är först alldeles nyss, genom 2010 års grundlagsreform, 
som man ansett sig kunna stryka uppenbarhetsrekvisitet i 
bestämmelserna om lagprövning. Samtidigt kan man tycka 
att när folkets valda företrädare väl bestämt sig för att dra 
upp bestämda gränser som riksdagen inte alls, eller endast 
på vissa grunder, får överskrida, kunde det förefalla rimligt 
att granskningen av om ett sådant överskridande har skett 
anförtros oberoende domstolar. Det kunde tyckas särskilt 
naturligt i ett system som vårt, där en sådan granskning inte 
– som inför en författningsdomstol – sker på ett abstrakt plan 
utan endast i ett konkret mål där en enskild parts intressen 
står på spel.

När uppenbarhetsrekvisitet nu väl utmönstrades, valde 
man att i 11 kap. 14 § regeringsformen lägga till följande:

”Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sär
skilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och 
att grundlag går före lag.”

”Vårt land undgick i allt väsentligt de påfrestningar 
som drabbade det övriga Europa – men undgick 
också att lära av dess erfarenheter.” 

Det första ledet i detta tillagda andra stycke kan knappast 
förstås som annat än ett uttryck för en kvardröjande ängslan 
för hur domare kan tänkas använda lagprövningsrätten. Det 
är en obefogad oro. Även i länder med en annan syn på dom
stolarnas roll i allmänhet, och på behovet av normprövning i 
synnerhet, iakttar domstolarna en betydande återhållsam
het vid prövning av hur parlamentet utövat sin lagstiftnings
makt.  

Det kan förtjäna anmärkas att när statsråd denna höst an
sett sig kunna anlägga synpunkter på domstolars rättstill
lämpning har det ju på intet sätt rört frågor om grundläggan
de fri och rättigheter eller mål i vilka lagprövning utövats.

SAMHÄLLELIGA INSTITUTIONER BÖR BYGGAS SÅ, att de kan 
fungera väl även om utvecklingen skulle gå i en riktning där 
sådana värden som rättsstatens principer och respekt för 
mänskliga rättigheter sätts i fråga. I det perspektivet är det 
angeläget att ytterligare steg tas för att säkerställa domstolar
nas oberoende. 

Mats Melin 

Justitieråd (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen

Stärk domstolarnas    oberoende

GÄSTKRÖNIKÖR
MATS MELIN
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Justitiekanslern firar i år sin trehundraårsdag. 
Genom århundradena har JK haft en rad olika 

uppgifter och stått i olika förhållanden till 
statsmakten. Även i dag är rollerna många och 

skiftande. Myndigheten beskrivs ibland som en 
kameleont eller ett ämbete med många hattar.

Det är också de många olika hattarna som 
emellanåt väcker diskussion. För går det 

verkligen att agera självständigt som granskare 
av förvaltningen och skyddare av enskilda 

när man samtidigt har uppgiften att 
företräda staten? Meningarna går isär.

TEXT TOM KNUTSON OCH ULRIKA ÖSTER 

FOTO TOM KNUTSON, TT »

jubilar

Fokus JK 300 år

En svensk

i tiden



4646 Advokaten Nr 9 • 2013

Fokus JK 300 år

ustitiekanslern är, trots sin höga ålder, varken bort
glömd eller mossig. Tvärtom diskuteras JK:s beslut 
och ställningstaganden flitigt i både medier och ju
ristkretsar. Det märktes inte minst för ett knappt år 
sedan, när förre statsministern Olof Palmes familj an
mälde filmen Call girl till JK för förtal av den mördade 
statsministern.

Men tryck och yttrandefrihetsfrågorna är bara en 
av JK:s många aktuella uppgifter. Justitiekanslern ska 

också bland annat granska den statliga förvaltningen, 
sköta skadereglering när enskilda drabbats av fel från sta

tens sida, ge regeringen råd, ha till
syn över advokaterna och företrä
da staten i domstol. 

Många och blandade roller för 
en liten myndighet förvisso. Hur 
kunde det bli så? Förre justitie
ombudsmannen professor Hans
Gunnar Axberger har svaret.

– Om man skulle börja om från 
början och starta en rättsstat från 
scratch skulle man inte konstrue
ra en myndighet som JK. Men det 
är å andra sidan många inslag i 
den svenska rättsordningen som 
inte skulle se ut som de gör då. 
Det är ett alldeles för akademiskt 
sätt att betrakta frågan. Inga rätts
ordningar är konstruerade från 
scratch, utan de växer fram organiskt, säger Axberger, som 
konstaterar att det faktum att JK nu kan fira 300 år tyder på 
en god anpassningsförmåga till olika tiders krav och behov. 

DIVERSEHANDEL I JURIDIK

Justitiekanslerns uppgifter är alltså många, och de har va
rierat över tiden (se artikel på s. 52). Både historien och da

gens många olika roller belyses av en rad framstående juris
ter i JK:s jubileumsbok Justitiekanslern 300 år. Skribenterna 
har olika uppfattning om vilka uppgifter som passar och 
som kanske skulle plockas bort eller läggas till. 

Justitierådet och professorn Thomas Bull beskriver i sitt 
bidrag i jubileumsboken JK som en ”diversehandel i avance
rad juridik”. Och professor emerita i förvaltningsrätt, Lena 
Marcusson, hävdar i sin uppsats att JK:s verksamhet kan upp
fattas som allt för diversifierad, och utan tyngdpunkt. Mar
cusson föreslår en ordning där den extraordinära förvalt
ningsrättsliga tillsynen läggs på JO, i stället för att den i dag 

utövas av både JK och JO. ”En viss 
renodling av uppgifterna skulle 
göra JK:s profil tydligare och mar
kera betydelsen av de kvarstående 
viktiga rollerna: att företräda sta
ten i tvistehandläggning, i skade
ståndsärendena och i tryck och 
yttrandefrihetsfrågorna och att 
vara regeringens främsta rådgiva
re i rättsliga frågor”, skriver hon. 

Förre JK och hovrättspresiden
ten Johan Hirschfeldt anser där
emot att JK  – med tillräckliga re
surser  – bör klara att sköta både 
en extraordinär mer systeminrik
tad tillsyn och sin uppgift att vara 
statens jurist.

– Ytterst bör regeringen ha en 
egen rättslig stabsmyndighet som kan ta tillsynsuppdrag, till 
exempel mot en generaldirektör. Man kan också säga att det 
behövs en fristående kontrollmyndighet vid sidan av JO. Sve
rige är ett litet land och det kan ibland vara så att ett ärende 
passar bättre att hanteras av JK än hos JO och tvärtom. Men 
viktigast är att det här dubbla kontrollkonceptet har visat sig 
väldigt stryktåligt över tid, säger han.

Hans-Gunnar 
Axberger.

”Om man skulle börja om 
från början och starta en 

rättsstat från scratch skul
le man inte konstruera en 

myndighet som JK. Men 
det är å andra sidan 

många inslag i den svenska 
rättsordningen som inte 

skulle se ut som de gör då.”
Hans-Gunnar Axberger

Justitiekanslerns uppgifter har 
skiftat genom århundradena. 
I dag har JK dessa uppgifter:

• Tillsyn över myndigheterna och 
domstolarna.
JK:s tillsyn bedrivs parallellt 
med JO:s. Sedan 1998 ska dock 
JK främst ägna sig åt övergri-
pande tillsyn inriktad på att 
hitta systemfel i den offentliga 
verksamheten. JK kan trots det 
välja att agera utifrån enskilda 
anmälningar.  

• Att vara statens ombud i rätte

gångar, bland annat om skade
stånd. 

• Skadereglering.
JK kan på frivillig väg reglera 
skadestånd till personer som 
drabbats av felaktiga myndig-
hetsbeslut eller suttit felaktigt 
frihetsberövade. 

• Åklagare vid tryck och yttran
defrihetsbrott.
JK har ensamrätt på att väcka 
åtal i tryck- och yttrandefri-
hetsmål. Dessutom har JK 
också andra uppgifter enligt 

tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Den 
viktigaste är att värna om med-
delarfriheten och anonymitets-
skyddet för uppgiftslämnare till 
massmedierna och att beivra 
överträdelser av dessa regler.

• Att agera som regeringens 
rådgivare.
Regeringen kan välja att ge JK 
utredningsuppdrag. JK svarar 
också på ett stort antal remisser.

• Tillsyn över advokaternas 
disciplinverksamhet.

• Integritetsskydd.
JK hade fram till den 30 juni 
i år rätt att överklaga beslut 
om kameraövervakning. Upp-
giften togs den 1 juli över av 
Datainspektionen. JK har fort-
farande överklaganderätt för 
beslut som fattades före detta 
datum.

• Tillsyn över rättshjälpen.
JK ansvarar sedan 2005 för 
att granska advokaters och 
andra offentliga biträdens kost-
nadsräkningar och se till att de 
är rimliga.

FAKTA JUSTITIEKANSLERN
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Anne Ramberg.

Precis som HansGunnar Axberger lyfter Johan Hirsch
feldt även han fram myndighetens förmåga till anpassning 
efter samhällets skiftande behov som en stor styrka. 

SITTER PÅ TVÅ STOLAR

Två synsätt, renodling eller flexibel anpassning, tycks stå 
emot varandra i fråga om JK:s uppgifter. Diskussionen kan 
låta teoretisk och rent organisatorisk. Men kanske är det 
mer än så. För vad innebär det om JK:s olika roller faktiskt 
ibland kommer i konflikt med varandra?

Justitiekanslern beskrivs ofta som regeringens advokat. 
Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg 
tror att JK skulle få det tufft i disciplinnämnden. Orsaken är 
just de många olika, och ibland motstridiga, roller som myn
digheten ska kunna träda in i. 

”Advokatfirman Justitiekanslern & Co sitter nämligen på 
flera stolar samtidigt. Sådant brukar advokater benämna 

intressekonflikter eller med det gamla svenska ordet ’jäv’”, 
skriver Ramberg i sin uppsats i JK:s jubileumsbok.

Anne Ramberg är noga med att betona att JK:s verksamhet 
fungerar väl, och att myndigheten för det mesta skickligt ba
lanserar sina olika roller. 

– Men det kan ändå vara värt att reflektera över hur de olika 
rollerna går att förena, säger Ramberg.

Hon syftar på att JK med sin kontrollmakt har till uppgift 
att garantera enskildas rättstrygghet, samtidigt som JK i en 
del andra roller företräder staten. JK ska å ena sidan bevaka 
enskildas rättigheter, i vissa fall mot statens makt, å andra si
dan agera för statens räkning och intressen. I praktiken kan 
det innebära att JK ska bestämma skadestånd till en enskild 
person som drabbats av fel hos en myndighet, samtidigt som 
JK ska bevaka statens ekonomiska intressen.

Anne Ramberg är inte den första som lyfter fram den po
tentiella konflikten mellan rollerna. 1974 tillsatte regeringen 

Lagändring på gång
En planerad lagändring kan öppna för ett större antal 
åtal i tryck- och yttrandefrihetsbrott för JK, sedan 
regeringen aviserade planer på att avskaffa kravet på 
särskilda skäl för att väcka åtal i dessa mål. Förslaget 
kommer ursprungligen från Yttrandefrihetskommit-
tén. 

I en lagrådsremiss i slutet av september föreslog 
regeringen att kravet på särskilda skäl för att väcka 
allmänt åtal för förtal ska tas bort. I november gick 
regeringen vidare med förslaget i propositionen 
2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrande-
frihetens område. Syftet är just att JK och allmänna 
åklagare i högre grad ska kunna bistå enskilda som 
till exempel har utsatts för förtal på Internet. 

Mest jurister
Justitiekanslern har i dag omkring 30 anställda 
varav 25 är jurister. Myndighetschefen, JK, är pre-
cis som domare fullmaktsanställd. Det innebär ett 
mycket starkt anställningsskydd, något som ska 
garantera JK:s oberoende ställning. Regeringen 
kan alltså inte sparka en JK för att hon eller han har 
fel åsikter eller ägnar sig åt, i regeringens tycke, fel 
saker. 

Myndighetens verksamhet styrs främst av lagen 
(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn, förordning-
en (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern 
samt förordningen (1995:1301) om handläggning 
av skadeståndsanspråk mot staten.

Skadestånd störst
Under 2012 hanterade JK totalt 
ungefär 8 900 ärenden. Av 
dessa avsåg ungefär 2 850 ska-
destånd, 2 750 rättshjälp, 1 400 
kameraövervakning, 1 150 tillsyn 
och 400 tryck- och yttrandefri-
het.

Antalet JK-ärenden har ökat 
under de senaste åren. Hu-
vuddelen av ökningen består 
av rättshjälpsärenden. Även 
ärendena om skadestånd för fri-
hetsberövande har ökat, medan 
övriga ärendeslag minskat i om-
fattning.

Filmen Call girl anmäldes till JK för förtal av både Olof Palmes familj och en privatperson. JK Anna Skarhed ansåg dock inte att 
lagens höga krav för att väcka åtal var uppfyllda. På bilden syns filmens skådespelare och regissör inför premiären av filmen.

Fokus JK 300 år

»
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en utredning med uppgift att se över JK:s uppgifter. Utred
ningen pekade i sitt betänkande (SOU 1978:59) på risken för 
konflikter mellan de båda rollerna att å ena sidan granska 
staten och därmed skydda enskildas intressen, å andra si
dan företräda staten i skadereglering och domstol. Utred
ningen föreslog därför att JK fortsättningsvis borde fokusera 
på tillsynen. Uppgiften att sköta skadereglering och att föra 
statens talan i domstol skulle i stället läggas på en ny myndig
het, Statsadvokaten. Förslaget fick dock inte tillräckligt poli
tiskt stöd, och ledde ingen vart. 

Men i början av 1990talet hade diskussionen om de oför
enliga rollerna åter tagit fart. Fyra motionärer från fyra olika 
partier i riksdagen begärde en översyn av ämbetet, just med 
anledning av de motstridiga intressen som kunde tänkas fö
rekomma. En av motionärerna var Bertil Fiskesjö, som fem
ton år tidigare varit en av utredarna bakom betänkandet JK
ämbetet. 

En ny utredning kom till. Men när den väl var färdig (se SOU 
1993:37) hade den politiska luften gått ur JKfrågan, och det 
kom inga konkreta förslag för att lösa intressekonflikterna.

FUNGERAR VÄL

Johan Hirschfeldt, JK under åren 1992–1996, är väl bekant 
med diskussionerna, men konstaterar att frågan om att 
dela upp JK:s arbete på olika myndigheter i dag är politiskt 
död. Och även om han kan förstå farhågorna om en JK som 
styrs av felaktiga hänsyn, är han själv inte bekymrad. 

– Det står i regeringens verksamhetsmål för JK att JK ska 
”medverka till att den enskilde kommer till sin rätt utan att 

det allmännas intresse sätts åt sidan”. Det innebär att JK ska 
hantera en väldigt viktig intressekonflikt. Regeringen, dom
stolarna och myndigheterna finns till inte minst för att han
tera situationer där olika intressen står mot varandra. Det är 
inget konstigt. Jag talar här hellre om att uppgiften gäller en 
intresseavvägning än om att det är fråga om någon sorts dis
kutabla dubbla hänsyn. JK klarar av att göra avvägningarna. 

Uppgiften att sköta skadereglering kan också många gång
er gränsa till tillsyn, påpekar Hirschfeldt.

– JK har möjlighet att dels reglera skadan i det individuella 
fallet, dels initiera en mer generellt inriktad tillsyn på grund 
av det som illustrerats av skadefallet. 

Professor Thomas Bull är inne på samma linje. I sin upp
sats i jubileumsboken skriver han att just det faktum att JK 
kan inta motsatta sidor gör myndigheten extra väl lämpad att 
bedöma och värdera kvalitén i offentlig förvaltning. 

HansGunnar Axberger kallar kritiken mot JK:s dubbla rol
ler för ”rättsstatsformalism”. 

– Man tittar alltför mycket på vad saker kallas och hur de är 
organiserade och bryr sig alltför lite om hur de fungerar. Min 
poäng är att JK är en väl fungerande myndighet. De som kriti
serar kan visa på få exempel där de här skilda rollerna har lett 
till att människor har lidit rättsförluster, säger han. 

FÅ SKADESTÅND PRÖVAS

Många gånger är det uppgiften att sköta statens skaderegle
ring som lyfts fram som det största problemet av dem som 
oroas av JK:s olika roller. 

Skaderegleringen är ett av Justitiekanslerns största arbets
områden. JK kan på egen hand besluta om skadestånd till 
enskilda som drabbats av fel från myndigheternas sida. Den 
som inte är nöjd med JK:s beslut kan gå vidare med sitt ska
deståndsanspråk till domstol för prövning. 

I praktiken händer det ganska sällan att skadestånd prövas 
av domstol. Under 2012 fick JK ta emot 887 skadeståndsären
den. Endast 30 av dem ledde till rättegång. 

Anne Ramberg är medveten om att JK:s skadeståndsbe
slut sällan prövas i domstol. Och det kan vara ett bekymmer, 
menar hon. 

– Man kan fundera över om domstolarna är tillräckligt obe
roende i förhållande till JK när man nästan aldrig ändrar ska
deståndsbeslut, säger hon. 

Problemet blir att JK själv får stå för hela praxisbildning
en, och att den inte kontrolleras tillräckligt, menar Ramberg. 
För den enskilde skadelidande, och allmänheten, kan det 
därmed vara svårt att lite på att JK verkligen tillgodosett den 
enskildes intressen fullt ut. JK är ju trots allt också statens 
”advokat”, med ett förmodat intresse av att hålla statens kost
nader nere.  

Att så få vänder sig till domstol för att få ett skadestånd prö
vat kan naturligtvis bero på att de som fått skadestånd är helt 
nöjda med de nivåer som JK beslutar om. Ett annat skäl kan 
vara att den enskilde riskerar att få betala rättegångskostna

När journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt 1973 avslöjade den hemliga underrättelse-
organisationen IB intog JK en undanskymd roll. JK väckte först åtal för tryckfrihetsbrott 
mot Peter Bratt, men la ner det när Bratt dömdes för spioneri. »

Johan Hirschfeldt.

”JK ska kunna ta dubbla hänsyn, att det blir rätt hanterat, 
och att staten varken slösar bort pengar eller håller dem inne. 

Den enskilde ska också komma till sin rätt. ”
Johan Hirschfeldt
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der om man går till domstol, medan skaderegleringen hos 
JK är kostnadsfri.

Organisationen Centrum för rättvisa arbetar aktivt för att 
få till stånd en höjning av skadeståndsnivåerna. I en rapport 
i februari 2012 hävdade man att JK:s skadestånd bara utgör 
en fjärdedel av Europadomstolens i de ärenden som rör lång
sam handläggning i domstolarna. 

Men detta kan vara på väg att ändras. Den låga siffran för 
domstolsprövningar till trots gick ändå fler enskilda vidare 
till domstol under 2012 än åren innan. Under slutet av 2012 
ändrade Högsta domstolen dessutom två beslut av JK om ska
destånd för långa handläggningstider i domstol. 

– Domstolarna har fått ökad betydelse och en delvis för
ändrad roll, och enskilda blir allt mer benägna att klaga på 
JK:s beslut. Det är i princip bra, eftersom det leder till ökad 
kontroll av JK:s skadereglering, säger Anne Ramberg. 

Johan Hirschfeldt pekar i stället på hur JK:s arbete med ska
deregleringen kan gynna den enskilde.

– Om JK sköter sin skadereglering väl kommer den i hu
vudsak att överensstämma med domstolarnas praxis. Då är 
vi alla betjänta av en sådan ordning, som går fortare och blir 
billigare, både för den enskilde och för samhället, säger han.

VÄCKTE KRITIK

Ett annat område där Justitiekanslerns mandat och roller 
ibland ifrågasätts är tillsynen över domstolarna. JK får vis
serligen inte lägga sig i domstolarnas dömande verksam
het, men kan granska domstolarnas arbete på ett mer över
gripande plan. Just den uppgiften ifrågasattes helt nyligen i 
en debattartikel av Marianne Lundius och Mats Melin, ord
föranden i Högsta domstolen respektive Högsta förvalt
ningsdomstolen. Enligt Melin och Lundius är det, trots att 
JK sköter sitt uppdrag på ett omdömesgillt sätt, problema
tiskt att en av regeringen utsedd ämbetsman är satt att 
granska självständiga domstolar.

JK:s förhållande till domstolarna var än mer omdiskuterat 
för sju år sedan. Då presenterade dåvarande justitiekanslern 
Göran Lambertz sitt första rättssäkerhetsprojekt, en gransk
ning av domstolarnas dömande i vissa fall. Slutsatsen var att 
svenska domstolar i en rad fall hade dömt felaktigt och att 
rättssäkerheten i brottmål många gånger var bristfällig. 

Kritiken fick inte stå oemotsagd. En rad företrädare för 
rättsväsendet menade att JK dragit allt för långtgående och 
i många fall felaktiga slutsatser av granskningen. En av kriti
kerna var nuvarande justitiekanslern, då justitierådet, Anna 
Skarhed. 

Professor HansGunnar Axberger ansvarade för gransk
ningen. Han tycker att rättssäkerhetsprojektet var viktigt och 
har varit bra för rättsväsendet. 

– Det skulle behövas fler sådana projekt, det skulle rättsvä
sendet må bra av. Det gjorde att bevisfrågor uppmärksam
mades på ett annat sätt. Det stärkte de facto rättssäkerheten, 
fastslår han.

Göran Lambertz beskriver rättssäkerhetsprojektet som 
det viktigaste han gjort. Och han efterlyser fler liknande 
granskningar. 

– Polisen behöver man ha tillsyn över, inte minst Säkerhets
polisen. De har en roll i samhället som är otroligt viktig, säger 
Lambertz, i dag justitieråd.

MÄNSKLIGA FAKTORN POSITIV

Rättssäkerhetsprojektet är ett exempel på att JK inom sitt 
uppdrag har ganska stor frihet att välja vad han eller hon 
vill lägga energin på. Personen bakom ämbetet kan också 
sätta sin prägel på hur myndigheten uppfattas.

Med sin frispråkighet och sina goda mediekontakter kom 
Göran Lambertz att bli JK med hela svenska folket. Fortfaran
de i dag, fyra år efter hans avgång, nämns hans namn ofta i 
samband med att man diskuterar ämbetet. 

– JK är en funktion som man kan utveckla och göra sådan 
som man själv bedömer är det bästa. Man är inte så bunden 
som JK. Man kan använda funktionen för lite av varje, och 
man kan bestämma sig för att någonting bör göras som tar en 
stor del av myndighetens tid, förklarar Lambertz.

Även Johan Hirschfeldt beskriver uppdraget som ansvars
fullt, men med en stor frihet. Det finns dock praktiska be
gränsningar för vad en liten myndighet kan göra.  

– Problemet är naturligtvis att myndigheten är väldigt ar
betstyngd, säger Johan Hirschfeldt. 

För HansGunnar Axberger är den stora betydelsen av per
sonen bakom ämbetet enbart en fördel. 

2006 väckte JK Göran Lambertz åtal mot Expressens ansvarige utgivare för förtal, sedan 
Expressen publicerat uppgifter om att skådespelaren Mikael Persbrandt var intagen för 
akut alkoholförgiftning. Den ansvarige utgivaren Otto Sjöberg dömdes till 80 dagsböter 
à 1 000 kronor. Mikael Persbrandt fick 75 000 kronor i skadestånd.

»

Göran Lambertz.

”JK är en funktion som man kan utveckla och göra sådan som man själv
bedömer är det bästa. Man är inte så bunden som JK. 

Man kan använda funktionen för lite av varje”
Göran Lambertz
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– Den är den mänskliga faktorn som man aldrig kan orga
nisera bort, och i det här sammanhanget är den mänskliga 
faktorn något positivt. Jag kan inte se någon direkt nackdel 
med att ämbetet vilar tungt på en person, så länge det är en 
mycket skicklig och betrodd person, säger Axberger.

ENSAM ÅKLAGARE

En principiellt viktig roll för Justitiekanslern är att vaka 
över tryck och yttrandefriheten. JK har ensamrätt på att 
väcka åtal i dessa ärenden. Det är en roll som använts spar
samt på senare år – allt för sparsamt enligt vissa. Kritiken 
handlar främst om hur JK ser på det som kan vara förtal i de 
grundlagsskyddade medierna. 

Göran Lambertz väckte under sin tid som JK åtal för förtal 
en gång, i det så kallade Persbrandtmålet. Slutresultatet blev 
en framgång för JK: Expressens ansvarige utgivare fälldes för 
förtal, och dömdes till böter. Den förtalade skådespelaren Mi
kael Persbrandt tilldömdes ett skadestånd på 75 000 kronor.

– Allmänt åtal vid yttrandefrihetsbrott är ju otroligt ovanli
ga, och jag hade ju sagt att vi nästan skulle leta efter något att 
ta upp. Där kom plötsligt ett fall där det var glasklart att det 
var ett allmänt åtal, det fanns inget som helst tvivel om det, 
berättar Göran Lambertz.

Nuvarande JK Anna Skarhed ifrågasattes från flera håll för 
sitt beslut att inte väcka åtal mot upphovsmännen till filmen 
Call girl. I filmen, som handlar om den så kallade bordellhär
van och som ska ha verklighetsbakgrund, framstår det som 
att tidigare statsministern Olof Palme ska ha utnyttjat en min
derårig prostituerad kvinna. Förtal, ansåg familjen Palme, 
och lämnade in en anmälan till JK, som dock valde att inte 
inleda någon förundersökning.

Beslutet fick familjen Palmes juridiska ombud, advokater
na Tomas Nilsson och Lars Viklund, att skriva på DN Debatt 
att JK visade prov på ”likgiltighet inför försvaret av enskildas 
integritet”, och att JK borde ta större ansvar för att Sverige 
ska leva upp till Europakonventionens krav på skydd för en
skildas integritet. 

Även Anne Ramberg hör till dem som anser att det mycket 
väl kan ha funnits grund för JK att väcka åtal mot Call girl. I 
sin uppsats i jubileumsboken skriver hon att det visserligen 

går att förstå beslutet att inte åtala utifrån lagstiftning och för
arbeten. Men samtidigt borde JK, som statens företrädare, 
verka för att Sverige lever upp till Europakonventionens krav 
på skydd för den personliga integriteten, menar Ramberg. 

HansGunnar Axberger, däremot, tycker att Anna Skar
heds beslut var det rätta. 

– Jag tyckte att Persbrandtengagemanget hade goda skäl 
för sig. Och jag tycker att JK:s beslut att avstå från att engagera 
sig i Call girlärendet hade ännu bättre skäl för sig, säger han, 
och konstaterar att slutresultatet av Call girlaffären dessut
om blev en förlikning som gagnade både familjen Palme och 
yttrandefriheten. 

Möjligen kommer vi i framtiden att se fler allmänna åtal i 
tryck och yttrandefrihetsmål. Regeringen har nämligen avi
serat en lagändring för att göra det lättare för JK och åklagare 
att väcka åtal mot förtalsbrott (se faktaruta om JK på s. 46).

JK:s uppgifter har varierat ge
nom tiderna. Men en roll – att 
för statens räkning granska äm
betsmän och domare – har blivit 
bestående. 

JK-ämbetet inrättades redan år 
1713 av Karl XII genom en kansli-
ordning som utfärdades i slottet 
Timurtasch i nuvarande Turkiet, 
dit kungen hade förts av den tur-
kiske sultanen efter kalabaliken 

i Bender, den 26 oktober 1713. 
Kungen hade då, efter många år 
i fält, närmast förlorat kontrollen 
över regeringsmakten i hemlan-
det. Det nya ämbetet – Högste 
ombudsmannen - var en del av 
en omorganisation av landets 
styrelse, som syftade till att be-
vara kungens makt.

Den högste ombudsmannen 
fick stor makt och kunde på 
många sätt handla i kungens 

ställe. Huvuduppgifterna var att 
kontrollera att landets ämbets-
män skötte sina uppgifter och 
följde lagarna, och att föra talan i 
vissa brott. Namnet Justitiekans-
ler fick ämbetet 1719, alltså efter 
Karl XII:s död. Det karolinska 
enväldet hade då fallit samman, 
frihetstiden tog vid och en ny 
konstitution skapats. Högste om-
budsmannen fick bestå, med det 
nya namnet justitiekansler, men 

förlorade många av sina maktbe-
fogenheter. Justitiekanslerämbe-
tet visade sig alltså redan tidigt 
vara flexibelt och möjligt att an-
passa efter olika samhällsidéer. 

1766 skapades tryckfrihetsför-
ordningen, i spåren av frihets-
tiden och den ökade öppenhet 
som växte fram. Justitiekanslern 
fick en ny uppgift i allmänhetens 
tjänst: att vaka över allmänhe-
tens rätt att utge tryckta skrifter. 

JK-ÄMBETET GENOM 300 ÅR – EN HISTORIA AV ANPASSNING TILL SAMHÄLLETS KRAV

JK Göran Lambertz rättssäkerhetsprojekt och utredningen av ett antal domar 
genomfördes av professor Hans-Gunnar Axberger. Utredningen, som resulterade 

i rapporten Felaktigt dömda, väckte starka känslor, inte minst i domarkåren.
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VAD SKA BORT?

Just ansvaret för tryck och yttrandefriheten är en uppgift 
som sällan nämns av dem som vill plocka bort uppgifter 
från Justitiekanslern. Men flera av intervjupersonerna tyck
er, i likhet med Lena Marcusson, att det finns annat som JK 
borde kunna slippa.  

– Risken med sådana här väl fungerande gamla institutio
ner är att när det uppstår ett nytt problem och man inte rik
tigt vet vad man ska göra av det så lägger man det där. Det 
finns saker som passar mindre väl hos JK, till exempel advo
kattillsynen, säger HansGunnar Axberger.

Johan Hirschfeldt lyfter fram tillsynen över rättshjälpen 
som ett område man kan diskutera. Att kontrollera hur myck
et advokaterna får betalt är mer av massärendekaraktär än 
en lämplig tillsynsuppgift för JK, påpekar han. 

En uppgift som många pekar på som felplacerad var tillsy

nen över kameraövervakningen. Där tog Datainspektionen 
för knappt ett halvår över JK:s ansvar. Trots det beskriver JK 
själv myndigheten som hårt belastad. Behöver man kanske 
växa, från dagens omkring 30 personer?

Göran Lambertz tror det. Han vill se ett JKämbete på un
gefär 50 personer som i ökad utsträckning arbetar med rät
tegångar och tillsyn. 

HansGunnar Axberger har en annan uppfattning.
– Jag tror att det ligger något väsentligt i att det är en liten 

myndighet med en mycket kvalificerad chef och kvalificerade 
medarbetare. Jag tror att man ska akta sig för att låta myndig
heten växa och dra på sig fler uppgifter bara för att den har 
klarat de här uppgifterna bra. Risken finns att JK förlorar sin 
särart på samma sätt som JO lite grand har gjort, säger han.

HUMLAN FLYGER

JK:s roller, lojaliteter och organisation tycks vara ett kärt 
diskussionsämne bland rättsstatens tillskyndare. Men även 
om meningarna går isär om vad JK bör göra och hur man 
ska göra det, så framkommer det sällan någon kritik mot 
hur JK faktiskt sköter sitt uppdrag. Tvärtom beskrivs myn
digheten som regel som välfungerande, och förtroendet för 
JK – såväl personen som myndigheten – verkar vara gott. 
Humlan flyger, och det till och med ganska bra, som Hans
Gunnar Axberger uttryckte det vid ett seminarium för att 
fira JK:s jubileum.

Intervjupersonerna är också överens om att JK, som den 
organiskt framväxta, flexibla myndighet den är, har framti
den för sig. JK finns kvar också om ett hundra år. 

– Uppgifterna kommer till sitt innehåll att förändras, efter
som samhället då kommer att vara väldigt annorlunda. Men 
instrumenten kommer att vara mera lika än vad vi kanske 
tror, säger Johan Hirschfeldt.

Och HansGunnar Axberger pekar på att JK fyller en grund
läggande funktion i samhället.

– JK ska vara en länk mellan politiken och juridiken. Den 
funktionen är oundgänglig och omistlig även i Sverige. Se
dan får man då fråga sig vilka uppgifter som är lämpade att 
utföras i detta spänningsfält mellan juridik och politik, sum
merar han. n

Med frihetstidens slut och 
Gustav III:s statskupp knöts Jus-
titiekanslern åter hårt till kungen, 
och JK kom främst att inspektera 
att de kungliga ämbetsmännen 
skötte sig enligt order. Han fick 
också rollen som åklagare i riks-
rätten. 

Men det var med 1809 års re-
geringsform som grunden lades 
för den moderna Justitiekans-
lern. Samtidigt inrättades Justi-

tieombudsmannen, som utsågs 
av ständerna, med uppgiften att 
granska domares och ämbets-
mäns agerande. JK, som utsågs 
av kungen, fick den dubbla rol-
len att dels föra kungens talan i 
mål som rörde ”allmän säkerhet 
och kronans rätt”, dels ha tillsyn 
över domare och ämbetsmän å 
kungens vägnar. JK hade fortsatt 
möjlighet att driva tryckfrihets-
ärenden. I praktiken kom dock 

JO att ta över rollen som beva-
kare av tryckfriheten. 

JK:s dubbeleggade uppgift var 
nu på plats. Men ämbetet fortsat-
te att förändras i takt med sam-
hällsutvecklingen. Från att efter 
1809 haft en roll som liknade 
statsrådens och en plats i rådet 
när man föredrog justitieärenden 
skildes JK 1840 från den politiska 
makten. JK fick också ett separat 
kansli. 

1948 kom en annan stor för-
ändring. JK förlorade då sin ställ-
ning som chefsmyndighet för 
landets åklagare. Samtidigt fick 
ämbetet ansvar för tillsynen över 
advokaternas disciplinverksam-
het. 

JK:s ansvar för tryck- och ytt-
randefriheten har gradvis stärkts 
under åren. Dagens utformning 
skapades med förändringarna av 
tryckfrihetsförordningen 1978.

JK tror på 
det goda 
ämbets-
mannaidealet 
– vänd!
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 Justitiekansler Anna Skarhed tar emot i sitt arbetsrum 
i Birger jarls torn på Riddarholmen i Stockholm. Tor
net är en av Stockholms äldsta byggnader. Originalet 

         var uppfört i trä, men byggdes upp i sten på order 
av Gustav Vasa i mitten av 1500talet. En passande miljö för 
JK som, enligt professorn och justitierådet Thomas Bull, är 
den äldsta existerande myndighet 
som sysslar med tillsyn över staten. 

Tornet och det angränsande 
Överkommissariens hus är vackra, 
men inte helt lätta att använda för 
en modern myndighet. Det historis
ka värdet har till exempel gjort att 
man inte kunnat ta upp en trappa 
mellan de båda nedersta våningar
na i tornet. I stället måste de som ar
betar längst ner mot Mälaren gå ut 
varje gång de ska ta sig mellan sina 
arbetsrum och myndighetens övri
ga lokaler. Samtidigt säger Anna 
Skarhed att varken hon eller hennes personal vill byta loka
lerna mot ”något modernt kontorshus”. 

JK är klädd i jeans, och visar förtjust på några av de krea
tiva lösningar som får tornet att fungera som en modern ar
betsplats. Själv är Anna Skarhed också något av en nyska
pelse för den trehundraåriga myndigheten, som den första 
kvinnan på ämbetet. Men att vara den första kvinnan är ing
en nyhet för henne. 

– Jag är rätt van vid det. Jag var den första rådmannen i Es
kilstuna som var kvinna, den första kvinnliga sekreteraren i 

kören Allmänna sången i Uppsala och den första lagman
nen med kjol i Linköping. Jag är stolt och glad att ha fått för
troendet, för jag tror att det har betydelse som en förebild 
för yngre kolleger. Men jag hoppas och tror att det inte var 
skälet till att jag fick jobbet, säger hon. 

TILLSYNEN EN RÖD TRÅD

Anna Skarhed visar runt i Birger jarls 
torn. Hon konstaterar att översta vå
ningen i tornet, använt som perso
nalrum och samlingslokal, har utsikt 
i nästan 360 grader över Stockholm. 
Det passar utmärkt för en myndighet 
som ska hålla kolla på hela statens 
förvaltning, påpekar hon.

För även om tillsynen, enligt JK:s 
egen indelning och statistik, i dag ut
gör en mindre del av JK:s arbete tyck
er Anna Skarhed själv att tillsyn och 
granskning går som en röd tråd ge

nom stora delar av verksamheten. 
– För något år sedan fick jag i uppdrag av regeringen i reg

leringsbrevet att skriva om hur JK utövar tillsyn. Då blev det 
väldigt tydligt att nästan allt vi gör har inslag av tillsyn, säger 
Skarhed.

Hon ger några exempel: Som åklagare i tryck och yttran
defrihetsärenden kan hon, även om ärendet inte leder till 
åtal, emellanåt rikta kritik mot en myndighetschef för att 
denne försökt stoppa anställda från att gå till medierna. 
Samma sak i skaderegleringen, där det kanske blir nej till 

JK ANNA SKARHED 

JK tror på det goda 
ämbetsmannaidealet
Anna Skarhed är den första kvinnan på JK-posten efter århundraden av män. Själv vill hon 
gärna se sig som arvtagare till generationer av goda svenska ämbetsmän. Eftertanke, distans 
och integritet är grundläggande värden för JK-ämbetet, menar hon.

»

”För något år sedan 
fick jag i uppdrag av 

regeringen i reglerings
brevet att skriva om 

hur JK utövar tillsyn. 
Då blev det väldigt tyd
ligt att nästan allt vi gör 

har inslag av tillsyn.”

Anna Skarhed är den 
första kvinnan som JK 

efter nästan 300 år av män.
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JK tror på det goda 
ämbetsmannaidealet

»
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skadestånd, men visar sig finnas skäl att granska och kritise
ra en myndighet. 

– Rollen att utöva tillsyn är den ursprungliga och har fun
nits sedan ämbetet inrättades genom ett beslut av Karl XII 
år 1713. Även om den naturligtvis fått en helt annan inrikt
ning och ett annat fokus och ser annorlunda ut i en modern 
stat. 

JK har, med sina många olika roller, ibland beskrivits som 
en kameleont eller, lite snällare, som en myndighet med 
många olika hattar. Vad tycker JK själv om den beskrivning
en? 

– Om man tycker kameleont är nedsättande är det väl 
bara för att man inte tycker om reptiler. Jag tycker nog att 
kameleonten är ett ganska gulligt litet djur, säger Anna Skar
hed lite underfundigt, och fortsätter:

– Möjligen kan man säga att JK inte ska vara kameleont i 
den meningen att myndigheten är osynlig eller inte går att 
identifiera. Däremot tycker jag att de olika rollerna går att 
förena, menar Anna Skarhed, och påpekar att hon där har 
medhåll av sin företrädare Johan Hirschfeldt. 

TRADITION ATT VARA RÄDD OM

Just Johan Hirschfeldt är för Anna Skarhed som JK en viktig 
förebild. 

– För mig står han för det som verkligen är det fina svens
ka ämbetsmannaidealet, som ibland kan tyckas vara lite för
siktigt, men som å andra sidan inger förtroende. Det inne
fattar eftertänksamhet, att inte vara för tvärsäker, men att 
samtidigt ha hög integritet, förklarar hon. 

Egenskaper som är viktiga för att kunna hantera svåra in
tresseavvägningar som dem JK ställs inför, menar Anna 
Skarhed. 

– Jag menar att vår ämbetsmannatradition är något som vi 
ska vara väldigt rädda om. Men den är inte given utan måste 
inpräntas hos varje ny generation, säger hon, och tillägger 
att de unga som i dag kommer in i staten måste läras att för
stå poängen med den objektiva, eftertänksamma och inte så 
häftiga tjänstemannarollen.

Att vara statens företrädare ställer krav på hur hon upp
träder och vad hon säger som JK, anser Skarhed. 

– I den här rollen är jag, när jag sitter här och pratar, inte 
bara Anna. Jag måste också spela rollen som JK utan att det 
blir pretentiöst, säger hon, och konstaterar att det är ”sådär 
lagom svårt”.

Att leva upp till det som hon ser som ämbetets krav inne
bär att Anna Skarhed får lägga band på sig emellanåt, berät
tar hon. 

Samtidigt kan hon naturligtvis påverka vad myndigheten 

Birger jarls torn är en 
av Stockholms äldsta 
byggnader. Originalet 
var uppfört i trä, men 
byggdes upp i sten på 
order av Gustav Vasa 
i mitten av 1500-talet.
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ska prioritera och hur den arbetar. Men det innebär inte att 
hon kan favorisera just sina hjärtefrågor. 

Men hur har då personen Anna märkts i JK:s verksamhet 
sedan hon tillträdde för fyra år sedan?

– Det får du fråga andra om. När jag intervjuades min för
sta vecka svarade jag att en skillnad mot tidigare kunde bli 
att JK ibland har kjol, och det har nog slagit in även om jag 
oftast går i långbyxor liksom mina företrädare, säger Anna 
Skarhed.

JK-KRITIK TAR SKRUV

Ämbetsmannaidealet till trots räds Anna Skarhed inte 
att framföra åsikter om olika fenomen i samtiden. Ett av 
dem, som hon också tar upp i sin uppsats i JK:s jubileums
bok, är framväxten av en rad nya kontroll och tillsynsmyn
digheter inom så skilda områden som polisen, arbetslös
hetsförsäkringen och sjukvården. Skarhed är kritisk till 
utvecklingen.

– Det råder inflation i tillsyn. Nya tillsynsmyndigheter, 
ofta med uppdrag att utöva ”systemtillsyn” men samtidigt 
med väldigt smala uppdrag, växer som svampar ur jorden, 
fastslår hon.

Risken är, menar Anna Skarhed, att de nya tillsynsmyn
digheterna hamnar i en olycklig motsatsställning till dem 

som jobbar ”på golvet” ute på de myndigheter de är satta att 
granska. Varje kontrollmyndighet måste ju också, för att 
överleva i längden, hitta fel i den verksamhet man är satt att 
granska. 

– Risken är att det inte blir någon kreativ samverkan mel
lan de två som förbättrar verksamheten, utan snarare att de 
från båda håll gräver ner sig i skyttegravar och tycker att den 
andra inte fattar något, summerar Anna Skarhed. 

I sin strävan efter att få kontroll över förvaltningen och se 
till att skattepengarna används effektivt riskerar politikerna, 
enligt Skarhed, i stället att minska förtroendet för en stats
förvaltning som på det hela taget fungerar ganska bra. Ett 
bättre alternativ är att skapa incitament och uppmuntra ny
tänkande och egenkontroll hos de olika myndigheter som 
faktiskt har ansvaret för uppdragen – ute på golvet, som 
Skarhed uttrycker det. Utöver den interna tillsynen behövs 
naturligtvis vissa tillsynsmyndigheter med ett bredare men 
samtidigt specifikt uppdrag som till exempel Datainspektio
nen eller Finansinspektionen och så finns ju Riksrevisionen 
samt JK:s och JO:s extraordinära tillsyn. Erfarenheten säger 
att den kritik som dessa tillsynsorgan riktar mot olika myn
digheter tas på allvar och kan leda till förbättringar. 

Anna Skarhed är medveten om att hennes åsikter på om
rådet kanske inte får några popularitetspoäng hos maktha »
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Kriminaltekniker med mångårig erfarenhet från 
polisens tekniska avdelning
• Trafikolycksrekonstruktioner
• Brandplatsundersökningar
• Handstilsundersökningar
• Åldersbestämning av pennskrift 
  och papper
• Undersökning av brottsplats

• Tolkning av kriminaltekniska 
   protokoll
• Övriga Kriminaltekniska tjänster
• Samarbete med rättsläkare
• Tillgång till DNA-undersökningar

Till våra uppdragsgivare hör: 
Försäkringsbolag, advokater, polisen, företag, 
kommuner och privatpersoner.

Vi svarar gärna på frågor.
Jan Berntsson: jan.berntsson@evidenz.se, telefon: +46 (0)730-96 29 35, +46 (0)340-850 36
Erling Swensson: erling.swensson@evidenz.se, telefon: +46 (0)730-96 29 30, +46 (0)340-850 35
E-postadress: info@evidenz.se, Hemsida: www.evidenz.se

vare som just nu satsar mycket resurser på just tillsynsmyn
digheter. 

– Men det upplever jag inte som något problem. För mig 
är detta synpunkter som bottnar i en omsorg om staten och 
vår förvaltning och våra skattepengar. Det är min uppgift att 
föra fram dem, säger hon. 

 
GRÄNSEN TYDLIG

Som JK ska Anna Skarhed bedriva tillsyn över domstolarna, 
och sina tidigare arbetskamrater. Upplägget har ifrågasatts, 
bland annat av Marianne Lundius, ordförande i Högsta 
domstolen och Mats Melin, ordförande i Högsta förvalt
ningsdomstolen, för att det skulle hota domstolarnas själv
ständighet. 

Självklart ska JK hålla sig från att kritisera domstolars be
dömningar, fastslår Anna Skarhed. Men hon menar att JK, 
med beaktande av självständigheten i dömandet, bör kun
na utöva tillsyn över domstolarna, vid sidan av JO. 

– Jag kan förstå den principiella inställningen men tycker 
inte problemet ska överbetonas.

Häromdagen ringde JO och undrade om vi kunde ta ett 
ärende, eftersom det riktats kritik mot en av ombudsmän
nen i dennes tidigare roll som domare. Ett sådant klagomål 
kan ju inte gärna JO hantera. Denna och liknande mer eller 
mindre tydliga jävssituationer tycker jag talar för att den nu
varande ordningen bör bestå, säger Anna Skarhed. 

Även skaderegleringen har i dag en tydlig koppling till 
domstolarna, när allt fler begär skadestånd för långa hand
läggningstider. 

– Ska vi inte kunna hantera sådana anspråk för att kritiken 
gäller en domstol? Eller ska vi hantera skadeståndsärendet, 
men inte kunna uttala viss kritik om felet inte når upp till ni
vån där det blir skadestånd? frågar Skarhed.

Gränsen mot dömandet är i regel inte särskilt svår att ur
skilja och upprätthålla, menar hon vidare. 

– Och om JK trampar fel så finns det möjlighet att kritisera 
JK. I tillsynsärenden har ju JK inte annan makt än den som 
ligger i värdet av den kritik som uttalas.

ÅTAL INGET SJÄLVÄNDAMÅL

Att både medier och advokater har ögonen på Justitiekans
lern är tydligt. Ett av de senaste tillfällena när det märktes 
var i samband med diskussionen om filmen Call girl. Olof 
Palmes anhöriga ville att JK, med sin ensamrätt till åtal på 
tryck och yttrandefrihetens område, skulle väcka åtal mot 
filmen för förtal. Anna Skarhed beslutade dock att avstå, nå
got hon fortfarande tycker var helt riktigt. Varför?

– Min uppgift är att efter bästa förmåga besluta i enlighet 
med gällande rätt och mitt beslut grundades på den nu 
gällande lagen. Jag tycker inte att det var anmärkningsvärt, 
säger hon, och konstaterar att detta var ett sådant fall där 
hon som JK måste försöka ta ett steg tillbaka och inte låta 
sig påverkas av medier eller andra, och sedan fatta ett be
slut. 

– Att det inte fanns skäl för JK att väcka åtal betyder natur
ligtvis inte att jag inte förstår att filmen uppfattades som 
kränkande av familjen Palme, fastslår Anna Skarhed. 

– Men det finns skäl att minnas det som sägs i lagens förar
beten och som bland annat citerades i den kända Åke 
Greendomen: I de allra flesta fall är den öppna debatten 
det bästa sättet att komma till rätta med även obehagliga 
och felaktiga uttalanden. Vi löser inte problemet genom ett 
ökat antal förtalsmål, säger hon. 

Den förre justitiekanslern Göran Lambertz har uttryckt 
att han letade efter tryck och yttrandefrihetsärenden att 
driva, för att få lagstiftningens gränser testade emellanåt. 
Men Anna Skarhed kan inte se något egenvärde i att gå till 
domstol eller att pröva ett visst antal mål. 

– Det är lagstiftaren som får besluta om det finns skäl att 
ändra den nu gällande ordningen. Och nu finns ett förslag 

”Jag har skrivit i vår jubileumsbok att jag tror att vi kommer att sitta kvar här i vårt torn.                            Det är en bra utsiktspunkt där JK kan se ut över Sverige åt alla väderstreck. 

Jag hoppas att JK kan fortsätta att vara                            en myndighet som följer med sin tid.”
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”Vi får ibland uppdrag då klienter berättar att de upplever både obehag 

och oro när de tror att det kan finnas oegentligheter på företaget. För att 

få fram bevis så ber vi ofta Säkert Företag att ”gräva” i saken utan att 

eventuellt inblandade får reda på det. Det har gjort att vi på ett smidigt och 

bra sätt kunnat reda ut vad som hänt och då kunnat agera även juridiskt.”   

Vi samarbetar idag med ett flertal advokatbyråer.

Kontakta oss idag så berättar vi vad vi kan hjälpa dig med!

www.sakertforetag.se

Känsliga situationer

som ska sänka ribban något för att väcka allmänt åtal för för
tal.

Eftersom nya medier som bloggar och twitter som regel 
inte omfattas av grundlagsskyddet står de utanför JK:s kon
troll. Anna Skarhed oroas ändå av utvecklingen och tonfal
let på nätet. 

– Vi får in många anmälningar, och det är en del i ett 
mönster som vi på något sätt måste adressera och prata om. 
Jag ser en risk att om inte seriösa medier, som våra dagstid
ningar och public service, tar på sig att värna det goda of
fentliga samtalet och gå ut stenhårt mot näthat och medie
drev, då kan det komma lagstiftning som i slutänden leder 
till en inskränkning av yttrandefriheten. Och det vore givet
vis mycket olyckligt, säger Anna Skarhed.

PRISLAPP PÅ LIDANDE

Justitiekanslern har fått kritik, inte minst från organisatio
nen Centrum för rättvisa, för att man i sin skadereglering 
beslutar om alltför låga skadestånd. Anna Skarhed tillbaka
visar den kritiken. 

– JK följer lagen och försöker både i sin skadereglering och 
när det gäller rättegångar att hålla en sådan nivå och göra 
det på ett sådant sätt att vi uppfyller de krav som svensk lag, 
EUrätten och Europakonventionen ställer. 

Anna Skarhed är i grunden kritisk till att det blivit så 
mycket fokus på belopp i diskussionen om skadestånd när 
det gäller ideell skada. För ofta handlar det om att försöka 
värdera och kompensera något som inte kan mätas i pengar 
med just pengar. Hur värderar man en förstörd barndom el
ler att man fått vänta för länge på en dom? 

– Det är egentligen en omöjlig uppgift. Många kommer ald
rig att kunna bli nöjda. Och det finns risk för inflation när vi 
försöker jämföra, vilket skapar ett felaktigt sätt att tänka när 
vi tror oss om och försöker använda pengar för att mäta nå
got som inte går att mäta i pengar, säger hon och fortsätter: 

– Även om pengar är det vi ofta använder som mätare av 
värde i vårt samhälle tycker jag att vi borde fundera mera 
över den pågående utvecklingen. Och jag måste erkänna att 
jag är kritisk mot Högsta domstolen som enligt min mening 
på senare tid bidragit till fokuseringen på belopp i stället för 
att betona att kränkningsersättning alltid främst är symbo
lisk. 

Vad svarar då Anna Skarhed den skadelidande som miss
tänker att hon snålar med skadestånd för att hon är reger
ingens jurist och tänker på statsfinanserna? Skarhed förstår 
synpunkten, men:

– Återigen, jag gör inte annat än att försöka följa lagen och 
det som våra politiker bestämt. 

DELARNA GÖR HELHETEN

Anna Skarhed är den första kvinnan som JK efter nästan 
300 år av män, med uppgiften att leda myndigheten in i 
dess fjärde århundrade. Hur ser hon på framtiden?

– Jag har skrivit i vår jubileumsbok att jag tror att vi kom
mer att sitta kvar här i vårt torn. Det är en bra utsiktspunkt 
där JK kan se ut över Sverige åt alla väderstreck. Jag hoppas 
att JK kan fortsätta att vara en myndighet som följer med sin 
tid. Men det är en utmaning i ett allt mera komplicerat sam
hälle. Jag tror ändå att JK kommer att ha kvar sina olika hat
tar, i alla fall de flesta av dem, och att de tillsammans bildar 
en fungerande helhet. 

För att klara att balansera de olika hattarna behöver myn
digheten troligen växa något, menar Anna Skarhed. Där
emot har hon inga områden hon direkt önskar att bli av med. 

– JK är en grundsten i den svenska statsförvaltningen.  
Som innefattar flera olika roller, men där de olika delarna 
gör helheten. Förhoppningen är att JK därmed ska kunna se 
olika frågor i ett bredare perspektiv, säger Skarhed, och till
lägger att det naturligtvis är en allt svårare uppgift i en allt 
mera mångfacetterad värld. n

JK ska värna 
förtroendet 
för advokat-
väsendet 
– vänd!

”Jag har skrivit i vår jubileumsbok att jag tror att vi kommer att sitta kvar här i vårt torn.                            Det är en bra utsiktspunkt där JK kan se ut över Sverige åt alla väderstreck. 

Jag hoppas att JK kan fortsätta att vara                            en myndighet som följer med sin tid.”
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Johan Hirschfeldt 
– JK 1992–1996.

Göran Lambertz 
– JK 2001–2009.

Anna Skarhed 
– JK från 2009.
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 Justitiekanslerns tillsyn över advokaterna regleras i  
8 kap. rättegångsbalken och i Advokatsamfundets stad
gar. JK följer disciplinnämndens verksamhet och kan över 

      klaga nämndens beslut till Högsta domstolen. Hon kan 
också initiera ärenden hos disciplinnämnden.

JK ingriper dock mycket sällan mot advokater eller disci
plinnämnden. Under 2012 initierade JK två ärenden, och 
överklagade lika många. 

ADVOKATSAMFUNDETS GENERALSEKRETERARE Anne 
Ramberg är positiv till JK:s tillsyn.

– Vi tycker det är mycket bra att det är JK som utövar tillsyn 
över Advokatsamfundets disciplinära verksamhet. Det ger 
ökad legitimitet åt våra beslut och bidrar till att förtroendet för 
vår tillsyn upprätthålls. Denna kontroll är tillsammans med 
HD:s prövning av styrelsens avslag på inträdesansökningar 
och disciplinnämndens beslut i uteslutningsärenden viktiga 
beståndsdelar för att understryka advokatens roll i rättssam
hället, säger hon.  n

NUVARANDE OCH TIDIGARE JK-AR OM TILLSYNEN ÖVER 

ADVOKATERNA:

– Den kan beskrivas som en form av extraordinär tillsyn, inte i 
första hand för att peka på fel, utan för att garantera kvaliteten 
i samfundets disciplinverksamhet. Tillsynen sker i praktiken 
genom att JK läser alla protokoll från prövningsavdelningar 
och disciplinnämnd, tar del av klagomål från enskilda och upp-
rätthåller en dialog med samfundet om olika advokatetiska frå-
gor.  Om tillsynen är en fråga för JK kan naturligtvis diskuteras. 

Fyller den exempelvis någon funktion som garant för kvalitet? 
Skärper sig disciplinnämnden för att man vet att JK granskar 
protokollen? Jag kan inte på rak arm komma på någon annan 
instans som skulle kunna ta över granskningen. Och den om-
ständigheten att advokaterna har ett eget kapitel i rättegångs-
balken och att Advokatsamfundets stadgar fastställs av reger-
ingen gör att det framstår som naturligt att ett statligt organ har 
ett överinseende. Men det är klart att man skulle kunna inrätta 
en fristående överklagandenämnd. 

JK Anna Skarhed

– Jag som JK behövde inte lägga ner mycket tid på advokaterna. 
Men genom att sköta granskningen så att man ser till att det kan 
fortsätta fungera bra och att det finns anledning för samhället 
att hysa tilltro och förtroende för tillsynen av advokaterna. JK 
spelar en roll som en slags garant för att det funkar bra. 

Göran Lambertz

– När jag slutade som JK uttalade jag att advokattillsynen var en 
uppgift för mycket och inte borde ligga på JK. Detta byggde på 
mina egna erfarenheter av tillsynen. Jag gillade inte heller att 
det ens i teorin skulle kunna sägas att JK i ett och samma mål 
kunde utöva tillsyn över domstolarna, själv processa i domstol 
och då också ha tillsyn över en advokat som sin motparts om-
bud. Men det har blivit som det har blivit, och mina efterträda-
re har inte ifrågasatt ordningen. Så då får vi leva med det och i 
realiteten undviker JK förstås att ge sig in i tillsynsuppgifter i så-
dana situationer.

Johan Hirschfeldt

JK:S TILLSYN ÖVER ADVOKATERNA 

JK ska värna förtroendet för advokatväsendet
Justitiekanslern ska, utöver alla sina andra uppgifter, också bedriva tillsyn över advokaterna. 
I praktiken är det dock  ovanligt att JK finner skäl att invända mot  samfundet egen disciplinära 
verksamhet.
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På karnovgroup.se är det inte bara över 250 av landets ledande experter 

som har ordet när lagstiftning ska kommenteras och diskuteras. Nu har vi 

även gjort det möjligt för användarna att dela med sig av sina ovärderliga 

erfarenheter om rätt och orätt. På så sätt kan alla effektivt tillgodogöra 

sig den kunskap som kan få dem att fatta bättre beslut, snabbare.

Ta lagen i egna
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Samfundet

Samfundet

BAKGRUND
A har varit förordnad till särskild företrädare för X:s barn, Y och Z, för att tillvarata barnens rätt vid förundersökning och eventuell rättegång mot fadern. 

A har samtidigt varit för- ordnad till målsägandebiträde för barnens mor vid förunder- sökningen rörande misstanke mot X avseende grov kvinno-fridskränkning.

ANMÄLAN
Anmälan, som kom in till Advo-katsamfundet den 9 augusti 2012, avser främst att A inte borde ha åtagit sig uppdraget som särskild företrädare för barnen då hon var förordnad till målsägandebiträde för modern. 
I anmälan, och därefter inkom-men komplettering, anförs bl.a. följande. 

Det är inte möjligt att barnens rätt kan tillvaratas av en person 

som samtidigt biträder barnens mor. Barnen har sakligt och mänskligt sett inte samma behov och samma intressen som sin mamma. Hovrätten har genom beslut entledigat A och förordnat annan advokat som särskild före-trädare för barnen.
A har medverkat vid ett video-inspelat förhör i medhörnings-rum med yngsta dottern. Dottern har därvid berättat saker som inte är sanna. Detta har gjorts un-

BAKGRUND
Advokatsamfundet har mottagit handlingar från Migrationsver-ket av vilka framgår att advokat A uppförts på verkets förteckning rörande offentliga biträden som är uppsatta för uppföljning och kontroll. Migrationsverket har bi-lagt brev som verket skickat till A. Av breven framgår bl.a. följande. Den 11 september 2012 besluta-de Migrationsverket att avslå A:s klients ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt att utvisa klienten. Den 18 september 2012 underrättades klienten om Migra-tionsverkets beslut. Beslutet vann laga kraft den 9 oktober 2012.Enligt Migrationsverket har kli-enten framfört klagomål på A:s hantering av ärendet. Klienten har uppgett att denne uppsökt A för att få hjälp med överklagandet direkt efter underrättelsen, men att A inte hade tid vid det tillfället. Därefter har klienten försökt nå A via telefonsamtal och sms utan att A hört av sig.  

Migrationsverket har av A fått ett svar med förklaringen att kli-enten inte återkommit efter hans kontaktförsök och att han inte utan fullmakt kunde överklaga ärendet. Verket anser att den om-ständigheten att biträdet inte er-

hållit fullmakt från den sökande inte innebär att biträdet är för-hindrad att klaga för den sökan-dens räkning. Om den sökande inte klart uttryckt önskemål om att denne inte vill överklaga ett beslut som går honom emot, och inte går att nå innan klagotiden går ut, får det anses åligga biträ-det att klaga på beslutet. Migra-tionsverket anser därmed att A, genom att inte överklaga verkets beslut, inte tillvaratagit sin klients intresse på sådant sätt som kan förutsättas.

ADVOKATENS YTTRANDEI yttrande daterat den 20 juni 2013 anför A bl.a. följande.Han anser inte att det finns skäl att ifrågasätta lämpligheten som offentligt biträde i migrations-ärenden. 
Klienten kom till Sverige som ensamkommande barn och läm-nade uppgiften att han var född 1994. Han fick sent omsider en god man då han bedömdes som minderårig. Efter utredning från skola, språkanalys, och social-tjänst, varvid i yttrande angavs att ”han har själv till sina kompisar uppgett att han är 24 år”, överför-des han till annat boende. A fick inte tillgång till telefon till klien-

ten. Inte heller den tidigare gode mannen hade sådana uppgifter. A skrev den 11 september 2012 brev till klienten och begärde, för att utreda klientens vilja, att den-ne omgående skulle ta kontakt.Migrationsverket meddelade inte klientens adress inför att gode mannens uppdrag upp-hörde, och inte heller hon hade kännedom om hans adress eller boende.
Någon kontakt med eller från klienten i form av sms eller tele-fonsamtal har inte funnits utan det skedde först den 7 november 2013. Då hade tiden för överkla-gande gått ut. Han meddelade klienten att denne skulle ha åter-kommit tidigare, men han fick inte något uppdrag att överklaga.A har till yttrandet bilagt en skrivelse han gett in till Migra-tionsverket, i vilken anförs bl.a. följande.  

Migrationsverkets beslut om avslag på ansökan om uppehålls-tillstånd kom den 11 september 2012. 
Han hade telefonkontakt med gode mannen, men hon hade ingen kännedom var klienten be-fann sig. Hon hade ingen annan uppgift än att han var överförd till boende för vuxna. 

Han fick inte tillgång till någon kontakttelefon till klienten.Den 11 september 2012 skick-ade han brev på den nya adress som var tillgänglig, om att klien-ten skulle kontakta honom om 

denne önskade överklaga Migra-tionsverkets beslut.
Han fick uppgift att klienten den 18 september 2012 hade del-givits beslutet genom en telefon-tolkning.

Klienten besökte honom först den 7 november 2012, och då kunde konstateras att överklagan-detiden hade gått ut. Han har ing-en notering om att klienten skulle ha försökt kontakta honom innan dess via telefon eller sms, inom sådan tid att det har funnits ut-rymme för ett överklagande. Han har tyvärr inte fått någon kontakt med klienten i sådan tid eller fått uppdrag att överklaga ärendet.Han har haft uppdrag som of-fentligt biträde under lång tid och det har alltid varit en bra kontakt till klienterna. Denna klient hade varit på kontoret tillsammans med sin tidigare gode man, så klienten kände till hans adress. Han har självklart uppfattat att klienterna ofta befinner sig i svå-ra situationer. Denna klient var inget undantag. Ifrågasättandet av hans ålder gjorde att han blev utflyttad från det första boendet.  Klienten borde då ha kontaktat honom för uppgift om denna för-ändring, men det gjordes inte. Klienten fråntogs kontakten med sin gode man på grund av sin ål-der överstigande 18 år. Uppläsning gjordes av Migra-tionsverkets beslut och tidigare uppgift från socialtjänsten. Kli-enten fick information om att 

der en mycket stark påverkan av A och hennes huvudman. A har vidare till utredarna inom soci-altjänsten framfört nedsättande och osakliga uppgifter, om bl.a. domare och åklagare, i syfte att påverka utredarna till sin huvud-mans favör. Socialtjänstens utre-dare har därvid styrts till men för barnen.

ADVOKATENS YTTRANDEA har i yttrande den 14 septem-

ber 2012 tillbakavisat anmärk-ningarna och anfört i huvudsak följande. 
Hon utsågs av tingsrätten till målsägandebiträde för barnens mor. Anledningen var att modern var i behov av biträde på grund av att X var misstänkt för grov kvin-nofridskränkning mot henne. Genom beslut utsågs A till målsä-gandebiträde även för parternas barn. Modern för inte någon ska-deståndstalan i målet. Det kan av 

den anledningen inte föreligga något hinder för henne att före-träda såväl modern som barnen.Hon tillbakavisar med be-stämdhet att hon skulle ha påver-kat barnen på något sätt.

X HAR KOMMIT IN MED YTTERLIGARE SKRIVELSE I ÄRENDET. 

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH BESLUT
Eftersom A förordnats till målsä-

gandebiträde för modern borde hon inte ha åtagit sig uppdraget som särskild företrädare för bar-nen. Genom att göra detta har A handlat i strid med god advokat-sed.
Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.Vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder inte någon åtgärd. n

hans uppgifter om ålder m.m. var ifrågasatta. Enligt uppgift har klienten förstått innehållet och som det antecknades skulle han överklaga.
Innehållet i utredningen visar enligt Migrationsverket att klien-ten har lämnat felaktiga uppgifter om sin ålder. 

Eftersom klienten inte själv återkom efter hans försök till kon-takt utgick han från att klienten inte avsåg att överklaga ärendet. Han hade då ingen fullmakt att överklaga. Klienten återkom först den 7 november 2012, och då var det för sent.
Han kan inte mer än beklaga att det har blivit på det här sättet men i detta ärende borde klien-ten ha återkommit till honom på de kontaktförsök han gjorde. Han har inte haft kontakt med klien-

ten vid sådan tid att det har fun-nits utrymme för överklagande.
ÄRENDETS HANDLÄGGNINGAdvokatsamfundets styrelse be-slutade den 13 juni 2013 att ta upp ett disciplinärende mot A. I sam-band med underrättelsen av be-slutet bereddes A tillfälle att slut-föra sin talan i ärendet. 

YTTERLIGARE YTTRANDEN FRÅN ADVOKATEN
A har i ett yttrande, som kom in den 13 augusti 2013, anfört bl.a. följande. 

I sak anser han inte att han har varit försumlig. Han har hand-lagt mer än 200 olika migrations-ärenden och har nu satts upp på Migrationsverkets lista. Något nytt ärende efter Migrationsverkets be-slut till denna hänvisning har han 

inte erhållit. Såvitt han kan förstå har han inte heller rätt till någon överklagan. Förteckningen rör of-fentliga biträden som är uppsatta på uppföljning och kontroll. Hur skulle han kunna göra bättring om det nu skulle visa sig vara ett felak-tigt handhavande från hans sida? Om Advokatsamfundet dessutom skall framföra sin synpunkt blir det fråga om en dubbelbestraff-ning vid negativt utfall. A har den 15 augusti 2013 in-kommit med ytterligare en skri-velse.
 

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH BESLUT
I ifrågavarande typ av uppdrag bör advokatens utgångspunkt vara att klienten önskar överklaga beslut som gått klienten emot. Även om besked från klienten 

inte förelegat har det därför åle-gat A att överklaga beslutet till undvikande av rättsförlust. Ge-nom att inte göra det har A åsido-satt sina plikter som advokat. Med hänsyn till omständighe-terna kan påföljden i detta fall stanna vid en erinran. Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.  Fyra ledamöter var av skiljaktig mening enligt följande.I ärendet är utrett att advoka-ten försökt förvissa sig om klien-ten önskade överklaga beslutet, men att han inte lyckats med det. I en sådan situation kan det inte i ärenden av nu aktuellt slag anses vara en skyldighet för advokaten att överklaga beslutet. Ärendet bör därför inte föranleda någon åtgärd. n

3  Advokat som förordnats till målsägandebiträde för mo-
dern borde inte ha åtagit sig uppdrag som särskild före-
trädare för barnen. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2013

4  Det har ålegat advokat att, till undvikande av rättsförlust, 

överklaga beslut även om besked från klienten inte före-
legat. Erinran. Skiljaktig mening.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2013
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Debatt

Ulf Bergquist.

 I
nummer sju av tidskriften Advoka
ten redogjordes för ett intressant 
disciplinärende, där en advokat inte 

överklagat ett beslut som gått hans kli
ent emot. Bakgrunden var att advoka
ten försökt att förvissa sig om huruvida 
klienten önskade överklaga beslutet, 
men inte lyckats nå klienten. Frågan 
uppstod då om han, utan instruktioner 
från klienten, ändå var skyldig att över
klaga. Disciplinnämnden var delad i 
bedömningen. Majoriteten ansåg dock 
att det ålegat advokaten att överklaga. I 
beslutet anges att bedömningen avser 
”ifrågavarande typ av uppdrag” (mig
rationsärende).

Jag skulle vara intresserad av en de
batt om huruvida bedömningen kan 
vidgas även till andra typer av upp

drag, till exempel en internationell 
arvstvist, där det ibland kan vara svårt 
att få instruktioner av en klient boende 
i utlandet.

För en överklagandeplikt talar å ena 
sidan att klienten annars kan riskera 
en rättsförlust. 

Å andra sidan kan en advokat, som 
överklagat utan instruktion, hamna i 
besvärliga situationer om han även 
fortsättningsvis, efter att överklagan
det är inlämnat, inte lyckas få instruk
tioner av sin klient.

1. Skall advokaten på eget bevåg ef
ter viss tid återkalla överklagandet?

2. Kan advokaten utsätta viss tid (t ex 
en månad) inom vilken klienten skall 
ge instruktioner, vid äventyr att han 
annars återkallar överklagandet?

3. Måste ett sådant ”föreläggande” 
delges klienten?

4. Om advokaten inte på eget bevåg 
kan återkalla överklagandet, skall han 
då utan instruktioner genomföra en 
huvudförhandling i hovrätten?

5. Om även hovrättsbeslutet går kli
enten emot, är advokaten då skyldig att 
utan instruktion även överklaga till HD?

6. Kan klienten debiteras för advoka
tens arbete i hovrätten/HD, trots att 
advokaten agerat utan instruktion?

7. Vem skall ansvara för motpartens 
rättegångskostnader (klienten eller ad
vokaten), om även beslutet/en i hovrät
ten/HD går klienten emot?

Ulf Bergquist  
Advokat

Överklaga utan instruktion
Advokat Ulf Bergquist reflekterar över olika delfrågor som hör samman med den 
”överklagandeplikt” som disciplinnämnden fann att det förelåg i ett avgörande nyligen.

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond

Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av 
behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag enligt Stiftelsens andrahandsändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 10 januari 2014.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,  
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 19 november 2013. 
Styrelsen

Advo- 
katen 

7/2013.

På karnovgroup.se är det inte bara över 250 av landets ledande experter 

som har ordet när lagstiftning ska kommenteras och diskuteras. Nu har vi 

även gjort det möjligt för användarna att dela med sig av sina ovärderliga 

erfarenheter om rätt och orätt. På så sätt kan alla effektivt tillgodogöra 

sig den kunskap som kan få dem att fatta bättre beslut, snabbare.

Ta lagen i egna
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Debatt

 A
tt alla har tillgång till domstolar 
i betydelsen att alla kan vara 
parter i en rättegång är en 

självklarhet i en rättsstat. Begreppet 
syftar väl dock till att säkerställa att ing
en (eller så få som möjligt) skall avstå 
från att söka sin rätt av ekonomiska 
skäl. Därför har vi en rättshjälpslag. 
Därför tillhandahåller försäkringsbola
gen rättsskydd.

Frågan är om detta räcker. 
Rättshjälpen täcker som bekant inte 

ansvaret för motpartens rättegångs
kostnader. Detta menar kanske någon 
är mindre viktigt i dag när rättshjälpen 
ofta är subsidiär till rättsskyddet. Dock 
undantas arbetstvister från rättskyddet 
– förmodligen därför att försäkringsbo
lagen räknar med att en arbetstagare 
är medlem i något fackförbund och får 
gratis rättsligt biträde därifrån. 

Rättsskyddet har ett tak som varierar 
något men som i en tvist av någon 
komplexitet inte på långt när täcker 
kostnaden för både det egna ombudet 
och för motpartens rättegångskostna
der i en instans.

ATT GE SIG IN I EN PROCESS är alltså för 
privatpersoner att ta en betydande 
ekonomisk risk. Alla advokater som 
biträder privatpersoner kan säkert be

rätta om klienter som avstått från en 
process även där utsikten till framgång 
kunde bedömas som god av det enkla 
skälet att klienten inte hade råd att för
lora. Ett relativt enkelt sett att öka ac
cess to justice är att införa regler om att 
förlorande part inte alltid behöver be
tala vinnande parts rättegångskostna
der. 

En sådan regel skulle gälla i förhål
lande till vissa motparter.

Stat och kommun ligger väl närmast 
i tankarna. Staten är också i allmänhet 
återhållsam med att begära ersättning 
för sina rättegångskostnader.

Banker och försäkringsbolag kom
mer härnäst, i vart fall när privatperso
nen är kund. 

REGELN SKULLE KUNNA göras absolut. 
I förhållande till staten medför detta 
ingen rättsligt problem (staten är lag
stiftare). I förhållande till övriga kanske 
det blir mer problematiskt.

Regeln får då utformas efter mönster 
från 5 kap. 2 § i arbetstvistlagen. Jag 
skulle dock vilja vända på den inte 
minst därför att det är ytterst ovanligt 
att regeln i arbetstvistlagen tillämpas 
till förmån för arbetstagaren – detta 
trots att det står i förarbetena att regeln 
tillkom för att inte arbetstagaren alltför 

starkt skulle påverkas att inte inleda en 
process inför risken att stå motpartens 
kostnader.

EN REGEL SKULLE KUNNA formuleras 
så här.

”Om förlorande part är en fysisk per
son och vinnande part är en …, ett …, 
eller (kretsen motparter uppräknas) 
skall vardera part stå sina egna kostna
der om det inte är uppenbart att förlo
rande parts talan var ogrundad.”

Man kan tänka sig att domstolen 
skulle kunna ge förhandsbesked i frå
gan. Åtminstone ett preliminärt.

Man kan vidare tänka sig att undanta 
personer med höga inkomster och/el
ler med förmögenheter. Liksom att be
stämma motpartskretsen utifrån för
slagsvis årsomsättning i stället för 
bransch.

Arbetstvistlagens bestämmelse bör 
omformuleras enligt ovan.

Detta ovan skrivna är särskilt viktigt i 
dagens situation när många tingsrätter 
är väldigt generösa med att godta väl
digt höga arvodesanspråk från företag 
som anlitar ombud från större advo
katbyråer.

Nils Högström  

Advokat

Access to justice låter fint. Men vad betyder det?
Advokat Nils Högström anser att ett relativt enkelt sett att öka access to justice är att införa 
regler om att förlorande part inte alltid behöver betala vinnande parts rättegångskostnader.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

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

Varför skall vi Snabbavveckla ditt bolag?
Vid snabbavveckling är det absolut viktigaste att säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som anlitas 
för avvecklingen under lång tid fullgör förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. Detta påverkar både 
säljaren och bolaget. 

Vi har snabbavvecklat aktiebolag sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har 
vi under åren avvecklat mer än 17 000 st aktiebolag. Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste 
sättet för att snabbt och säkert avveckla aktiebolag. 

Sänd balans- och resultatrapport för offert. Kontakta oss så hjälper vi dig!
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Debatt

Göran Lambertz. 

 A
dvokaten Svante Thorsell an
ser att det finns skäl för kritik 
mot de domare som dömde 

Thomas Quick för mord. Han utgår 
från en slutsats han har dragit, en slut
sats som de allra flesta jurister vet att 
man inte kan dra. Nämligen att de fri
ande domarna efter resning för Sture 
Bergwall innebär att det var fel att 
Bergwall/Quick åtalades och dömdes. 
Att journalister drar tokiga slutsatser 
är en sak. Advokater bör tänka efter 
innan de stämmer in i en sådan kör. 

I senaste numret av Advokaten skri
ver Svante Thorsell att det faller en 
mörk skugga över de domare som 
dömde Thomas Quick för mord. Det är 
enligt Thorsell ”självklarheten i domar
na” som skrämmer. 

I domarna finns sällan den tvekan 
som en rättslig prövning bör innehålla, 
skriver Thorsell. ”Domstolarna har un
dergrävt sin egen autonomi och inte 
dömt självständigt, oberoende av var
andra.” Det borde finnas avvikande 
meningar, reservationer och till och 
med nämndemannadomar. Saknas det 
civilkurage att ge uttryck för sådant, 
frågar Thorsell. Hur långt har då kon
sensuskulturen spritt sig vid domstols
prövningen?

DET ÄR FRESTANDE att avfärda Svante 
Thorsell som okunnig. För han kan 
inte ha läst domarna i de sex målen, 
inte en enda. Den som har läst domar
na vet att de inte ger minsta grogrund 
för hans förbluffande anklagelser om 
osjälvständighet, bristande civilkurage 
och konsensuskultur.

Men jag ska avstå från det enkla av
färdandet. Det har ju nämligen visat sig 
att Thorsell är långt ifrån ensam. 

Många tror att de friande domarna för 
Sture Bergwall efter resning innebär 
att det har slagits fast att det var fel att 
han dömdes, ja rentav att det var en 
rättsskandal. Det är nog visserligen 
inte många jurister som har fallit i den 
fällan, men desto fler andra.

LÅT MIG DRA ELEMENTA fastän de är 
kända: Bergwall ska betraktas som 
oskyldig sedan han har frikänts. Men 
det betyder inte att besluten och do
marna medger någon slutsats om verk
ligheten. Så är det med domstolars do
mar och beslut, och så måste det vara. 
Därför är det självklart att man inte av 
frikännandena kan veta om åtalen och 
domarna var en rättsskandal eller inte.

Till saken hör att skuldfrågan aldrig 
prövades av domstol när Bergwall fri
kändes. Efter resningsbesluten – som 
åklagarna initierade eller ställde sig 
bakom – lades åtalen ned. Om åklaga
ren argumenterar för resning till för
mån för den dömde går domstolen yt
terst sällan emot.

Det var alltså i praktiken åklagarna 
som bestämde att de enhälliga laga
kraftfunna domarna skulle rivas upp. 
Och det skedde med det enda nya att 
Bergwall hade tagit tillbaka sina erkän
nanden, utan att åklagarna ställde de 
svåra frågor som ska ställas och utan 
att de kollade fakta med den som hade 
drivit åtalet.

ATT DET HAR DRAGITS felaktiga slutsat
ser av resningsprocessen är det allvarli
gaste i det journalistiska haveri som 
Quickaffären har blivit. Men nästan lika 
allvarligt är påståendet att fakta visar 
att det var fråga om en rättsskandal.

Frågan om hur det verkligen förhål

ler sig är rimligen svår att besvara för 
den som inte är insatt i Quickproces
serna. Jag vet inte hur insatt Svante 
Thorsell är, men jag vågar säga att den 
som är tränad att pröva och värdera 
bevisning knappast kan dra någon an
nan slutsats än att såväl åtalen som do
marna var riktiga.

Det som sägs gång på gång om avsak
nad av bevisning i målen är felaktigt. 
Det fanns massor av bevisning mot 
Bergwall. Mestadels rör det sig om sa
ker han berättade som han inte kunde 
ha fått från någon annan. Det finns un
gefär 50 sådana unika omständigheter 
i mordutredningarna. Men det rör sig 
också om teknisk bevisning, som lik
hundars markeringar vid flera olika 
tillfällen. Hur man ska förklara bort 
dessa reaktioner hos hunden kan jag 
inte förstå. 

DEN SOM TROR PÅ rättsskandalen kan 
ha anledning att undra över somligt 
hos Sture Bergwall förutom det som är 
känt om hans sexual och våldsbrotts
lighet och hans psykiatriska diagnos 
som mycket farlig. Hur kunde han 
många år i efterhand erkänna just så
dana mord där man inte vare sig tidi
gare eller senare har hittat någon an
nan starkt misstänkt? Det rör sig om 15 
personer som antingen har hittats 
döda eller är försvunna sedan många 
år.

Allt detta kan man naturligtvis inte 
begära att Svante Thorsell ska veta. 
Där emot att han inte ska sprida irrläror 
som baserar sig på att han inte förstår 
enkel juridisk logik.

Göran Lambertz   

Justitieråd

Förmågan att 
dra slutsatser
Justitierådet Göran Lambertz skriver med anledning av advokat 
Svante Thorsells debattinlägg om domstolarna som dömde Thomas Quick.
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Debatt

Svante Thorsell.

 H ur kan det komma sig att doma-re vid Piteå tingsrätt, Gällivare tingsrätt, Hedemora, Hedemo-ra igen, Falu och Sundsvalls tingsrätter tänker och beslutar så lika? Alla har utan tvekan kommit till samma slut-sats: att Thomas Quick dödat och dö-dat och dödat, en i taget, åtta människ-or.
 Målen har samma grundläggande förutsättningar: att Thomas Quick er-känt, att det inte finns några vittnen, som sett Quick på någon brottsplats och att teknisk bevisning saknas. Trots att Quick menat sig ha fem medgär-ningsmän har ingen av dessa ”med-brottslingar” hörts av domstol, än min-dre åtalats.

Tänker domstolarna i trupp? Har de kritiskt och med distans till parterna prövat målen? 
Det är just renheten, självklarheten i domarna som skrämmer. Här finns säl-lan den tvekan som en rättslig pröv-ning av människor borde innehålla. Domstolarna har här undergrävt sin egen autonomi och inte dömt själv-ständigt, oberoende av varandra. Hur rättssäkra är våra brottmålsdo-mar i belysningen av Quickmålen?  Kri-tiken riktas mot van der Kwast (åklaga-ren), Borgström (försvarsadvokaten) och Penttinen (polisutredaren). Förun-dersökningarna skulle ha varit mer rättssäkra, sägs det, om de fördelats på flera som bättre kunde bidra till mång-falden.  Mot detta talar att resultatet vid prövningarna inte blivit bättre av att sju domstolar kommit till samma resultat. Spridningen av målen har inte bidragit till någon mångfald i bedöm-ningarna. Quick ansågs ändå ha tagit livet av åtta människor. Man får förmo-da att sju erfarna juristdomare och tju-goen nämndemän hyst tvivel i skuld-frågorna. I en rättsstat, en demokrati, borde detta ha kommit till livligt ut-tryck i domskälen. Fällande domar, 

friande domar, men inte. Här borde finnas skrivningar om avvikande me-ningar, reservationer och till och med nämndemannadomar.  Saknas det ci-vilkurage att ge uttryck för sådant och gäller det bara dessa seriemål? Hur långt har konsensuskulturen spridit sig vid domstolsprövningen?  En tingsrätt skall bara ta ställning till det process-material som lagts fram under huvud-förhandlingen. Den får i sin prövning inte snegla på andra tingsrätters be-dömningar. Processinnehållet är fix-erat till det som förekommit i rättssa-len. Antag att sju domstolar isolerade från all kontakt med omvärlden fått ta ställning till de åtta morden. Hur stor är sannolikheten att de samtliga skulle komma till samma resultat – skyldig? Den är obefintlig. Man kan misstänka att tingsrätterna med ängslan just sneg-lat på varandra.  Domare från Gällivare till Falun får på sin lott att pröva ett mål mot en i media utpekad ”seriemörda-re”.  Det är med säkerhet ett av de mera uppmärksammade målen han/hon kommer att handlägga i den syn-nerligen allsidiga diet av mål som en tingsrätt har att sköta. Uppmärksam-het i media får inte påverka domarna men de följer uppmärksamt vad som skrivs och att freda sig från intryck är en svår uppgift. Att värna sig mot åkla-gare och polis likaså. I rättegångsbal-ken föreskrivs att åklagare och poliser skall vara objektiva i sitt arbete och ta fram omständigheter som talar mot den misstänkte, men också till dennes förmån.  Den svenska brottmålspro-cessen är därför inte, vilket många tror, en ädel kamp mellan två partiska partsombud som kämpar om domsto-lens gunst. Det finns en risk för att en domare därför kan resonera så här: ”Åklagaren har ju en objektivitetsplikt, jag måste väl kunna lita på detta – i alla fall lite – och slippa gå till botten med allt – åklagaren är en statstjänsteman 

som jag.” Så får det inte gå till, men vil-ken domare skulle erkänna att det kan och faktiskt ibland gör det? Jag har ald-rig hört en åklagare säga något i stil med ”och nu skall jag ta fram bevisen som talar för att den misstänkte är oskyldig” och därmed är åklagarens talan kanske felaktig.  Denna åklagarob-jektivitet fungerar inte i praktiken. Domstolen är beroende av det material som åklagare och ibland försvaret läg-ger på dess bord. Häri ligger processens fördelar men också nackdelar. Vid flera tillfällen frågade tingsrätterna van der Kwast och Borgström om de inte ville höra något av Quicks påstådda vittnen eller påstådda medgärningsmän inför rätten. Åklagare och advokat avvisade alla sådana förslag.  Domstolen har inte rätt att på egen hand föra in något ma-terial, det har endast parterna.Dessa problem kan inte försvara do-marnas handlande i Quickmålen. De-ras insatser bör få uppmärksamhet, genomlysas och granskas. Åklagare, poliser och försvarare har begränsade maktbefogenheter enligt rättegångs-balken. Deras uppgifter är att ge rätten ett gott underlag för sin prövning. Her-rarna van der Kwast, Penttinen och Borgström har inte fällt Quick till an-svar för åtta mord – det har sju tingsrät-ter gjort.  Det faller en mörk skugga också över dem som suttit på andra sidan skranket och dömt. Med integri-tet och en kritisk hållning hade tings-rätterna kunnat avfärda vad van der Kwast, Penttinen, Borgström och den då drogade och förvirrade Quick själv serverat dem. Om rätten friat i den för-sta rättegången borde åklagaren för-stått att ställa in de övriga målen. Det hade varit barmhärtigt mot de flesta inblandade. Nu bör vi ha en debatt om domarnas roll och ansvar.

Svante Thorsell  
Advokat

Kritik bör riktas mot dem som dömt i Quickmålen
I sju domar från 1994–2001 har sex tingsrätter dömt Thomas Quick till ansvar för åtta mord.  

Allvarlig kritik har riktats mot åklagarens, polisens och advokatens insatser. Domarnas insatser 

har inte uppmärksammats. Det finns fog för att granska om vi har att göra med seriedomare  

snarare än seriemördare.  Det anser advokat Svante Thorsell.

Advokaten 
8/2013.



Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

BDO HAR ERFARENHET AV RÅDGIVNING TILL FÖRETAG I KRIS.

Bertil Oppenheimer har gett 
ut en ny utökad femte upp-
laga av boken Företag i kris.  

Boken innehåller nya  
tolkningar av frågor kring  
kontrollbalansräkning och 
fortsatt drift i aktiebolag. 
Hela 77 nya avgöranden med 
ändrade ställningstaganden är 
uppdaterade i boken.

Revisorns- och redovinings- 
konsultens roll och ansvar i 
krisföretag har kompletterats 
i många avseenden.  

Bertil Oppenheimer är auktoriserad revisor och arbetar med revisions-
utredningar i konkurser. Han är även lärare och sakkunnig i frågor om 
personligt betalningsansvar i styrelser. 

Kontakta mig gärna så berättar jag mer:
08 120 117 62, bertil.oppenheimer@bdo.se eller www.bdo.se

Välkommen möjligheter.

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som  
erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och 
Företagssevice. Vi är ca 450 medarbetare och finns representerade på ett 
drygt 20-tal orter i landet. Utanför Sverige har vi 55 000 anställda i 150 
länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.

Beställ boken på www.jure.se
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Bayan Zahran skrev historia när hon 
blev den första av fyra kvinnliga 
jurister som fick tillstånd av justitie-
departementet i Saudiarabien att 
utöva advokatyrket och öppna ad-
vokatbyrå i eget namn. Advokaten 
har som första svenska tidning fått 
en intervju med 28-åriga Bayan Zah-
ran. Hon är medlem i Arab women’s 
legal network och arbetar tillsam-
mans med ett 100-tal kvinnliga 
jurister i 15 muslimska länder och de 
palestinska områdena för att kvin-
nor ska få lika rättigheter inför lagen.

– Det bästa med att vara advokat är att 
jag kan göra något bra för samhället och 
få fram sanningen, säger Bayan Zahran, 
som efter att hon fått sin advokatlicens 
den 6 oktober kan företräda sina klien
ter i domstol.

Hur kom det sig att du ville bli ad-
vokat?

– Jag studerade juridik på King Ab

Första kvinnliga advokaten i Saudiarabien

MÅNADENS ADVOKAT Bayan Zahran  

dulAziz University i Jeddah. Det finns 
en speciell historia bakom att jag valde 
juridik: en vän till mig drabbades av en 
medicinsk felbehandling och det var det 
främsta skälet till att jag började intres
sera mig för juridik. Jag fann det intres
sant och bytte huvudämne på universi
tetet från personal och arbetslivsfrågor 
till juridik.

 
Vilket rättsområde är du verksam 
inom?

– I huvudsak håller jag på med affärs
rätt och jag arbetar även för kvinnors 
rättigheter i Saudiarabien.

 
Vilken är den största fördelen 
med att ha kvinnliga advokater i 
Saudiarabien?

– Det är tryggare för en kvinnlig klient 
att ha en advokat som också är kvinna, 
speciellt i vissa typer av mål där det i vårt 
samhälle är lättare för kvinnor att för
stå varandras problem bättre än en man 
skulle kunna göra.

 
Vilken typ av klienter företräder du?

– Alla klienter som behöver min hjälp 
och erfarenhet.

 
Vilken skillnad är det mellan att 
arbeta som kvinnlig och manlig 
advokat i Saudiarabien?

– Det finns en förordning för män och 
en för kvinnor som definierar deras rät
tigheter och skyldigheter.

 
Hur behandlas du som kvinnlig 
advokat i rättssystemet?

– Jag har hittills inte stött på några pro
blem när det gäller bemötandet.

 
Känner du till hur stor andel de 
kvinnliga aktörerna utgör i det 
saudiarabiska rättssystemet?

– Nej, det är fortfarande för tidigt att 
tala om en andel.

 
Vilken är målet för din karriär?

– Att få fram sanningen och informera 
människor om deras rättigheter. MC

”Jag har 
hittills inte 
stött på några 
problem när 
det gäller 
bemötandet.”

Kvinnors rättigheter i Saudiarabien

”Trots begränsade framsteg under 
senare år, utsätts kvinnor fortfaran-
de för allvarlig diskriminering både 
i lag och praktik och skyddas inte 
tillräckligt mot våld i hemmet eller 
annat könsrelaterat våld. Diskrimi-
nerande regler för giftermål och 
skilsmässa gör att många kvinnor 
blir fast i våldsamma relationer.

Förmyndarskapssystemet som rå-
der i Saudiarabien innebär att kvin-
nor måste få tillåtelse av en manlig 
förmyndare för att gifta sig, resa till 
andra länder, genomgå vissa typer 
av operationer, ta ett avlönat arbete 
eller söka till högre utbildning.

I augusti 2013 infördes en ny lag 
som kriminaliserar våld i hemmet, 
den första lagen i sitt slag i Saudi-
arabien. Det är dock fortfarande 
oklart hur kvinnor ska kunna anmäla 
misshandel samtidigt som deras 
rörelsefrihet är så pass kraftigt be-
gränsad.

Som ett resultat av restriktionerna 
och på grund av det begränsade 
antalet yrken som anses lämpliga 
för kvinnor, möter många kvinnor 
svårigheter när det gäller att skaffa 
ett arbete, samtidigt som antalet 
kvinnor med högre utbildning ökar.”
Källa: Amnesty International
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”Du måste 
brinna för 
ämnet”
För att lyckas starta egen 
advokatbyrå krävs passion, 
envishet och bra marknadsfö-
ring. Det rådet gav delägarna 
från Stockholms Asylbyrå när 
de berättade om sina erfaren-
heter.

– Om du bara vill starta en byrå för 
att det verkar skoj att driva bolag, 
då tror jag det kan bli svårt. Det är 
viktigt att ha kunskap, idéer och 
passion. Utan passion kommer 
du förmodligen inte orka med 
alla motgångar och svårigheter, sa 
Linn Öst Nori när hon och Karin 
Gyllenring höll ett lunchsemina
rium med Advokat i framtiden 
torsdagen den 24 oktober på Ad
vokatsamfundet.

Karin berättade om hur det är 
att starta en nischad humanbyrå, 
anställa biträdande jurister och 
ombilda från jurist till advokatby
rå. Dessutom delade de med sig av 
sina bästa tips till alla som vill star
ta byrå och Linn redogjorde för 
sina erfarenheter av att gå från an
ställd till delägare i samma byrå.

– DU MÅSTE BRINNA för ämnet. 
Fundera också över när det är rätt 
tid i livet för dig att starta en verk
samhet. För mig var rätt tid innan 
jag fick barn. Du måste nämligen 
vara beredd att investera väldigt 
mycket av din tid, sa Karin, som 
2006 grundade Stockholms Asyl
byrå – Sveriges enda advokatbyrå 
med asyl och migrationsrätt som 
uttalad nisch.

Däremot går det utmärkt att 

kombinera att driva byrå med att 
ha familj.

– Både jag och Linn är föräldrar. 
Vi gör det möjligt genom att ha en 
modern infrastruktur på byrån, 
stor förståelse oss delägare emel
lan och städerska i hemmet, men 
framför allt måste du som kvinna 
ha en jämställd man.

KARIN OCH LINN, som båda har 
arbetat på Migrationsverket, be
skrev envishet som den främsta 
framgångsfaktorn när man startar 
en byrå. De tog också upp frågan: 
hur får man sin första klient?

– Jag vill säga att marknadsfö
ring är det absolut viktigaste att 
jobba med. Jag menar verkligen 
det! Utan marknadsföring – ingen 
byrå, sa Karin.

Hon berättade att aktivt nät
verksbyggande ända sedan stu
dietiden på juristlinjen har varit 
nyckeln till framgång i marknads
föringen av Stockholms Asylbyrå.

En annan viktig framgångsfak
tor enligt Karin är att ha ett avan
cerat affärs och ekonomisystem, 
som hon beskrev som byråns bas.

– MEN DET ABSOLUT bästa för min 
karriär och för byrån var när jag 
blev mamma, sa Karin, som 2008 
stod inför det svåra valet att an
ställa någon eller lägga ner byrån.

Hon valde att anställa Linn 
som biträdande jurist och det 
visade sig vara ett lyckokast.  
Linn var en mycket engagerad 
medarbetare och blev delägare. 
De båda driver numera byrån i 

”true partnership”, som är den 
vanligaste delägarformen för ad
vokatbyråer.

– Att bli delägare är att byta livs
stil. Det innebär helt andra arbets
tider. Man släpper aldrig byrån. 
Jag tror att nyckeln till att delägar
skap ska vara en lyckad väg att gå 
och för att man ska kunna njuta 

av den här livsstilen, är att man 
verkligen brinner för det, sa Linn 
och tillade:

– Det är också väldigt viktigt att 
man väljer rätt samarbetspartner, 
så att man drar åt samma håll och 
vill samma sak med byrån – sam
tidigt som man kompletterar var
andra.  MC

Karin Gyllenring och Linn Öst Nori delade med sig av sina bästa tips till alla 
som vill starta en advokatbyrå.

ATT STARTA OCH DRIVA EN NISCHAD HUMANBYRÅ
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Ledande jurister 
porträtteras i podradio
Tidskriften 
Juridisk 
Publika-
tions pod-
cast ”JP 
möter”, 
där redak-
tionen 
träffar och 
porträtt-
terar några 
av Sveri-
ges mest 
framstå-
ende jurister, har placerat sig på 
Itunes topplista över de mest 
nedladdade podradioprogram-
men i landet i kategorin nyheter 
och politik.

Under 2013 har tolv jurister 
porträtterats, däribland Gunnar 
Strömmer, Anne Ramberg, 
Magnus Widebeck, Christina 
Ramberg, Björn Hurtig, Johan 
Munck och Martin Borgeke. Nu 
fortsätter sändningarna och re-
daktionens vision är att steg för 
steg etablera podcasten som 
ett naturligt forum för juridisk 
debatt.

Juridikprofessor 
invald i Vetenskaps- 
akademien
Iain Cameron, professor i 
internationell rätt vid 
Uppsala universitet, har 
valts in som ledamot av 
Kungliga Vetenskapsaka-
demien i klassen för sam-
hällsvetenskaper.

Iain Cameron är en av 
Sveriges främsta experter 
på internationell straffrätt 
och på frågor rörande Eu-
ropakonventionen om 
mänskliga rättigheter. 
Hans forskning har i hög 
grad ägnats åt konstitu-
tionella frågeställningar 
med inriktning mot 
mänskliga rättigheter och 
han har analyserat hur 
principer om mänskliga 
rättigheter tillämpas och 
tolkas mot konstitutionell, 
EU-rättslig och internatio-
nell bakgrund i både Sve-
rige och internationellt.

Lövung ny kanslichef 
vid Domarnämnden
Domar-
nämnden 
har beslutat 
att anställa 
Heléne 
Lövung 
som ny 
kanslichef 
vid Domar-
nämnden 
från och 
med den 
1 januari 
2014. He-
léne Lövung 
kommer 
närmast 
från uppdraget som utrednings-
sekreterare i Utredningen om sä-
kerhetsskyddslagen och har tidi-
gare varit bland annat 
ställföreträdande chefsjurist på 
Sveriges advokatsamfund.

Hon efterträder kanslichefen 
Ragnar Palmkvist, som tidigare 
bland annat har varit chefsjurist på 
Advokatsamfundet.

Leffler och Back om 
klienterna får välja
Malin Leffler på advokatbyrån 
Roschier utsågs till Årets affärs-
jurist och Linnea Back på advo-
katbyrån Magnusson utsågs till 
Årets skattejurist i Klientbaro-
metern 2013. De båda fick flest 
röster inom sina respektive ka-
tegorier när deltagarna i den 
årliga undersökningen Klientba-
rometern tillfrågades om vilken 
affärsjurist de helst vill anlita.

Malin Leffler är chef för M&A-
avdelningen på Roschiers 
Stockholmskontor och Linnea 
Back är delägare på advokatby-
rån Magnusson i Stockholm.

Kvinnorna är underrepresen-
terade bland delägarna i de sto-
ra affärsjuridiska advokatbyrå-
erna, men Klientbarometern 
visar att det är dags att tänka 
om. När det gäller kategorin af-
färsjurister var tre kvinnor i 
topp: Erika Åslund på Ceder-
quist kom på andra plats och 
Kaisa Adlercreutz på MAQS de-
lade tredjeplatsen.

Nytt ramavtal 
med Bilia
Sveriges advokatsamfund 
har ingått ramavtal med Bilia 
om prisreduktion vid bilköp. 
Ramavtalet om prisreduk-
tion gäller bilar av märkena 
Ford, Renault och Volvo 
samt tillbehör. Se ramavtal 
för respektive bilmärke un-
der rubriken Bilar på Advo-
katnätet för detaljerade vill-
kor (kräver inloggning).

Adman 100 Språk
Rikstäckande rättstolkning
och expressöversättningar

Även akuta beställningar och kostnadsberäkningar
Språkjour för advokater och jurister dygnet runt på alla språk

Alltid personlig service

010-550 97 10
info@adman.se
www.adman.se

Sveriges Advokatsamfund har idag 
ramavtal med Sveriges ledande leverantör gällande 

behandling och handledning, se intranätet. 
För information 

ring vice VD Sara Hillbom 011-400 50 50

www.psykologpartners.se

Heléne Lövung – ny 
kanslichef vid Domar-
nämnden.

Linnea Back.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2013 om inte annat 
anges.
Ahola, Mikael: Bedrägeri : in-

troduktion och handledning 
för brottsutredare (Nor-
stedts juridik. 346 s.)

Artikelsamling  2012 (Stock-
holm : SISU idrottsböcker, 
2012. 204 s. Idrottsjuridisk 
skriftserie ; 17)

Bogdan, Michael: Concise 
introduction to comparative 
law (Groningen : Europa law 
publishin. 202 s.) 

Edvardsson, Tobias: Molntjäns-
ter : juridik, affär och säker-
het / Tobias Edvardsson, 
David Frydlinger  
(Norstedts juridik. 216 s.)

Engström, Fredrik: Myndig-
hetsutövning i skolan / 
Fredrik Engström, Peter 
Hellman (Norstedts juridik.  
226 s.)

Festskrift till Josef Zila / re-
daktör Andreas Anderberg 
(Iustus. 254 s.)

Forssén, Björn: Skatt- och be-

talningsskyldighet för moms 
i enkla bolag och partrede-
rier  (Örebro universitet. 251, 
47 s. Örebro Studies in Law 
; 4. Diss. Örebro : Örebro 
universitet, 2013)

Gränns, Minna: Decisio Juris 
(Iustus. 222 s. Skrifter från 
Juridiska fakulteten i Upp-
sala ; 125)

Haigh, Rupert: Legal English 
(3. ed. Oxford : Routledge, 
2012. 302 s.) 

Halgreen, Lars: European 
sports law : a comparative 
analysis of the European 
and American models of 
sport (2. ed. København : 
Karnov Group. 424 s.)

Hedelin, Johan: Kommunal 
konkurrensrätt (Norstedts 
juridik. 365 s.)

Hellners, Trygve: Lagen om 
företagsrekonstruktion : 
en kommentar / Trygve 
Hellners, Mikael Mellqvist (2. 
uppl. Norstedts juridik. 296 
s. Norstedts gula bibliotek)

Holmquist, Rolf: Brotten i 
näringsverksamhet (3. uppl. 

Norstedts juridik. 376 s. 
Ekobrottsserien ; 2)

International arbitration in 
Sweden : a practitionerś  
guide / editors: Ulf Franke 
et al. (Alphen aan den 
Rijn, the Netherlands : 
Kluwer Law International. 
405 s.)

Lebeck, Carl: EU-stadgan om 
grundläggande rättigheter : 
en introduktion (Studentlit-
teratur. 511 s.)

Oppenheimer, Bertil: Företag 
i kris : vad en styrelseleda-
mot, aktieägare, advokat, 
revisor och redovisnings-
konsult bör tänka på / 
Bertil Oppenheimer, Gunnar 
Blomberg, Göran Mandorff 
(5. uppl. Jure. 737 s.)

Ramberg, Jan: Köplagen : en 
kommentar / Jan Ramberg, 
Johnny Herre (2. uppl. 
Norstedts juridik.  758 s. 
Norstedts gula bibliotek)

Saldeen, Åke: Barn- och 
föräldrarätt (7. uppl. Iustus, 
2013. 389 s.)

Schedin, Fredrik: Entreprenad-

juridik : 30 vanliga entre-
prenörfrågor (Stockholm : 
EMTF. 142).

Schiratzki, Johanna: Föräldra-
ansvar i välfärdsrätten : om 
vårdnad, vårdnadstvister 
och barnskydd (Norstedts 
juridik. 265 s.)

Slapper, Gary: The English 
legal system / Gary Slapper 
and David Kelly (14. ed. Lon-
don : Routledge. 759 s.)

Stattin, Daniel: Introduktion 
till aktieägaravtal / Daniel 
Stattin, Carl Svernlöv (2. 
uppl. Norstedts juridik. 86 s.)

Wahlgren, Peter: Legal risk 
analysis : a proactive legal 
method (Stockholm : 
Stiftelsen Skrifter utgivna 
av Juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet. 216 
s. Skriftserien / Juridiska 
fakulteten ; 80)

LÄSTIPS

Titel: Juridisk metodlära
Författare: Fredric Korling, 
Mauro Zamboni, red.        
Förlag: Studentlitteratur
Det finns många olika 
metoder som jurister kan 
tillämpa för att lösa rättsliga 
problem men det har hittills 

saknats en samlad framställning av dessa. 
Nu finns en ny bok som ger en grundläg-
gande presentation av de mest relevanta 
och aktuella teorierna/metoderna och 
visar hur dessa kan användas praktiskt för 
att få olika perspektiv på juridiska fråge-
ställningar. Boken presenterar 14 metoder, 
skrivna av några av de främsta svenska 
representanterna för respektive metod, 
såsom rättsdogmatisk metod,  rättspo-
sitivism, naturrätt, komparativ metod, 
rättsekonomi, rättssociologi och genus-
rättsvetenskap.  

Titel: Bevisrätt C : bevis-
värdering 
Författare: Roberth Nordh            
Förlag: Iustus 
Detta är den tredje och av-
slutande delen om bevisrätt. 
Boken behandlar bevisvär-
dering utifrån ett praktiskt 
perspektiv. Första delen i 

serien (Bevisrätt A) tar upp allmänna be-
visfrågor och del två (Bevisrätt B) behand-
lar frågor kring bevisbörda och beviskrav 
i brottmål och tvistemål.  Boken är den 

åttonde delen i serien ”Praktisk process” 
som går igenom centrala områden inom 
processrätten.
  

NYA AVHANDLINGAR  

Surrogacy arrangements and legal pa-
renthood  : Swedish law in a comparative 
context av Jane Stoll, Uppsala universitet.
Flera länder har under senare år reglerat 
surrogatmoderskap på olika sätt men 
i Sverige finns ingen lagreglering som 
tillåter eller förbjuder detta. Jane Stoll 
undersöker de juridiska aspekterna kring 
surrogatarrangemang, vilka problem som 
kan uppstå och ger förslag på lösningar 
när det gäller fastställandet av det rättsliga 
föräldraskapet. Vidare beskrivs hur några 
andra länder (England, Wales, Israel) reg-
lerat motsvarande frågor. Avhandlingens 
utgångspunkt är att det bästa för barnet är 
att ha rättsliga föräldrar vid födseln, något 
som måste prioriteras framför de blivande 
föräldrarnas önskan av att bli föräldrar. 

Religionsfrihetens rättsliga ramar av Victo-
ria Enkvist, Iustus
Religions- och trosfrihet räknas som en 
av de mänskliga rättigheterna och finns 
bland annat uttryckt i regeringsformen och 
Europakonventionen. Avhandlingen utgår 
från dessa regleringar och undersöker 
bland annat hur begreppet har utfor-
mats i lag och beskrivits i förarbeten och 
doktrin, men belyser även hur begreppet 
har tolkats och tillämpats praktiskt genom 
att undersöka tre olika konkreta exempel: 

religiöst motiverad slakt,  religiöst moti-
verad omskärelse och religiösa symboler 
i det offentliga rummet. En annan fråga 
som avhandlingen belyser är hur de två 
religionsfrihetsregleringarna förhåller dig 
till varandra.

En av slutsatserna är att en ändring av 
den svenska grundlagsbestämmelsen 
från en absolut till en relativ rättighet 
skulle kunna innebära en förstärkning av 
religions friheten.

Avräkningsmetoden : en skatterättslig stu-
die om undvikande av internationell dub-
belbeskattning av Martin Berglund, Iustus
Det finns olika förfaringssätt för att lindra 
eller undanröja internationell dubbelbe-
skattning. Den vanligaste metoden i svensk 
skatterätt är avräkningsmetoden, som 
innebär att den utländska statens skatt i en 
dubbelbeskattningssituation får användas i 
Sverige som en skattereduktion. Framställ-
ningen syftar till att uppnå en förståelse av 
metoden som helhet och utgör den första 
omfattande studien av avräkningsmetoden 
i svensk skatterätt.

LÄS MER

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

Aktuellt Juridiska biblioteket
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Samfundet

5 
Mot bakgrund av tidigare försvararuppdrag som kollega 
haft, som avsett just den typ av brottslighet som en konkurs-
förvaltare har att utreda, borde advokat inte ha åtagit sig 

uppdrag som konkursförvaltare för samma klients bolag. Erinran.   

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2013

BAKGRUND

X var styrelseledamot i, och har 
ägt och drivit, Bolaget som försat
tes i konkurs den 17 juli 2012. A, 
som arbetar vid Advokatbyrån, 
blev i juli 2012 förordnad som 
konkursförvaltare. 

ANMÄLAN

I anmälan, som kom till Advokat
samfundet den 31 augusti 2012, 
samt i en senare skrift av den 12 
september 2012, har X riktat an
märkningar mot A avseende att 
denne är jävig i rollen som kon
kursförvaltare för Bolaget. 

X har i huvudsak angett följan
de. Han har tidigare företrätts av 
advokater vid den advokatbyrå 
där A arbetar. Det rörde sig då om 
såväl brottmål som familjerätts
liga mål. Uppdragen upphörde 

2004 eller tidigt 2005. Det ena 
brottmålet avsåg bokföringsbrott 
och skattebrott i ett bolag som 
försatts i konkurs. Det var kon
kursförvaltaren och Skatteverket 
som anmälde honom och advo
kat B vid Advokatbyrån företräd
de honom som offentlig försva
rare i såväl tingsrätten som 
hovrätten. Även det andra brott
målet rörde ekonomisk brottslig
het inom bolag.

Han finner det olustigt att sam
ma byrå som försvarat honom 
under flera år nu kan komma att 
anmäla honom i fall de finner 
konstigheter eller oegentligheter 
i bolaget.

ADVOKATENS YTTRANDE

I yttrande av den 6 september 
2012 har A bestritt att hans hand

lande skulle stå i strid med god 
advokatsed, och i huvudsak an
fört följande. 

Den 17 juli 2012 blev han av 
tingsrätten förordnad till konkurs
förvaltare i Bolaget där X var sty
relseledamot. Den 24 augusti 2012 
kontaktade X honom och uppgav 
att hans kollegor tidigare företrätt 
denne i diverse mål. Han under
sökte dessa uppgifter och kunde 
konstatera att hans kollega C bi
trätt X i ett vårdnadsmål och att 
hans tidigare kollega B varit X:s 
offentlige försvarare. Ärendena 
avslutades 2004 eller tidigt 2005 
och B slutade på byrån 2005. Han 
kontaktade även Tillsynsmyndig
heten som meddelade honom att 
det inte förelåg jäv enligt konkurs
lagens regler därom. Han diskute
rade även jävsfrågan med C varef
ter han gjorde bedömningen att 
det inte förelåg jäv ur ett konkurs
rättsligt perspektiv och inte heller 
enligt Advokatsamfundets etiska 
riktlinjer. 

Eftersom X i egenskap av före
trädare för konkursbolaget inte är 

motpart till honom kan någon 
intressekonflikt typiskt sett inte 
uppstå. Uppdraget som konkurs
förvaltare avser heller inte sam
ma sak som de ärenden som kol
legorna biträtt X i. Det finns ingen 
risk att någon information som 
omfattas av tystnadsplikten i de 
tidigare ärendena kan få betydel
se i uppdraget som konkursför
valtare och uppdragen som biträ
de i vårdnadsmål och offentlig 
försvarare är dessutom avslutade 
sedan i vart fall sju år.

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Mot bakgrund av de tidigare för
svararuppdrag som B haft för X, 
som avsett just den typ av brotts
lighet som en konkursförvaltare 
har att utreda, borde A inte ha 
åtagit sig uppdraget som konkurs
förvaltare för X:s bolag. Genom 
att ändå göra det har A åsidosatt 
sina plikter som advokat. 

Nämnden tilldelar därför A er
inran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. n
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