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BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING AUDI A6 5.3-10.2 L/100 KM. CO2 UTSL. 139-244 G/KM. MILJÖKL. 2005. *AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR, LEASING EXKL. MOMS, FÖRMÅNSVÄRDE BERÄKNAT 
PÅ 2009 ÅRS SKV-PRIS, NETTO PER MÅN VID 50% MARGINALSKATT. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÄNGE LAGRET RÄCKER.

Gör dig själv en tjänst med bilvalet. 
Audi A6 Business Edition.

Audi A6 är en rymlig säker familjebil och ett mycket 
populärt tjänstebilsval. Visste du t ex att du kan 
köra i den här storleksklassen med en förbrukning 
på 0,53 l/mil? 

Nu erbjuder vi ett uppskattat utrustningspaket:
• 17” aluminiumfälgar i 7-ekersdesign
• Sportstolar med el. svankstöd
• Klädsel i alcantara/läder
• Xenon plus med LED-ljus bak 
• Parkeringsassistans
• Finns till 2.0 TFSI, 2.0 TDI och 2.0 TDIe 

Paketpris från 19.900 kr. (Ord. pris 56.800 kr)

  A6 2.0 TDIe från  

 293.900 kr
  Tillägg Avant 15.900 kr

Leasing:
fr 1.665/mån*
Förmånsvärde:
fr 1.883/mån*
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Ledare Generalsekreteraren

Dogmatism och populism 
– hot mot demokratin

i en nyLigen utkoMMen Bok i Tyskland marknadsförs 
teorin att Tysklands kollektiva intelligens sjunker som ett 
resultat av den muslimska invandringen. Boken som på 
svenska har titeln ”Tyskland avskaffar sig självt” toppar alla 
försäljningslistor. Det är köer till författarens, Thilo Sarra-
zins, föreläsningar. Budskapet är att vissa invandrargrup-
per har lägre intelligens än andra. Till de senare hör, enligt 
författaren, invandrare från muslimska länder. 

Liksom i Sverige har ca 20 procent av befolkningen i 
Tyskland utländsk bakgrund. Enligt uppgifter i medierna 
skulle var femte väljare i Tyskland rösta på ett parti lett 
av Sarrazin. Närmare 80 procent av de tillfrågade uppger 
sig dela författarens teser. Av De gröna delar 55 procent 
författarens tankar. Endast 22 procent uppfattar dem som 
oacceptabla. I länder som Tyskland, Irland och Estland 
finns inte, till skillnad från vad som är fallet i övriga Eu-
ropa, något främlingsfientligt parti med inflytande i det 
nationella parlamentet eller i Europaparlamentet. Till helt 
nyligen gällde detta även för Sverige. 

Trots Sverigedemokraternas deltagande i valkampanjen 
kom Sveriges asyl- och invandringspolitik, liksom frågan 
om konsekvenserna av en gemensam asylpolitik inom 
EU, aldrig högt upp på den valstrategiska agendan. Det 
är konstigt. Flykting– och integrationsfrågor är centrala 
för vår demokrati. Sverige är sedan länge en av de fem 
största mottagarländerna inom EU. Vi tar jämförelsevis 
emot betydligt fler asylsökande än övriga länder. I totala 
siffror meddelades förra året lika många asyltillstånd i 

Sverige som i Tyskland eller i Storbritannien, närmare 
25 000 personer. Till detta kommer det ökade behovet av 
arbetskraftsinvandring som förutsättning för bibehållande 
av välfärden. Sverige har därför tvingats ändra sin tidigare 
mycket återhållsamma inställning till att tillåta arbets-
kraftsinvandring. 

Inom EU pågår en omfattande harmoniseringsprocess. 
Harmonisering riskerar dock alltid att leda till att den sva-
gaste länken blir regel. Risken är att Sveriges jämförelsevis 
mycket liberala asylpolitik kan komma att undergrävas om 
vi anpassar oss till EU i syfte att alla medlemsländers politik 
och rättstillämpning ska vara enhetlig. Tillståndet för 
asylsökande är i många EU-länder  under all kritik. Kravet 
från vissa håll på EU- anpassning rymmer i detta avseende 
ett problem. 

sVerigedeMokraternas inMarsch i Sveriges riksdag, 
samt deras ökade närvaro i kommuner och landsting, utgör 
en utmaning för den svenska demokratiska traditionen. 
Partiets vågmästarroll framstår som synnerligen obehaglig. 
Sverigedemokraternas attraktionskraft på medborgarna 
sätter demokratins spelregler under lupp. Till dessa hör 
bland annat att inte hindra misshagliga partier att hålla 
torgmöten och utöva sina demokratiska rättigheter. Det 
var därför oacceptabelt, oberoende vad man må tycka 
om budskapet, att Sverigedemokraterna av säkerhetsskäl 
nödgades ställa in ett flertal torgmöten. Gatumobben är 
lika vulgär och odemokratisk i vilken skepnad den än upp-

ANNE
RAMBERG
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träder. Men Sverigedemokraterna, i likhet med alla andra 
mörkermän, måste bekämpas med argument, inte med 
odemokratiska metoder. Detta kräver att deras argument 
bemöts i sak. Av SD:s valmanifest framgick tydligt att par-
tiet till exempel kräver kraftigt begränsad asyl- och anhö-
riginvandring, stopp för något som kallas för islamisering 
av Sverige, skärpta krav för medborgarskap, offentliga re-
gister av dömda pedofiler, kraftiga straffskärpningar, sänk-
ning av straffmyndighetsåldern till 12 år, samt att svenska 
jobb ska gå till svenska medborgare. Man häpnar. 

Partiet fick under den sista veckan eldunderstöd av 
Dansk Folkepartis partiledare Pia Kjaersgaard. Hon ut-
talade sitt fulla stöd för Sverigedemokraterna och deras 
politik. I likhet med vad som kan befaras gälla också i hen-
nes eget parti, visade en undersökning utförd av tidningen 
Expo och verifierad av forskare, att flera av de Sverigede-
mokrater som ställer upp till val i Sveriges kommuner och 
landsting har uttalade nazistsympatier. Citat från parti-
medlemmar besannade denna bild. En av de Sverigedemo-
krater som står på riksdagslistan marknadsförde också den 
makabra tesen att invandrare har en aggressiv gen. Tanken 
svindlar, man undrar om det gäller judar, svarta eller kan-
ske bara folk från Finland. 

FrÅgor oM inVandring och integration har som bekant 
aktualiserats i andra europeiska länder. I Nederländerna 
erhöll således den populistiske och främlingsfientlige Geert 
Wilders hela 15 procent av rösterna i riksdagsvalet. Hans 
främsta ”claim to fame” är just hat mot invandrare och då 
särskilt muslimer. Han vill förbjuda islam och jämför mus-
limer med fascister. Han står åtalad för hatbrott och lever 
under ständigt polisskydd. Det ser nu ut som denne tidi-
gare juriststudent genom stöd åt de högerliberala kommer 
att vinna gehör för sin politik med risk för ännu hårdare 
lagstiftning mot invandrare i allmänhet och muslimer i syn-
nerhet. Geert Wilders kan komma att få ett inte obetyd-
ligt inflytande i holländsk politik de närmaste åren. Men, 
han är dessvärre inte ensam. Flertalet europeiska länder 
undergår en liknande utveckling. I Schweiz bedriver det 
största partiet en synnerligen främlingsfientlig politik, 
också den med islam som huvudsaklig måltavla. I USA har 
samtidigt en inflammerad debatt blossat upp om ifall ett 
islamiskt centrum ska få byggas i omedelbar anslutning 
till Ground Zero. I denna fråga har en herre med uppgiven 
sysselsättning som pastor engagerat sig. Pastor Terry Jones 
hotade med att bränna koranen den 11 september. Han 
kom under några veckor att åtnjuta en oproportionerlig 
massmedial uppmärksamhet, vilket föranledde såväl USA:s 
president som utrikesminister att engagera sig i frågan, allt 
i syfte att förhindra koranbränning med ty åtföljande risk 
för oroligheter. 

I Frankrike, Italien och Ungern utsätts den romska 
befolkningen för förföljelse, också den till stor del grundad 
på osakliga påståenden med tydliga populistiska motiv. 
Tidigare i år vann det främlingsfientliga partiet i Ungern 
en seger, med över 16 procent av rösterna till parlamen-
tet, med hätskhet mot romer som huvudsakligt budskap. 
Frankrikes oacceptabla massavvisningar av romer kan med 
rätta starkt ifrågasättas. Enligt reglerna om fri rörlighet 
inom Europeiska unionen är alla, romer eller inte, berätti-

gade till samma frihet. För att kunna utvisa EU-medborgare 
från ett annat land uppställs distinkta krav, som av allt att 
döma inte varit uppfyllda. Vad det i stället synes handla 
om är diskriminering av en folkgrupp som på grund av sin 
ras påstås utgöra ett säkerhetsproblem. Det har upprört 
inte bara EU-parlamentet. Det var glädjande, om än inte i 
enlighet med etiketten, att den ansvarige kommissionären, 
Viviane Reding, inte bara på ett utomordentligt kraftfullt 
sätt tog avstånd från Frankrikes agerande, utan också utlo-
vade rättsliga åtgärder. 

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Historien har visat att dogmatism i alla dess 
former är av ondo. Den skördar sina
framgångar på populismens altare.”

Historien har visat att dogmatism i alla dess former är 
av ondo. Den skördar sina framgångar på populismens 
altare. Populismen breder ut sig i ett samhälle där internet 
härskar och där medielogiken innefattar förenkling och 
frånvaro av kritisk analys. Ett okritiskt förhållningssätt till 
grundlösa teser är ytterst riskabelt. Alldeles särskilt farligt 
är detta då det handlar om att söka klassificera människor 
som mer- eller mindervärdiga. En okunnig och aningslös 
publik kan lockas till äventyrliga beslut med förödande 
konsekvenser. Folkstyret kräver därför kunskap hos 
medborgarna för att undvika att demokratin kidnappas av 
maktsökande mörkermän. 

sVerigedeMokraternas osakLiga och lögnaktiga på-
ståenden måste med kraft bemötas med sakargument. Den 
politiska korrektheten får inte medföra att vi undviker att 
seriöst diskutera integrationsfrågor. Vi får inte underlåta 
att adressera uppenbara problem. Detta kan till exempel 
gälla analys och debatt om orsakerna till den överrepresen-
tation av personer med utländsk bakgrund som föreligger 
när det gäller allvarlig brottslighet. Möjligen har detta för-
hållningssätt bidragit till att Sverigedemokraterna tillåtits 
ta initiativet i en angelägen rättspolitisk fråga.

Många företeelser inom olika religioner och samhällen 
inklusive folkhemmet förtjänar kritik. Det handlar om allt 
från förtryck av kvinnor i muslimska länder till förtryck av 
kristna i Pakistan. Alla religioner och kulturer måste tåla 
att ifrågasättas, såväl på sakliga som osakliga grunder. Men, 
när grupper av människor förenade av religiösa eller kultu-
rella förtecken behandlas som hot och när ”guilt by associa-
tion” blir en norm i samhällsdebatten, liksom i brottsbe-
kämpningen, känns mörkret från 30-talet närma sig.
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Nyheter

Besöksförbud kan 
bli kontaktförbud
i en lagrådsremiss föreslår 
regeringen lagändringar för 
att förbättra situationen för 
personer som utsätts för upp-
repat våld, hot eller trakas-
serier – så kallad stalkning. 
regeringen föreslår bland 
annat att uttrycket besöksför-
bud ersätts med kontaktför-
bud. uttrycket kontaktförbud 
skulle bättre återspegla vad 
som avses med ett sådant för-
bud, som omfattar flera olika 
kontaktsätt, till exempel att 
ringa, skriva brev och skicka 
sms eller e-post. det föreslås 
också att elektronisk övervak-
ning, så kallad fotboja, ska få 
användas för att kontrollera 
efterlevnaden av vissa förbud. 
regeringen föreslår dessutom 
att ett nytt brott, olaga förföl-
jelse, införs.

Nytt förslag om 
skyldighet till underhåll 
avgöranden om underhåll blir 
direkt verkställbara i betyd-
ligt större utsträckning än i 
dag. det föreslår utredningen 
om underhållsskyldighet i 
internationella situationer som 
har lämnat sitt betänkande till 
Justitiedepartementet.

utredningen anser också att 
försäkringskassan lämpligen 
bör utses till centralmyndighet 
i sverige, med ansvar för att 
bistå i internationella under-
hållsärenden.

utredningens förslag syftar 
till att implementera  eu:s un-
derhållsförordning och 2007 
års Haagkonvention, samt 
2007 års Haagprotokoll.

SOU 2010:59 Underhålls
skyldighet i internationella 

situationer – Underhålls
förordningen, 2007 års 

Haagkonvention och 2007 
års Haagprotokoll

Villkoren skärps när
tidskravet ändras
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regeringen har nyligen 
fastställt stadgeändringen 
av tidskravet för inträde 
i advokatsamfundet. det 
innebär att från och med den 
1 januari 2011 ändras tidskra
vet från fem till tre år.

Med den treåriga kvalifikationsti-
den är avsikten att skärpa kraven 
på innehållet i den verksamhet 
som utövas under den förkorta-
de kvalifikationstiden. 

Den som har arbetat med 
annan kvalificerad juridisk 
verksamhet än tjänstgöring på 
advokatbyrå kan få dispens från 
treårskravet. Liksom tidigare 
kan man högst få dispens för ett 
av de tre åren. Den som söker 
dispens får räkna en tredjedel av 
den tid han eller hon har arbetat 
med annan kvalificerad verk-
samhet. Till exempel kan den 
som har arbetat som biträdande 
jurist i två år och som domare 
i tre år beviljas dispens – de tre 
åren som domare får räknas som 
ett år. Om det finns synnerliga 
skäl, finns det dessutom en möj-
lighet till utökad dispens.

Notariemeritering har 
bedömts som en värdefull och 
uppskattad merit hos biträdande 
jurister. Därför kan notarieme-
ritering tillgodoräknas sökande 
som dispensgrundande tid, trots 

på regeringssammanträdet den 16 september 2010 fastställdes 
stadgeändringen av tidskravet för inträde i advokatsamfundet 
från fem till tre år. advokatsamfundets fullmäktigemöte sa ja till 
stadgeändringen i juni i år.  förslaget har tidigare skickats ut till 
alla ledamöter och biträdande jurister. det har även remitteras 
till advokatsamfundets avdelningar och behandlats på avdel-
ningarnas årsmöten. 

i korthet

att sådant arbete tidigare inte 
har kunnat tillgodoräknas sö-
kande som kvalificerat juridiskt 
arbete. I fortsättningen kan en 
tredjedel av den tid man har 
arbetat som tingsnotarie räknas 
som dispensgrundande.

Det nya treårskravet innebär 
inte någon förändring i kvalitet 
på det antal referenser som 
sökande har att åberopa för att 
styrka sin lämplighet. Samma 
krav som gällt hittills gäller även 
efter införandet av ett skärpt 
treårskrav.

Bakgrunden till förändringen, 
som beskrivits i en promemoria 
till Advokatsamfundets ledamö-
ter är att Europas advokater står 
inför stora förändringar. Inom 
EU pågår ett arbete med syftet 
att avreglera advokatyrket och 
harmonisera de nationella regel-
verken. Den europeiska advokat-
organisationen CCBE har antagit 
utbildningsrekommendationer 
och arbetar med frågor kring en 

enhetligare syn på utbildning, 
kompetens och kvalifikations-
krav.

Sverige har sett ur konkur-
renssynpunkt en väl fungerade 
advokatmarknad eftersom det 
saknas ”advokatmonopol”. Det 
råder dock stora skillnader mel-
lan medlemsländerna i frågan 
om förutsättningarna för att få 
arbeta som advokat och kraven 
som ställs för att bli advokat. I 
Sverige är kraven betydligt högre 
än i nästan alla andra länder.

Ett ytterligare skäl för att korta 
kvalifikationstiden är behovet att 
anpassa reglerna till hur advokat-
yrket ser ut i dag och för att få en 
mer dynamisk, kunskapsbred 
och kompetent yrkeskår. 

Till bilden hör även att sedan 
2004 måste svenska advokater, 
förutom att avlägga advokatexa-
men,  även delta i obligatorisk 
vidareutbildning. Dessutom 
pågår ett arbete för att ytterli-
gare stärka den förebyggande 
tillsynen över advokater. TK

tidigare EU-parlamentarikern 
Anders Wijkman (KD) kommer 
att som särskild utredare utvär-
dera upphandlingsregelverket. 
Syftet är att regeringen ska få 
underlag för att effektivisera och 
förbättra den offentliga upp-
handlingen. 

Wijkman ska bland annat ta 
ställning till om upphandlings-
reglerna i tillräcklig utsträckning 

gör det möjligt för upphand-
lande myndigheter att göra 
goda ekonomiska affärer och 
samtidigt använda sin köpkraft 
till att förbättra miljön, ta sociala 
och etiska hänsyn samt verka för 
ökade affärsmöjligheter för små 
och medelstora företag.

Uppdraget ska redovisas 
senast den 28 juni 2012.

Dir. 2010:86

Han ska utvärdera upphandlingsreglerna

Förslaget kan leda till fler 
fotbojor.

Anders Wijkman
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Stärkt skydd mot ålders
diskriminering föreslås.

Täta klientkontakter var 
inte kurativ verksamhet
försäkringsbolaget ansåg 
att advokaten ägnat onödigt 
mycket arbete åt en klient. 
men arbetet var nödvändigt 
för att tillvarata klientens 
rätt, anser tingsrätten, som 
dömde försäkringsbolaget att 
betala hela advokatkostnaden 
i trafikförsäkringsärendet. 
tingsrätten konstaterar att 
ett ombud i ett försäkrings-
mål måste sätta sig in i det 
medicinska materialet för att 
kunna ge råd till sin klient och 
agera mot motparten, och att 
ett ombud normalt sett måste 
kontakta och rådgöra med sin 
klient varje gång ombudet ska 
kommunicera med motparten 
eller någon annan.

Stockholms tingsrätts 
dom i mål T 1021609

JK överklagar 
få beslut om
biträdesersättning
när Justitiekanslern tog 
över uppgiften att granska 
rättsbiträdenas kostnadsräk
ningar från domstolsverket 
för fem år sedan ifrågasattes 
det från advokathåll.

Det första året ökade antalet 
överklagade ersättningsbeslut 
kraftigt. Men ny statistik från JK 
visar att myndigheten nu över-
klagar domstolarnas beslut om 
ersättningar till försvarare och 
andra rättsliga biträden i mycket 
få fall.

JK tog del av 1 898 domar och 
beslut om rättshjälp under 2009, 
men överklagade besluten i blott 
44 fall. Och endast sju av de 

beslut som JK överklagade avsåg 
ersättning till rättsliga biträden.

Advokatsamfundets general-
sekreterare Anne Ramberg anser 
att siffrorna är mycket glädjande 
mot bakgrund av det mycket 
stora antal ärenden som JK har 
att pröva. Enligt Anne Ramberg 
visar det att advokaternas kost-
nadsräkningar är skäliga och väl 
utformade.

– Jag MÅste ocksÅ medge att 
jag felaktigt har bibringats upp-
fattningen att omfattningen av 
JK:s klagomål var betydligt mer 
omfattande, säger hon.

Hovrätterna och Rättshjälps-
nämnden begärde yttranden 

från JK över överklaganden i 92 
fall. Av dem avsåg 47 ersättning-
ar till försvarare eller biträden. 
I ”ett inte obetydligt antal fall” le-
der detta till att JK i sitt yttrande 
finner att försvararen eller biträ-
det bör få ytterligare ersättning, 
konstaterar JK. Det var bara i sju 
av de överklagade fallen som JK 
helt och hållet motsatte sig änd-
ring av det överklagade beslutet 
om ersättning.

Enligt förordningen om kon-
troll av vissa ersättningsanspråk 
från 2005 ska JK underrättas om 
vissa beslut om ersättningar till 
offentliga försvarare och rätts-
hjälpsbiträden.

antaLet Ärenden som JK tar 
del av varje år har minskat från 
2 420 år 2006 till 1 898 år 2009. 
JK överklagar också i allt färre 
fall – antalet överklagade beslut 
har minskat varje år, från 75 
överklaganden år 2006 till 44 
överklaganden år 2009. Och det 
var alltså bara sju av dessa över-
klaganden som avsåg ersättning-
ar till rättsliga biträden.

Anne Ramberg understryker 
att det är mycket angeläget att 
advokaterna fortsätter att skriva 
arvodesräkningar så att det möj-
liggör en vederhäftig granskning 
av JK.

— En undermålig kostnadsräk-
ning drabbar advokaten även 
om denne utfört ett gediget och 
bra arbete värt varenda krona. 
Om inte tingsrätten särskilt i 
domskälen har förklarat detta 
riskerar alltså advokaten att få 
sitt arvode nedsatt. Det lig-
ger därför i advokaternas eget 
intresse att utforma kostnads-
räkningen på ett ändamålsenligt 
sätt, säger Anne Ramberg.

I en kommentar säger justitie-
kansler Anna Skarhed:

- Att JK överklagar så få ären-
den är glädjande. Det visar att 
både advokater och domstolar i 
allt väsentligt sköter sig mycket 
väl. Det är dock viktigt att betona 
att kostnadsräkningar alltid 
måste utformas så att det går att 
göra en bedömning av arbetsin-
satsen i målet och skäligheten i 
yrkandet. MAf
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Förbättra skyddet mot 
åldersdiskriminering
i svensk lagstiftning finns i 
dag inget heltäckande förbud 
mot åldersdiskriminering. 
för att stärka skyddet mot 
sådan diskriminering föreslår 
utredningen om stärkt skydd 
mot åldersdiskriminering att 
ett förbud mot diskriminering 
som har samband med ålder 
införs på följande samhällsom-
råden: varor, tjänster och bo-
städer, allmän sammankomst 
och offentlig tillställning, 
hälso- och sjukvården, social-
tjänsten, socialförsäkringen, 
arbetslöshetsförsäkringen, 
studiestöd och offentlig an-
ställning.

utredningens förslag 
innebär att ålder får samma 
grundskydd som övriga diskri-
mineringsgrunder i diskrimi-
neringslagen, till exempel kön, 
etnisk tillhörighet och sexuell 
läggning.

Ett utvidgat skydd 
mot åldersdiskriminering 

(SOU 2010:60) 

Anna Skarhed är justitiekansler sedan den 9 december 2009.
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unga kvinnliga jurister be
höver både kvinnor och män 
som förebilder för att våga 
ta steget och bli chefer. det 
anser det kvinnliga juristnät
verket hilda, som nu startat 
ruben, ett projekt med man
liga förebilder.

Närmare 60 personer från rätts-
väsendet och advokatkåren sam-
lades den 31 augusti på Advo-
katsamfundet för höstens första 
möte i det kvinnliga juristnätver-
ket Hilda. Förutom de så kallade 
Storhildorna medverkade också 
en lång rad framstående manliga 
jurister och advokater när Hilda 
officiellt drog igång sitt nya pro-
jekt Ruben.

ruBen oMFattar män i ledande 
positioner i rättsväsendet och ad-
vokatkåren som vill stödja unga 
kvinnliga jurister att våga ta ste-
get och bli chefer eller delägare. 
Projektet började planeras redan 
under hösten 2009, men beslu-
tet fattades på Hildamötet den 17 
maj, då Ruben har namnsdag.

– Unga kvinnor behöver också 
träffa män som tagit detta karri-

Alf Andersson, lagman, 
södertörns tingsrätt

Stefan Brocker, advokat, 
mannheimer swart-
ling advokatbyrå ab, 
göteborg

Axel Calissendorff, 
advokat, roschier 
advokatbyrå ab, 
stockholm

Peter Danowsky, 
advokat, danowsky 
& partners advokat-
byrå kb, stockholm

Lars Edlund, advokat, 
g grönberg advokat-
byrå ab, stockholm

Anders Eka, lagman, 
stockholms tingsrätt

Staffan Eklöw, advokat, 
advokatfirman 
lindahl kb, stockholm

Dan Eliasson, general-
direktör, migrations-
verket

Håkan Fohlin, advokat, 
setterwalls advokat-
byrå ab, stockholm

Per Hall, rättschef,
Justitiedepartementet

Peder Hammarskiöld, 
advokatfirman 
Hammarskiöld & co 
ab, stockholm

Sten Heckscher, reger-
ingsråd och ordföran-
de i regeringsrätten

Martin Holmgren, lag-
man, nacka tingsrätt

Torgny Håstad, justitie-
råd, Högsta dom-
stolen

Stefan Johansson, 
rättschef, Justitie-
departementet

Göran Lambertz, 
justitieråd, Högsta 
domstolen

Claes Langenius,
advokat, advokatfir-
man Hammarskiöld & 
co ab, stockholm

Ralf G. Larsson, lagman, 
lunds tingsrätt

Stefan Lindskog, 
justitieråd, Högsta 
domstolen

Lars Lindström, lagman, 
solna tingsrätt

Leif Ljungholm,
advokat, advokat-
firman glimstedt, 
malmö

Claes Lundblad, advo-
kat, roschier advo-
katbyrå ab, stock-
holm

Johan Munck, före detta 
justitieråd

Anders Nilsson, advo-
kat, advokatfirman 
lindahl kb, göteborg

Tomas Nilsson, advokat, 
sju advokater kb, 
stockholm

Lars Nyhlén, general-
direktör, kriminal-
vården

Anders Perklev, riks-
åklagare

Hans Ragnemalm, före 
detta regeringsråd

Nils Rekke, överåklagare
Thomas Rolén, kammar-

rättspresident, kam-
marrätten i stockholm

Stefan Strömberg, 
lagman, göteborgs 
tingsrätt

Bengt Svenson, riks-
polischef, rikspolis-
styrelsen

Bo Svensson, före detta 
justitieråd

Lennart Svensäter, 
hovrättspresident, 
Hovrätten över skåne 
och blekinge

Per Virdesten, justitie-
råd, Högsta domsto-
len

Fredrik Wersäll, hov-
rättspresident, svea 
hovrätt

Torgny Wetterberg, 
advokat, a1 advokater 
kb, stockholm

Michael Wigge,
advokat, advokat-
firman Vinge kb, 
stockholm

Claes Zettermarck, 
advokat, white & case 
advokataktiebolag, 
stockholm

Jan Öhman, hovrätts-
lagman, svea hovrätt

de har FörkLarat sig ViLLiga att ingÅ i ruBen

Claes Zettermarck Anders Eka

Ruben samlar manliga förebilder

ärsteg, sa Advokatsamfundets ge-
neralsekreterare Anne Ramberg, 
som hälsade välkommen och 
presenterade syftet med Ruben.

Enligt Anne Ramberg hoppas 
Storhildorna också att deltagar-
na i Ruben ska vara goda ambas-
sadörer för Hilda och arbeta för 
nätverkets syften, till exempel 
som mentorer. Hon uppmanade 
deltagarna i Ruben att själva 
komma med idéer om hur man 
ytterligare kan stödja kvinnor 
som tvekar inför att ta ledande 
befattningar.

Bland deltagarna i Ruben 

finns en lång rad framstående 
advokater, domare, åklagare och 
chefstjänstemän från Regerings-
kansliet och chefer för statsför-
valtningen. De samlade männen 
vid mötet ställde sig enhälligt 
bakom programförklaringen. 
En av dem var advokat Claes 
Zettermarck, vice ordförande i 
Advokatsamfundet.

– Den övergripande målsätt-
ningen med projektet, att inspi-
rera kvinnor att ta chefsbefatt-
ningar, är bra. Lyckas vi inte med 
det går vi miste om 50 procent 
av begåvningsreserven – det 

tycker inte jag vore så begåvat, 
sa Zettermarck om varför han 
valt att medverka i Ruben. 

– Jag stöder verksamheten till 
ett hundra procent, och arbetar 
själv aktivt som chef för att se 
till att kvinnor både söker och är 
beredda att ta chefsansvar, sa Alf 
Andersson, lagman i Södertörns 
tingsrätt. 

hans erFarenhet var dock att 
kvinnor ofta svarade att de vill 
bli chefer, ”men inte just nu”. 

Anders Eka, lagman vid Stock-
holms tingsrätt, konstaterade att 
det inte bara kan vara en uppgift 
för kvinnor att inspirera andra 
kvinnor så att de vågar pröva 
chefspositioner. 

– Det är ett allmänt intresse 
som både kvinnor och män 
måste arbeta för. UB

”Den övergripande 
målsättningen med 
projektet, att inspirera 
kvinnor att ta chefs
befattningar, är bra.”



9Advokaten Nr 7 • 2010

Nyheter

Nätverken med videokonferensanläggningar finns på häkten och kriminalvårdsanstalter.

Unga rensas fortare ur 
belastningsregistret
från och med den 1 september 
tas vissa uppgifter i belast-
ningsregistret bort efter fem 
år för den som var under 18 år 
när brottet begicks. tidigare 
fanns uppgifterna kvar i tio år. 
de särskilda reglerna för unga 
lagöverträdare har skapats i 
syfte att mildra konsekvenser-
na för unga människor av att 
finnas i belastningsregistret.

Brott på nätet 
drabbar många
två tredjedelar av internetan-
vändarna har utsatts för brott 
på nätet. det visar en stor stu-
die genomförd av säkerhets-
företaget symantec. studien 
omfattar över 7 000 personer 
i 14 länder, däribland sverige. 
av dem som utsatts skulle 
knappt hälften vända sig till 
polisen och 79 procent tror 
inte att personerna bakom 
brotten kommer att ställas 
inför rätt. 

bland de brott som före-
kommer finns bedrägerier, så 
kallat nätfiske och virus. i ge-
nomsnitt kostar det dem som 
utsatts för brott 334 dollar att 
reparera den skada brottet 
orsakat, och det tar i snitt 28 
dagar att åtgärda problemen.

Utredare ser över 
brottsskadelagen
en särskild utredare ska se 
över brottsskadelagen. i dag 
kan brottsoffermyndigheten 
göra en självständig bedöm-
ning av ersättningens storlek. 
det innebär att ersättningen 
kan bli högre eller lägre än det 
skadestånd som en domstol 
har dömt ut. utredaren ska 
överväga om det finns skäl att 
begränsa brottsoffermyndig-
hetens möjligheter att göra 
självständiga bedömningar. 
en utgångspunkt för översy-
nen av lagen är att kostna-
derna för brottsskador i så 
stor utsträckning som möjligt 
slutligt ska bäras av den som 
är ansvarig för skadorna. 
utredaren ska därför också se 
över att verksamheten med 
att kräva tillbaka pengar från 
gärningsmannen är reglerad 
på ett tillfredsställande sätt. 
uppdraget ska redovisas se-
nast den 30 april 2012.

Dir. 2010:84

Kriminalvården sparar 
pengar med kameror
kriminalvården sparar stora 
pengar på att låta häktade 
och intagna inställa sig i 
domstol genom videokonfe
rens i stället för att transpor
teras med bil.

Under juni månad räknar myn-
digheten med att spara minst 
378 000 kronor.

— Det motsvarar 149 transpor-
ter, berättar Benny Ericsson på 
Kriminalvårdens huvudkontor.

Varje dag transporterar Kri-
minalvårdens transporttjänst 
i genomsnitt 120 personer till 
domstolar för förhandling. Ge-
nom reformen ”En modernare 
rättegång” har det blivit möjligt 
att ersätta många transporter 
med videokonferenser.

doMstoLen MÅste hålla ny 
häktningsförhandling var fjor-
tonde dag för att avgöra om en 
misstänkt ska fortsätta vara kvar 
i häkte. I många fall måste de 
frihetsberövade transporteras 
långa sträckor med bil för en kort 
omhäktningsförhandling. Med 
de långa häktningstider som är 
vanliga i dag kan det bli många 
återkommande transporter.

Häktade med restriktioner får 

inte kunna meddela sig med var-
andra vid transporten. I ett mål 
med exempelvis fyra häktade 
krävs fyra bilar från transport-
tjänsten, var och en bemannad 
med tre kriminalvårdsanställ-
da. Färre transporter innebär 
minskade kostnader och en 
lägre belastning på miljön – och 
minskade sä-
kerhetsrisker 
för persona-
len.

Det före-
kommer också 
att personer 
som är intagna 
på anstalt 
transporteras 
till domstol för att vittna. Även de 
transporterna kan ersättas med 
videokonferens.

Kriminalvården har 100 
videokonferensanläggningar. 
De finns på alla häkten och på 
alla kriminalvårdsanstalter över 
en viss säkerhetsklass. Varje vi-
deokonferensanläggning kostar 
cirka 100 000 kronor att köpa 
och installera. Kriminalvården 
räknar med att snart ha tjänat 
in den investeringen genom de 
minskade transportkostnader-
na. Överföringen sker krypterat 

genom SGSI, myndigheternas 
nätverk för säker informations-
överföring.

FrÅn försvararsynpunkt finns 
det anledning att fundera över 
användningen av videokonfe-
rens vid omhäktningsförhand-
lingar. Kostnads- och effektivi-

tetshänsyn 
får inte gå ut 
över rätts-
säkerheten. 
I synnerhet 
måste rätt-
ten enligt 
Europakon-
ventionen 
till en rättvis 

rättegång och till försvar res-
pekteras. Som försvarare bör 
man begära att en klient som 
vill inställa sig personligen får 
det. Det har förekommit att en 
misstänkt har tvingats inställa 
sig genom videokonferens från 
häktet – med åklagaren närva-
rande i samma rum – medan 
försvararen har varit på plats 
i domstolen på annan ort. Det 
bör vara en absolut rättighet 
för en misstänkt att få träffa sin 
försvarare i samband med varje 
häktningsförhandling. MA

40 487
personer förflyttades genom 
kriminalvårdens transport-
tjänst inom sverige 2009.
3 774 personer förflyttades 
utomlands. 
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Många svenskar efterlyser 
hårdare straff. Men när de får 
ta ställning till konkreta fall 
vill de snarare döma mildare 
än domstolarna. det visar 
en undersökning av krimi
nologerna kristina Jerre och 
henrik tham.

”Det allmänna rättsmedvetandet” 
lyfts ofta fram i den kriminalpo-
litiska debatten, som regel för att 
motivera hårdare straff. Hittills 
har det dock inte funnits särskilt 
mycket forskning om hur allmän-
heten egentligen ser på straff. 

Kriminologerna Kristina 
Jerre och Henrik Tham visar i 
sin undersökning att synen på 
straff varierar mycket bero-
ende på vilken information de 
tillfrågade har. Två tredjedelar 
av de intervjuade personerna 
anser att straffen i Sverige är för 
milda, och tre fjärdedelar svarar 
att straffen för våldsbrott bör 
vara strängare än i dag. Mer än 

Dålig kunskap ger krav på stränga straff
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Så ska fler kvinnor 
bli skiljedomsjurister
sWan ska arbeta för att 
fler kvinnor utses till skilje
domare. knappt två år efter 
starten har nätverket 150 
medlemmar.

Det är ont om kvinnor i skilje-
domsbranschen. Tidskriften 
The American Lawyers under-
sökning 2009 av stora interna-
tionella skiljeförfaranden visade 
att bara tio av 250 skiljemän 
var kvinnor. Men på listan över 
de mest anlitade bland de 250 
skiljemännen i undersökningen 
besattes både andra och tredje 
platsen av kvinnor.

SWAN – Swedish Women in 
Arbitration Network – arbetar 
långsiktigt för att fler kvinnor 

ska utses till skiljemän. 
SWAN är ett nätverk 
för kvinnor som sysslar 
med skiljeförfarande i 
Sverige.

Christina Blomkvist 
och Åsa Egardt, nu-
mera advokater, och jur. 
kand. Caroline Falconer 
startade nätverket 
tillsammans med Linn Bergman, 
som sedan i mars är biträdande 
generalsekreterare för Stock-
holms Handelskammares Skilje-
domsinstitut.  De funderade över 
varför så få kvinnor återfinns på 
senior nivå inom skiljeförfaran-
den, och kom fram till att det är 
mycket viktigt för skiljedomsju-
rister att bygga nätverk.

— Inom skiljeförfa-
randeområdet räcker 
det inte att vara en 
kompetent och skicklig 
jurist, säger Christina 
Blomkvist. Framför allt 
krävs det många års 
erfarenhet av skiljeför-
faranden.

Minst lika viktigt 
som att prestera bra juridiskt 
är att se till att synas utåt och 
att vara med i nätverk. Vid 
skiljeförfaranden är det de egna 
kollegerna som kommer att utse 
en. Därför är det viktigt att visa 
upp sig och att till exempel delta 
i skiljeförfarandekonferenser. 
Annars kan man inte räkna med 
att få tillräcklig erfarenhet och 

femtedel av de tillfrågade före-
slog icke frihetsberövande straff, 
medan samtliga domare ville 
döma till fängelse. När under-
sökningsdeltagare fått ännu mer 
information och fått diskutera 
fallen i så kallade fokusgrupper 
mildrades de föreslagna straffen 
ytterligare. Dessutom ville all-
mänheten ofta komplettera fäng-
elsestraff med andra åtgärder, 
som behandling och ekonomisk 
kompensation till brottsoffret.

Undersökningen visar också 
att allmänheten har en felaktig 
bild av dagens straffnivå. På 
frågan om vilka straff en domstol 

skulle döma ut för de aktuella 
brotten anger nämligen de sva-
rande i genomsnitt en mycket 
lägre straffnivå än de domare 
som utgör jämförelsematerial.

kristina Jerre och Henrik 
Tham sammanfattar sina un-
dersökningsresultat med att de 
politiska kraven på skärpta straff 
tycks sakna stöd i ”allmänhetens 
informerade och konkreta rätts-
medvetande”.

Jerres och Thams undersök-
ning ingår i ett större nordiskt 
projekt. Tidigare har också 
Flemming Balvig vid Köpen-
hamns universitet kommit fram 
till liknande slutsatser om dans-
karnas syn på straff.

Läs mer
Jerre, Kristina, Tham, 
Henrik: svenskarnas syn på 
straff, rapport 2010:1, kri-
minologiska institutionen, 
stockholms universitet.

öppen debatt
Den 11 november ordnar 
nätverket swan en öppen 
paneldebatt på Stockholms 
Handelskammare om 
ackvisition med advoka-
terna axel calissendorff, 
emine lundkvist och Jacob 
melander samt revisorn 
birgitta lööf.

Kristina Jerre Henrik Tham.

kompetens för att kunna utses 
till skiljeman.

De fyra skiljedomsjuristerna 
insåg att de inte heller kände 
de kvinnliga kolleger som fanns 
inom området.

— Vi körde igång med inbjud-
ningar till after-work-träffar och 
seminarier, berättar Christina 
Blomkvist. Efter bara en dag 
hade vi fått 40 svar.

SWAN ordnar arrangemang 
för medlemmarna, till exem-
pel inspirationsluncher med 
förebilder som talar om hur man 
bygger sin karriär, och panelde-
batter. MA

hälften säger sig generellt vara 
för längre fängelsestraff. En för-
klaring till de generella kraven 
på hårdare straff kan enligt Jerre 
och Tham vara att de tillfrågade 
vill ta avstånd från brotten.

nÄr de tiLLFrÅgade perso-
nerna får mer information och 
tvingas ta ställning till sex enskil-
da scenarion förändras dock bil-
den ordentligt. I fem av sex fall 
vill deltagarna i studien utdöma 
mildare straff än den domarpa-
nel som fått samma fallbeskriv-
ningar. Särskilt tydlig var skillna-
den vid narkotikabrott, där en 

Christina
Blomkvist
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HD prövar frågan om ersättning
vid inställda förhandlingar
huvudförhandlingar som 
ställs in med kort varsel 
innebär att advokater för
lorar arbetsinkomst, anser 
två advokater. nu har hd 
beviljat prövningstillstånd i 
ärendena.

Högsta domstolen har beviljat 
prövningstillstånd i två fall där 
advokater begärt ersättning för 
tidsspillan när huvudförhand-
lingar ställts in med kort varsel. 

I det ena målet ställdes nio 
inplanerade förhandlingsdagar 
in, sedan åklagaren återkal-
lat överklagandet. Advokaten 
yrkade då ersättning för förlorad 
arbetsinkomst med 18 tim-
mar, och hänvisade till att han 

tvingats avböja andra uppdrag 
på grund av den inplanerade 
huvudförhandlingen. Hovrät-
ten ansåg inte att tiden var att 
”hänföra till sådant arbete som 
uppdragen krävt”, och att den 
inte heller gick att betrakta som 
tidsspillan. 

I det andra målet återkallade 
advokatens huvudman sitt över-
klagande strax före huvudför-
handlingen, som var utsatt till 
16 dagar och två reservdagar. 
Advokaten begärde ersättning 
för tidsspillan med en tredjedel 
av den inplanerade tiden, 30 
timmar. Men enligt hovrätten 
är ett uppdrag som offentlig 
försvarare tidsmässigt obestämt, 
och att förhandlingar ställs in är 

en risk som advokater får räkna 
med. Eftersom tiden inte tagits 
i anspråk för att kunna fullgöra 
försvararuppdraget kunde den 
inte ligga till grund för ersättning 
för tidsspillan.

Högsta domstolen prövade 
under våren ett annat ärende om 
ersättning vid inställd förhand-
ling. HD ändrade där hovrät-
tens beslut om att inte bevilja 
ersättning, eftersom det enligt 
domstolen följer av allmänna 
kontraktsrättsliga principer att 
advokater ska kunna få ersätt-
ning om en förhandling ställs in 
eller förkortas på ett sätt som får 
omfattande återverkningar på 
advokaten (HD mål nr Ö 4918-
08).

Våldsamma män 
kan behandlas
Våld i nära relationer kan 
behandlas bort. det visar en 
utvärdering som socialstyrel-
sen genomfört. enligt studien 
har många av männen som 
genomgått olika typer av 
behandlingsprogram slutat 
med det efter behandlingen. 
männen uppger också att de 
fått bättre psykisk hälsa och 
mindre alkohol- och narkotika-
missbruk efter behandlingen. 
utvärderingen omfattade tre 
olika typer av verksamheter.

www.socialstyrelsen.se 

Behandlingen har visat sig fung
era mot våld i nära relationer.

Landets

kunnigaste advokater

har en sak gemensamt.

Främst 
för de 
främsta.

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

Medlare ska
lösa tvister 
i Tyskland 
i januari 2011 införs en 
möjlighet till medling vid 
tvister mellan advokater 
och deras klienter i tyskland. 
renate Jaeger, domare vid 
europadomstolen, blir den 
första medlaren.

enLigt den nya lagen 
kan medling begäras 
vid tvister mellan 

klient och advokat om 
arvodesanspråk eller anspråk på 
skadestånd på grund av felaktig 
rådgivning, vid anspråk på upp 
till 15 000 euro. Medlingen är 
kostnadsfri och frivillig – ingen 
part kan tvingas delta.

MedLingsFörFarandet är 
skriftligt. Ingen muntlig förhand-
ling äger rum, men medlaren 
kan höra parterna muntligen 
om en överenskommelse kan 
främjas på det sättet. Medlaren 
upprättar ett förslag till över-
enskommelse mellan parterna, 
som har en månad på sig att anta 
förslaget. Om inte parterna kom-
mer överens, är de hänvisade att 
gå till domstol för att få tvisten 
rättsligt prövad.

Medlingen kan utföras av en 
ensam medlare, som blir en 
slags advokatombudsman, eller 
av en grupp av tre medlare. Om 
en ensam medlare utses, får 
denne inte vara verksam som 
advokat. En advokat ska ingå 
i varje medlargrupp med tre 
medlemmar. Ensammedlare och 
ordföranden i varje medlar-
grupp måste vara behöriga att 
utöva domarämbete.

MedLarna utses av Bundes-
rechtsanwaltskammer, advokat-
organisationen för hela Tysk-
land. Den förste medlaren blir dr 
Renate Jaeger, idag domare vid 
Europadomstolen för mänskliga 
rättigheter.

MA, UB

kommunikation med bolags
jurister omfattas inte av eu:s 
sekretesskydd för advokater, 
även om bolagsjuristen är 
ledamot av sitt lands advo
katorganisation.

Det här fastslog EU-domstolen, 
som i september kom med sin 
dom i det omdiskuterade så kall-
lade Akzo Nobel-målet. 

Frågan om vem som kan 
åberopa advokatsekretess är 
grundläggande i Akzo Nobel-
målet, som har sin grund i 
EU-kommissionens utredning av 
en misstänkt kartell i början av 
2000-talet. Under en undersök-
ning av företaget Akzo Nobels 
lokaler i Storbritannien lät 
kommissionen kopiera e-post 
som utväxlats mellan vd och 
en bolagsjurist. Bolagsjuristen 
var ledamot av Nederländernas 

advokatsamfund, och åberopade 
advokatsekretess.

I avgörandet lutar sig EU-
domstolen mot en tidigare dom, 
AM & S Europe vs Commission. 
Domstolen fastslog där att 
advokatens särskilda privilegier, 
däribland tystnadsplikten, vilar 
på två grunder. Dels klientens 
rätt till försvar, dels advokatens 
särskilda oberoende ställning i 
rättsväsendet. 

doMstoLen FastsLÅr i sin 
dom att bolagsjurister, som 
anställda av företag, inte kan 
hävda något sådant oberoende. I 
domen skriver man bland annat: 
”Som en konsekvens av bolag-
sjuristens ekonomiska beroen-
de och hans täta band med sin 
arbetsgivare, är hans ställning 
inte jämförbar med en extern 
advokats.”

I flertalet länder kan bolag-
sjurister vara medlemmar av lan-
dets advokatorganisation, dock 
inte i Sverige där det ställs höga 
krav på oberoende från olika 
intressen för att beviljas inträde 
i Advokatsamfundet. Domen 
innebär alltså inga förändringar 
för den svenska advokatkåren. 
EU-domstolens avgörande ger 
stöd för grundvalarna i den 
svenska regleringen kring en 
oberoende advokatkår och det 
sekretesskydd som gäller för den 
oberoende advokaten, men inga 
andra jurister.

Med aVgörandet gick EU-dom-
stolen på samma linje som ge-
neraladvokaten Juliane Kokott, 
vars utlåtande lämnades i april i 
år, liksom tidigare Förstainstans-
rättens avgörande i september 
2007. UB

Bolagsjurist kan inte 
åberopa advokatsekretess
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Akzo Nobel är en industrikoncern som finns över hela världen. I Sverige har företaget 
cirka 3 600 anställda på ett 20tal platser, bland annat i Stenungsund.
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Kenya bjöd in efterlyst president
kenyas regering borde gripit sudans president Omar al-bashir 
och överlämnat honom till internationella brottsmålsdomstolen, 
icc, när han besökte landet. det skriver ordföranden i american 
bar association, stephen n. Zack, på aba:s webbplats. trots att 
Omar al-bashir är efterlyst av icc, misstänkt för krigsförbrytel-
ser och folkmord, bjöds han in till kenya för att delta vid under-
tecknande av landets nya författning i augusti. enligt kenyas 
regering ligger det dock i landets intresse att upprätthålla goda 
relationer med al-bashir.

Motsättningar stör irakisk utveckling
i irak försvåras arbetet med att ge rättsbistånd av etniska mot-
sättningar. enligt sveriges radios eko planerar ilac, international 
legal assistance consortium, att börja utbilda jurister inne i irak 
i rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. av säkerhetsskäl anser 
ilac att det är lämpligast att hålla utbildningen i landets kurdiska 
områden, men dit vill det bagdadbaserade irakiska advokatsam-
fundet inte resa.  

Singapore utmanar Hongkong
singapore tar upp tävlan med Hongkong om att bli ledande i 
asien inom skiljeförfaranden. maxwell chambers hoppas kunna 
dra till sig tvister och ledande jurister inom skiljeförfarande till 
sitt nybyggda hus. de nya lokalerna har fjorton fullt utrustade 
förhandlingssalar och tolv förberedelserum samt kontor för 
bland annat 40 advokater från londons essex court chambers.

under 2009 hanterade singapore international arbitration 
centre 160 mål, att jämföra med Hongkong international arbitra-
tion centres 649 tvister. källa: www.ibanet.org

Försäkringsjuridiska programmet  
Programstart: 30 september 2010

Entreprenadförsäkringsprogrammet
Programstart: 4 oktober 2010

Avancerat Juridiskt Forum
Workshopdagar: 24-25 november

Tolkning av försäkringsvillkor
Seminariedagar: 6-7 december

Miljöansvar
Seminariedagar: 9-10 december

Vill du veta mer eller anmäla dig?
Välkommen att kontakta Marcus Feldt, tel. 08-586 175 13,  
e-post marcus.feldt@ifu.se. Du kan också läsa mer på www.ifu.se

Vill du förbättra din och ditt företags konkurrenskraft, och bidra  
till en ökad förståelse för försäkringsaffären? IFU Försäkringsprogram  
vänder sig till  yrkesverksamma inom försäkring och finans.

Höstens specialistutbildningar 
inom försäkringsjuridik

Marcus Radetzki, programansvarig
Professor Stockholms Universitet och verk-

sam vid Handelshögskolan i Stockholm

 

amber advokater 
söker advokat 

amber
a d v o k a t e r

Amber Advokater är den ledande advokatbyrån på flertalet 
verksamhetsorter. Vi biträder i respektive region ett stort antal 
företag, organisationer och privatpersoner med affärsjuridik och 
många andra juridiska ärenden. Vi förenar vår lokala närvaro med 
bästa tänkbara erfarenhet och kompetens. Vi finns i Halmstad, 
Hässleholm, Jönköping, Värnamo, Karlskrona och Älmhult. 
Advokatbyråns kontor sysselsätter ett sextiotal medarbetare  
varav ca 40 advokater och jurister. På kontoret i Halmstad finns 
9 jurister, varav 5 advokater, samt administrativ personal.  

Till vårt kontor i Halmstad söker vi en Advokat. Möjligheter till 
delägarskap finnes. Mer information om Amber Advokater finns 
på www.amberadvokater.se.

Frågor om tjänsten besvaras av advokat Håkan Gustavsson,  
tel 035-15 31 09.

Skriftlig ansökan/intresseanmälan skall vara oss tillhanda 
senast den 14 november 2010 till Amber Advokater,
Att: Håkan Gustavsson, Box 363, 301 09 Halmstad, 
alternativt: hg@amberadvokater.se.
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RÅ begär klart besked 
om dubbelbestraffning

Reportage

En hovrätt och två tingsrätter vägrade följa Högsta domstolens vägledande 
avgöranden om ”dubbelbestraffning” vid skattebrott. De anser att HD har 
tolkat Europakonventionen fel.
 

ör att få besked om vad som 
egentligen gäller har Riksåkla-
garen gått till Högsta domsto-

len. Strider det mot Europakonventio-
nen att lagföra någon för skattebrott, 
om personen tidigare har påförts skat-
tetillägg för undanhållen skatt?

I mars kom två länge emotsedda av-
göranden från Högsta domstolen. I be-
sluten förklarade HD att det inte strider 
mot Europakonventionen att döma nå-
gon för skattebrott, även om personen 
tidigare har påförts skattetillägg för den 
undanhållna skatt som åtalet avser.

Men hd Var oVanLigt oenig. Två av 
HD:s ledamöter, Stefan Lindskog och 
Marianne Lundius, ansåg att konventio-
nens bestämmelser är ett hinder för att 
pröva ett åtal för skattebrott, om skat-
tetillägg hade påförts vid den tidpunkt 
då åtal väcktes. Stefan Lindskog skrev 
dessutom ett eget, utförligt tillägg till 
beslutet. Severin Blomstrand var ense 
med HD:s majoritet om utgången men 
var skiljaktig i fråga om motiveringen. 
Och Göran Lambertz, som tillhörde 
majoriteten, skrev också han ett eget 
tillägg till beslutet, där han uppmana-
de lagstiftaren att se över systemet med 
skattetillägg så att det säkert är godtag-
bart enligt Europakonventionen.

Frågan var alltså om det svenska sys-
temet med dubbla sanktioner – skat-
tetillägg och påföljd för brott – och 
två förfaranden för oriktiga uppgifter 
i skatteförfarande strider mot Euro-
pakonventionens förbud mot dubbla 

nen eller i Europadomstolens praxis, 
för att en domstol med hänvisning till 
Europakonventionen ska underkän-
na en ordning som gäller enligt intern 
svensk lagstiftning.

De två ordinarie juristdomarna i 
hovrätten var skiljaktiga och ville följa 
HD:s praxis. Men referenten i målet, 
Europarättsdocenten Ola Zetterquist 
som tjänstgjorde som adjungerad le-
damot av hovrätten, menade att Euro-
padomstolens tolkning av Europakon-
ventionen måste väga tyngre än HD:s. 
Tillsammans med nämndemännen 
fick han majoritet för sin uppfattning i 
hovrätten, som avvisade åtalet för skat-
tebrott i de delar det gällde undanhål-
len skatt som redan hade lett till skat-
tetillägg.

soLna tingsrÄtt och Södertörns 
tingsrätt har också i avgöranden gått 
emot HD:s vägledande uttalanden i 
frågan.

Riksåklagaren har överklagat hovrät-
tens dom och begärt att HD förstärker 
sin tidigare praxis. Eftersom det redan 
finns vägledande avgöranden skulle 
HD normalt inte ta upp frågan på nytt. 
RÅ hänvisar bland annat till att det bör 
finnas möjlighet för HD att lämna pröv-
ningstillstånd när ett hovrättsavgöran-
de avviker från lagtolkningen i ett ti-
digare HD-avgörande, om det behövs 
för att förstärka tidigare praxis eller 
annars klarlägga rättsläget. Enligt RÅ 
innebär hovrättens rättstillämpning 
att det står varje domstol fritt att göra 
egna tolkningar av frågan om Europa-
konventionens förbud mot dubbelbe-
straffning innebär ett hinder mot att 
pröva ett åtal när skattetillägg har på-
förts. Lika fall skulle inte behandlas 
lika, skriver RÅ, och för dem som miss-
tänks för skattebrott skulle det framstå 

text magnus andersson foto tom knutson

F

”Men om HD 
säger samma 
sak en gång 
till blir ju 
saken inte 
klarare än 
den var förra 
gången.”
 Anders Hultqvist

förfaranden. Förbudet finns i artikel 
4 i konventionens sjunde tilläggspro-
tokoll.

Regeringsrätten har också förklarat 
att det svenska systemet inte strider 
mot konventionen.

Det har visat sig att underrätterna 
inte alltid följer HD:s praxis i frågan. I 
en dom från juni i år avvisade Hovrät-
ten för Västra Sverige åtal mot en per-
son för grovt skattebrott och skatte-
brott. Domstolen hänvisade till att den 
tilltalade redan hade påförts skatte-
tillägg för den undanhållna skatt som 
åtalen omfattade. Hovrätten ansåg att 
Högsta domstolens och Regeringsrät-
tens praxis inte ska tillämpas.

enLigt MaJoriteten i domen från 
hovrätten är HD:s och Regeringsrät-
tens tolkning av Europakonventionen 
inte riktig. Hovrätten anser att överin-
stansernas avgöranden helt enkelt inte 
ska tillämpas.

Hovrätten konstaterar att en hovrätt i 
normala fall bör betrakta HD:s avgöran-
den som en rättskälla av stor vikt, men 
fortsätter i sin dom: Det står klart att vid 
konflikt mellan HD och Europadomsto-
len är det Europadomstolens tolkning 
som är den tyngst vägande när det gäl-
ler frågan om den riktiga innebörden 
av rättigheterna i Europakonventionen 
– och enligt Europadomstolens praxis 
finnas det hinder för de dubbla sank-
tionerna, menar hovrätten. Hovrätten 
godtar inte HD:s resonemang om att 
det krävs klart stöd i Europakonventio- f
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Artikel 4.1 i Europakonventionens tilläggsprotokoll 
nr 7 lyder: ingen får lagföras eller straffas på nytt i en 
brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket 
han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet 
med lagen och rättegångsordningen i denna stat.

sÅ sÄger europakonVentionen

som slumpmässigt om de kommer att 
åtalas och dömas.

Anders Hultqvist, adjungerad pro-
fessor i finansrätt, instämmer i att rätts-
läget torde bli osäkert om hovrättens 
dom står sig, i den meningen att man 
inte kan veta om andra domstolar kom-
mer att följa HD eller inta samma posi-
tion som hovrätten.

— Men om HD säger samma sak en 
gång till, blir ju saken inte klarare än 
den var förra gången, konstaterar han. 
I det läget blir det nödvändigt att vända 
sig till lagstiftaren.

Anders Hultqvist tror att det enda 
klargörande när det har uppstått ett så-

dant här läge är ett pleniavgörande av 
HD.

Enligt HD:s aktuariekontor är inte 
någon föredragning av målet inplane-
rad. Det finns alltså ingen uppgift om 
huruvida HD kommer att lämna pröv-
ningstillstånd eller inte.

oM hd VÄLJer att inte ta upp rättsfrågan 
till ny prövning, innebär det att rättslä-
get i skattebrottsmål fortsätter att vara 
osäkert. Vissa underrätter kan vara loja-
la med HD:s praxis och döma till ansvar 
för skattebrott trots tidigare påfört skat-
tetillägg, medan andra kan välja att avvi-
sa åtalen i sådana fall med hänvisning till 

Europakonventionens företräde, som 
de ”olydiga” domstolarna har gjort. Där-
med blir utgången i skattebrottmål oför-
utsägbar – lika mål kommer att bedömas 
olika beroende på vilken domstol som 
dömer i målet. En sådan oförutsägbar-
het i brottmålsprocessen är knappast 
förenlig med de krav på rättssäkerhet 
som kan ställas i en rättsstat. n

RÅ har gått till 
Högsta dom
stolen för att få 
klarhet.
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Reportage

Sverige förs årligen ungefär 14 000 
tingsrättsförhandlingar med tolk.  
Niklas Torstensson, kognitionsve-

tare vid Högskolan i Skövde, har i sin 
doktorsavhandling från Umeå univer-
sitet granskat hur utländsk brytning på-
verkar människors uppfattning om en 
människas personliga egenskaper. 

Han har gjort detta genom att detalj-
granska fyrtio ljudinspelningar från 
olika förhandlingar. I samtliga kan man 
spåra en språklig förvirring som i vissa 
fall var så svår att Torstensson menar 
att det är relevant att hävda att rättssä-
kerheten påverkas.

Det kan ligga nära tillhands att tro 
att språkförbistringen beror på direkta 

Språklig förvirring
påverkar
rättssäkerheten

Var tionde domstolsförhandling genomförs med hjälp av tolk. Att detta 
faktum kan få långtgående konsekvenser för den enskilde visar en 
doktorsavhandling av Niklas Torstensson. Han går till och med så långt 
att han menar att rättssäkerheten i vissa mål kan hotas.

översättningsmissar, men så är inte fal-
let visar avhandlingen.

– Nej, de direkta översättningsfelen 
är få och faktiskt ganska lätta att kom-
ma tillrätta med, fastslår han.

proBLeMet Ligger på ett helt annat 
plan där grundläggande kulturella 
skillnader, okunskap om tolkens upp-
gift och våra förutfattade meningar ut-
gör de reella hindren.

 – Ofta ser det ut som att domstolen 
betraktar tolken som ett levande lexi-
kon, som någon slags översättningsma-
skin. Men då har domstolen totalt miss-
uppfattat tolkens egentliga funktion. 
Hans uppgift är långtifrån så enkel som 

att översätta en dialog ord för ord, sä-
ger Niklas Torstensson och tillägger:

  –Tolkens uppgift är att översätta en 
hel kultur.

 Det talade språket innehåller enor-
ma mängder information utöver bud-
skapet som förmedlas. Och här finns en 
rad möjligheter till missuppfattningar 
som kan ställa till det för den tilltalade.

– När exempelvis åklagaren ställer en 
enkel, rak fråga till ett vittne eller den 

I

text gustaf cederlund foto tom knutson

Niklas 
Torstensson

 

Auktoriserade översättningar 
av juridiska och finansiella texter

Telefon:
Uppsala: 018-38 00 56      
Stockholm: 08-661 37 75 
Västerås: 021-13 11 06       
Göteborg: 031-707 09 59 
Örebro: 019-33 30 66   

     Hemsida           e-post:
   www.elt.se      info@elt.se
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Läs mer
Judging the immigrant: accents 
and attitudes

Niklas Torstens
son har spårat 
en språklig 
förvirring vid 
domstolsför
handlingar med 
hjälp av tolk, 
som i vissa fall 
varit så svår att 
det är relevant 
att hävda att 
rättssäkerheten 
påverkas.

tilltalade själv, förväntar han sig ett kort 
och rakt svar. Det är ju så man beter sig 
i Sverige. I stället får han ett långt och 
detaljrikt och invecklat svar. Åklagare 
och nämndemän blir irriterade och 
uppfattar situationen som att den till-
talade försöker slingra sig eller lägger 
ut rökridåer, säger Niklas Torstensson 
och fortsätter:

– Den tilltalade å sin sida försöker 
bara bjuda till och vara till lags. I hans 

kulturella kontext är ett kort svar yt-
terst oartigt, kanske på gränsen till en 
skymf.

En annan källa till missförstånd är 
när det inte finns något för tolken att 
översätta. Den tilltalade kanske hum-
mar eller letar efter ord eller bara upp-
repar sig i en ambition att hitta de mest 
nyanserade orden.

– Då kan tolken dra på sig misstänk-
samhet från rättens ledamöter, säger 
han.

sprÅkFörVirringen är alltså ett fak-
tum vid förhandling i våra domstolar 
och enligt Torstenssons forskning kan 
fenomenet inverka menligt på rättssä-
kerheten.

 – I Sydafrika, med elva inhemska 
språk, är man väl medveten om det 
här fenomenet och har infört en längre 
akademisk utbildning för domstolstol-
kar och även inslag ur denna på jurist-
utbildningen. Och en sådan skulle vara 
önskvärd även här i Sverige, säger Nik-
las Torstensson.

Men i väntan på en sådan menar Tor-
stensson att mycket blir vunnet om rätt-
tens ledamöter blir medvetna om att 
problemet faktiskt existerar.

Egentligen kan man säga att Torstens-
sons forskning bygger på ett urgammalt 
mänskligt fenomen, att vi människor 
dömer varandra blixtsnabbt och täm-
ligen kategoriskt.

– Javisst, antagligen är det en mer el-
ler mindre nedärvd överlevnadsmeka-
nism. Det bekanta känner vi ju till och 
vi kan alltså göra en rimlig riskbedöm-
ning. Det obekanta däremot gör vi nog 
klokast i att betrakta med en viss miss-
tänksamhet – vi vet ju inte, det okända 
kan vara farligt, säger han.

sprÅkLig Brytning utgör inget un-
dantag från det fenomenet visar av-
handlingen.

 – Det tar oss bara ett ögonblick att 
upptäcka att någon inte har svenska 
som modersmål. Dessutom skapar vi 
oss omedelbart en bild av den som talar 
med brytning, och tillskriver då perso-
nen ifråga en rad egenskaper som mer 
har karaktären hjärnspöken än spegel 
av personens själsliga förmögenheter.

Graden av brytning spelar ingen roll. 
Han eller hon är lika utländsk i alla fall. 
Däremot spelar det roll vilken typ av 
brytning det är fråga om. Här kommer 
det kulturella avståndet in.

 – Lite hårdraget kan man säga att det 
är mycket längre till Estland än till Aus-
tralien. Den västerländska känner vi ju 
till och den ter sig inte lika främmande, 
konstaterar Niklasson. n
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Gästkrönika

fått chefstjänster är också ett självklart inslag i utbildnings-
verksamheten. En ny utbildningsomgång för domare som 
kan tänkas bli chefer i framtiden startas inom kort.

Införandet av Domstolsakademin 2009 har medfört att 
alla nyutnämnda domare i nära anslutning till det att de till-
träder den nya anställningen kan få kvalificerad utbildning 
på för domararbetet centrala frågor. Från i år är samma kur-
ser öppna för alla ordinarie domare och den växelverkan 
som en sådan sammansättning av kursdeltagarna ger har 
blivit mycket uppskattad. Även för andra personalkatego-
rier moderniseras och effektiviseras utbildningsinsatserna.

under senare År har fokus allt mer också riktats mot 
betydelsen av att domstolarnas bemötande av de perso-
ner som kommer i kontakt med dem skapar förtroende. 
Bemötande ska ges en vid betydelse. Det omfattar så skilda 
områden som hur man tar emot de personer som kommer 
till domstolen och hur man i en dom tydligt redovisar hur 
domstolen resonerat. Förbättringar på dessa områden krä-
ver att vi också får en bra bild av hur medborgarna ser på 
domstolarnas agerande i olika frågor och vilka förändring-
ar de önskar. Det har därför blivit vanligt att olika domsto-
lar genomför brukarundersökningar för att ta reda på vad 
som upplevs som bra eller mindre bra vid just deras dom-
stol. Brukarundersökningar görs ibland i enkätform, ibland 
genom personliga intervjuer med dem som under viss tid 
besöker domstolen och ibland genom möten med vissa 
grupper av brukare. Den sistnämnda metoden är mycket 
vanlig för att få veta hur just advokater ser på domstolen. 
Det har också visat sig vara en bra och uppskattad metod. 

Förändringar i Sveriges domstolar
det har hÄnt mycket i de svenska domstolarna under de 
senaste åren och fortfarande pågår ett intensivt föränd-
ringsarbete. Domstolarna arbetar kontinuerligt med att 
förbättra organisation och arbetsmetoder för att därige-
nom öka effektiviteten, det vill säga förmågan att på så kort 
tid som möjligt och med hög kvalitet avgöra de mål som 
kommer in. Samtidigt gäller det att utveckla kontakterna 
med de personer som i olika roller har med domstolen att 
göra. Insikten om att bemötandet spelar en stor roll för all-
mänhetens förtroende för domstolarna har vuxit och alla 
domstolar arbetar aktivt med att förbättra sina insatser på 
detta område. 

Ett stort antal små domstolar har lagts samman med 
andra för att ge större möjlighet till kollegial samverkan, 
specialisering och effektivare organisationer. De flesta 
domstolar har nu sex domare eller fler. Även den inre or-
ganisationen har förändrats i hög grad. Det gamla rotelsys-
temet har på nästan alla domstolar ersatts av att man i stor 
utsträckning arbetar i arbetslag med ett gemensamt ansvar 
för att målen avgörs inom rimlig tid. Som regel har samti-
digt arbetsuppgifter förts över från domare till berednings-
jurister och föredragande, notarier och domstolssekre-
terare. Såväl ett alltmer effektivt användande av modern 
teknik som förbättrade arbetsrutiner har också medfört en 
allt högre effektivitet i domstolarnas arbete. 

En annan viktig framgångsfaktor är den allt större vikt 
som lagts på att domstolschefer och andra chefer i dom-
stolarna ska ha bra ledaregenskaper. Sådana egenskaper 
har numera en helt annan tyngd i tillsättningsförfarandet. 
Kontinuerlig ledarskapsutveckling för dem som redan har 

GästkRöNiköR
BARBRo thoRBlAd
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Utgångspunkten för brukarmöten är att det är de 
inbjudna brukarna som ska komma med synpunkter och 
önskemål. Dessa möten är alltså inte till för att man ska 
möta synpunkter med motanklagelser utan lyssna, någon 
gång förklara och sedan återkomma med vad man tror sig 
kunna åtgärda av de önskemål som framförs. Självklart 
förekommer det också en hel del informella kontakter i 
samband med brukarmöten och då är det vanligt att också 
domstolens personal framför egna önskemål. Jag tror att 
det är viktigt att man tar vara på sådana möjligheter till 
kommunikation och försöker se vad var och en kan göra 
för att underlätta det samspel som är en förutsättning för 
att domstolarna ska kunna fungera effektivt. Det finns flera 
exempel på att brukarmöten lett till förbättrade rutiner 
för till exempel tidsbokning. Det är också ofta bra tillfällen 
att utbyta synpunkter på domstolarnas arbetsrutiner. Jag 
är medveten om att det finns olika syn på en del frågor, till 
exempel i vilken utsträckning förberedande arbete i tvis-
temålen bör delegeras till beredningsjurister och notarier. 
Genom samtal kan man både undanröja en del missupp-
fattningar och hitta kompromisser som är positiva för alla.

Domstolar och advokater har olika roller och olika hän-
syn att ta. Självständiga domare och självständiga advoka-
ter som vågar ifrågasätta varandras agerande är nödvän-
diga ingredienser för rättssäkerheten. Men rättssäkerheten 
är också beroende av att vi ibland samarbetar för att få en 
bra målhantering. Inte minst är detta tydligt när det gäller 
att se till att mål avgörs i rimlig tid. 

det har LÄnge Varit VanLigt att jurister under eller 
strax efter domarutbildningen går över till advokatyrket. 
Under senare år har det emellertid blivit allt vanligare att 
advokater söker och får domaranställningar. Det har varit 
fråga om såväl mycket erfarna advokater som har gått in på 
chefsposter som advokater som fått anställning som råd-

”Självständiga domare och självständiga advokater 
som vågar ifrågasätta varandras agerande är
nödvändiga ingredienser för rättssäkerheten.”

Barbro Thorblad är generaldirektör
vid domstolsverket

man i underrätt eller råd i överrätt. De flesta har före advo-
kattiden genomgått i vart fall en del av domarutbildningen 
men har sedan valt att vara verksamma utanför domstolar-
na. En del har inte varit i domstol sedan notarietiden och 
någon enstaka har inte ens varit notarie. Det ökade inslaget 
av domare med advokatbakgrund är en positiv utveckling 
av flera skäl.

det i sÄrkLass Viktigaste är att vi på det sättet får in 
erfarenhet från olika håll i domstolarna. Den domarutbild-
ning vi har är i och för sig av mycket hög klass, men det är 
för varje arbetsplats viktigt att få impulser från olika håll. 
Ett annat skäl är att de stora pensionsavgångarna i förening 
med inrättandet av ett hundratal nya domartjänster när 
migrationsdomstolarna startade 2006 har lett till att det 
inte finns tillräckligt många nya domare från den traditio-
nella domarutbildningen.

Jag hoppas att trenden med allt fler advokater som 
söker domaranställning håller i sig men också att de redan 
domarutbildade innan de söker domaranställning får 
möjlighet att arbeta på advokatbyråer. Sådan växeltjänstgö-
ring är berikande för både individen och arbetsplatsen och 
skapar bättre förutsättning för gott samförstånd mellan 
olika aktörer i rättsväsendet. 



20 Advokaten Nr 7 • 2010

Fokus Organiserad brottslighet

Brinnande bilar, fotanglar och bomblarm 
– metoderna kan vara många och spektakulära 
när organiserade kriminella begår grova rån. 
2008 spärrade två brinnande bilar vägen när 
en postterminal rånades i Göteborg. 

Ett gammalt kafé i Farstorp var 2008  
föremål för tingsrättens granskning. 
Byggnaden var en av nio på Göinge
bygden där det bedrivits industriell 
framställning av cannabis.
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Spektakulära värdetransportrån, dödsskjutningar mellan 
rivaliserande kriminella grupper och mc- och förortsgäng som 
uppträder allt mer utmanande. Polis, åklagare, medier och politiker 
beskriver den organiserade brottsligheten som ett snabbt växande 
samhällshot. Men hur ser den organiserade brottsligheten egentligen 
ut i Sverige i dag och vad är det den hotar?

Ledande forskare och aktörer inom rättsväsendet ger en betydligt 
mer nyanserad bild av grupperna som gjort brott till en affärsidé. 
Samtidigt varnar de för en övertro på att den grova brottsligheten kan 
övervinnas med mer poliser och ökade hemliga tvångsmedel.

text ulrika brandberg och tom knutson foto scanpix

Brott som
affärsidé

Fokus Organiserad brottslighet
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Fokus Organiserad brottslighet

en organiserade brottsligheten 
får stort utrymme, både i me-
dierna och i den politiska 
debatten. Kvällstidningarna 
rapporterar om mc- och fäng-
elsegäng, som lever efter devi-

sen ”en för alla, alla för en” och 
där en kränkning av gängets heder 

eller ett svek straffas med döden. En bild av 
utbredd beskyddarverksamhet och 
samhällen i skräck målas upp. Jour-
nalisterna Lasse Wierup och Matti 
Larsson befarade i inledningen till 
den omdiskuterade boken Svensk 
maffia en utveckling där de krimi-
nella gängen växer sig allt starkare. 
Det skulle i sin tur kunna leda till en 
”civilisationens tillbakagång, där sta-
tens monopol på rättsskipning, be-
straffning och skuldindrivning grad-
vis övertas av samhällsfientliga organisationer 
och klaner”.

hot Mot enskiLda

Politikerna har inte varit sena att reagera på 
uppgifterna om en växande och allt farligare 
organiserad brottslighet. I november 2007 in-
ledde justitieminister Beatrice Ask en ”natio-
nell mobilisering” mot den grova organiserade 
brottsligheten, med extra resurser till polisen 
och en rad andra myndigheter, och uppdrag 

till de brottsbekämpande myndigheterna att 
se över sitt samarbete och sina metoder. 

Oppositionen har inte velat vara sämre. I 
augusti 2010 lanserade Socialdemokraternas 
rättspolitiske talesman Thomas Bodström tan-
ken på en supermyndighet för bekämpande av 
grov, organiserad brottslighet. I en artikel på 
Newsmill skrev han bland annat att ”för oss 
socialdemokrater är kampen mot den organi-

serade brottsligheten en av de allra 
viktigaste frågorna. Den är ett allvar-
ligt hot mot vår öppna demokrati och 
mot vårt samhällssystem.”

Nya tvångsmedel, som buggning, 
och skärpta straff för allvarliga vålds-
brott, har också motiverats med att 
detta behövs för att bekämpa den 
grova organiserade brottsligheten.

Att det finns organiserad brottslig-
het, alltså brottslighet som bedrivs 

av flera personer tillsammans och på en mer 
långsiktig basis än ett enstaka inbrott, det är 
alla överens om. Men hur farlig är den för sam-
hället och medborgarna? Tage Alalehto, do-
cent i sociologi vid Umeå universitet, har sin 
bild klar.

– Om de här personerna ostört får hålla på 
med sin verksamhet kan de allvarligt skada 
och förstöra för enskilda personer och enskil-
da organisationer, inte minst småföretag. Men 
utgör de ett hot mot samhället, en region el-

rganiserad brottlighet 
för ofta tankarna till 
den sicilianska maffian. 

sicilien har genom århundra-
den varit ockuperat och kon-
trollerat av en rad olika stater. 
alla har de dock haft svårt att 
utöva någon effektiv kontroll 
över ön. i stället har privata 
system för att upprätthålla 
ordningen och lösa tvister 
vuxit fram, under kontroll av 
lokala makthavare.

maffian konkurrerar, både 
historiskt och i dag, med sta-
ten om att beskydda med-
borgarnas liv och egendom. 
en mafioso kontrollerar och 
beskyddar en avgränsad del 
av ekonomin mot ersättning, 
en slags skatt. för att göra 
det måste maffian också ha 
våldsresurser, man tar över 
eller konkurrerar med statens 
våldsmonopol. maffian bedri-
ver också affärsverksamhet av 

annan typ. i de syditalienska 
regionerna kampanien och 
kalabrien kallas motsvarande 
fenomen camorra respektive 
'ndrangheta.

maffiaproblemet har under 
senare decennier förvärrats 
och betraktas allmänt som 
ett av de större hoten mot 
italiensk demokrati.

I många andra länder och 
områden där statsmakten 
varit eller är svag och inte har 
medborgarnas förtoende har 
liknande organisationer vuxit 
fram, inte minst i de forna 
kommunistsländerna i öst. 

geografin i ett samhälle spelar 
också roll – i vidsträckta och 
svårkontrollerade länder och 
regioner har den organiserade 
brottsligheten lättare att få 
fäste än när människor lever 
tätt ihop och har god social 
kontroll.

maffian fördes över till usa 
genom immigrationen, men 
även andra etniska grupper 
deltog i den gängbildning som 
startade under 1920-talet. 
utvecklingen på 1920-talet var 
en följd av spritförbudet, som 
skapade en lönsam marknad 
för smuggelsprit. 

Även i sverige förekom 

Organiserad brottslighet – en historik

O

Organiserad brottslighet finns i många olika former 
världen över. Inte heller i Sverige är det något nytt 
fenomen.

D
Tage Alalehto
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Lars Korsell

ler nationen? Där är svaret otvetydigt nej, sä-
ger han. 

Lars Korsell är chef för Brottsförebyggan-
de rådets (Brås) enhet för forskning om eko-
nomisk och organiserad brottslighet. Även 
han vill nyansera bilden av den organiserade 
brottsligheten.

– I Sverige finns en utbredd uppfattning om 
en maffia med gudfäder och att det är väldigt 
organiserat. Men det är det inte, säger han.

Snarare handlar det om ett virrvarr av grup-
per och nätverk med det gemensamt att de 
gjort brott till en affärsidé, konstaterar Korsell. 
Och just småskaligheten och bristen på central 
organisation är en styrka.

– Man kan snarare säga att tack vare att den 
är så oorganiserad och så dynamisk, är den 
väldigt stryktålig. Samtidigt är det en ineffek-

Fokus Organiserad brottslighet

»

respektive varumärke riktas som regel mot 
konkurrerande klubbar, eller mot egna med-
lemmar som på något sätt misskött sig, påpe-
kar Lars Korsell. I ad hoc-grupperna tar man 
dock gärna in mc-gängens medlemmar för vis-
sa uppdrag, som indrivning. Ofta räcker det ju 
att en person med skinnväst och Hells Angels-
tatuering visar sig hemma hos en skuldsatt 
person för att pengarna ska komma fram. 

osÄkert antaL

Medan motorcykelgängen vill synas och 
skrämma, vill de så kallade ad hoc-grupperna 
helst vara osynliga. Allt för mycket uppmärk-
samhet riskerar nämligen att 
störa affärerna. Det, och det 
faktum att de organiseras som 
projekt, med olika medarbe-
tare, gör dem betydligt svå-
rare för polisen att kartlägga. 
Det finns i dag inte heller nå-
gon som, annat än gissnings-
vis och som uppskattningar, 
kan säga hur många som ingår 
i de brottsliga nätverken och 
brödraskapen. Säkerhetspolisen uppskattade 
i sin nationella genomgång år 2009 kärnan i 
de kriminella gängen till ungefär 1000 perso-
ner, medan tillförordnade rikskriminalchefen 
Tommy Hydfors gissar på 500 till 1000 perso-
ner som håller i trådarna för den organiserade 
brottsligheten, eller ungefär lika många som 
de poliser som bekämpar brotten. 

Sociologen Tage Alalehto uppger siffran 
200300 personer i kärnan av brottsligheten, 
även det en gissning. Och han ser ett problem 
med den osäkerhet som råder kring antalet. 

– Amerikanska och engelska myndigheter 
som ansvarar för liknande frågor visar en stör-
re noggrannhet i att ta reda på hur stort proble-
met är. När svensk polis inte gör detta lämnar 
de fältet fritt för medier och politiker att speku-
lera och dra på en massa kring hot, fruktan och 
rädsla. Och det är inte bra, säger Alalehto.

Men vad är det egentligen man räknar? Sva-
ret är att det nog kan variera. Officiellt arbetar 
de svenska myndigheterna med utgångspunkt 
från EU:s definition av organiserad brottslig-
het (se faktaruta). Men definitionen är krånglig 
och svårtillämpad. Kriminologen Lars Korsell 
på Brå ger ett alternativ.

– Att man driver en kriminell verksamhet 
som förutsätter att man är flera och att verk-

tidigt välorganiserad alkohol-
smuggling, som tog fart när 
motboken infördes år 1917. 
spriten hämtades från så kalla-
de spritskutor som låg utanför 
territorialgränsen på interna-
tionellt vatten och väntade på 
smugglarna.

Under 1960talet kom fokus 
i stället att hamna på narkotika-
handeln, en brottsform som ofta 
kräver någon form av organisa-
tion. först på 1970-talet började 
man dock använda uttrycket 
organiserad brottslighet.

sociologen tage alalehto 
pekar på en rad faktorer som 
avgör om den organiserade 
brottsligheten kan växa sig 
stark i ett land:

1. en historia av att man blivit 
invaderad ett flertal gånger. 

2. folket i regionen har helt 
tappat förtroendet för staten, 
ekonomin och rättsväsendet. 

3. Omsättningen inom regio-
nen är mycket liten. invånarna 
lever från vaggan till graven i 
samma område. 

när dessa faktorer finns kan 
en sorts mentalitet av att man 
får klara sig själv breda ut sig. 
en viktig orsak till det är att 
stat och politik inte ger arbets-
tillfällen, välfärd eller på annat 
sätt skapar förutsättningar för 
institutionell hållbarhet, som 
marknadsstabilitet, tilltro till 
staten och rättsväsendet med 
mera.

tiv ekonomi eftersom den måste vara småska-
lig, man måste hålla sig undan och man är inte 
särskilt resursstark. Därför innebär den ett be-
gränsat samhällshot, sammanfattar Lars Kor-
sell.

Bakom övervägande delen av den organise-
rade brottsligheten i Sverige ligger, enligt Kor-
sell, så kallade ad hoc-grupper (se faktaruta), 
snarare än de omskrivna motorcykelgängen. 

– Ad hoc-grupperna syns inte. Den breda 
allmänheten, medier och politiker är sällan 
alltför upprörda över den här dolda verksam-
heten som egentligen inte stör den allmänna 
ordningen. Det är ofta bara i retorik man tar 
upp den, säger Lars Korsell.

Enskilda medlemmar i mc-gängen begår 
brott tillsammans och med andra utanför 
gängen. De brott som begås under klubbarnas 

Ad hocgrupperingarna har funnits länge i sverige, och består av dynamiska nätverk. 
brotten begås som projekt, där projektledarna bemannar uppdragen med de perso-
ner som behövs och som man har kontakt med. det kan handla om förtroendeupp-
drag som att transportera vapen eller pengar, riskuppdrag som att smuggla narkotika 
genom att svälja den, eller expertuppdrag som att bygga om en bil för smuggling. 
Brödraskapen, främst mc-gäng och fängelsegäng ,är ett nyare fenomen i sverige som 
kom på 1980-talet. grupptillhörigheten är en viktig beståndsdel för brödraskapen, 
som tar avstånd från samhället och manifesterar sin grupptillhörighet med västar, 
tatueringar och märken. lojalitet och att man följer gruppens regler är helt centralt. 
den som vill komma med i ett brödraskap måste först visa sig värdig, genom att klara 
vissa uppdrag, ofta i form av kriminella handlingar. 

ad hocgrupper och Brödraskap
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samheten inte är tillfällig. Många som är invol-
verad i denna brottslighet hjälper till någon 
enstaka gång, lånar ut en lastbil, eller lokal, 
förklarar han.

Och tillförordnade rikskriminalchefen Tom-
my Hydfors har sin definition klar.

– Den organiserade brottsligheten är som 
elefanten. Svår att beskriva, men när du ser 
den så vet du vad det är, konstaterar han.

Brödraskap ger identitet

Oavsett definitioner har polisen lagt ned ett 
avsevärt arbete under de senaste åren på att 
kartlägga de kriminella brödraskapen, både 
motorcykelgäng och förortsgrupperingar. Po-
lisens listor över ledande aktörer inom den 
organiserade brottsligheten, liksom exempel-
vis boken Svensk maffia, beskriver en helt en-
könad miljö, där kvinnor bara finns med som 
hustrur, döttrar eller flickvänner. 

Det tycks finnas en ständig ström av unga 
män som lockas av livet i ett gäng. Enligt Tom-
my Hydfors tyder allt på att gängen växer. 

– Jag menar att det handlar om utanförskap. 
Kärlek, värme och omtanke och bekräftelse 
behöver alla. Får man inte det hemma eller av 
sina vänner är det lätt att man söker sig till de 
här grupperna. För här får man verkligen be-
kräftelse på om man har gjort något ”bra” i det 
kriminella. Man får brödraskapet, säger Tom-
my Hydfors.

Även andra experter betonar utanförska-
pets betydelse för rekryteringen till de krimi-

Tullen har ett drygt jobb att kontrollera de fordon som kommer 
från Danmark via Öresundsbron. Cirka 400 bilar stoppas och 
kontrolleras varje dygn vid Lernacken.

Fokus Organiserad brottslighet

»

IUSTUS
FÖRLAG AB

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

kundtjanst@iustus.se
www.iustus.se

r

 Festskrift till Torgny Håstad
 

 Fyrtiotre namnkunniga jurister hyllar justitierådet Torgny Håstad med 
 en festskrift som beräknas bli ca 775 sidor lång. 

 Besök vår hemsida www.iustus.se:  
      • Se vilka författarna är och vad de skriver om.      
      • Anmäl deltagande i tabula senast 31 oktober.
      • Förhandsbeställ boken, pris 700 kr exkl. moms och porto.
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nella grupperna. Tage Alalehto pekar på att de 
unga som söker sig till gängen ofta får visa sin 
duglighet i farliga och spektakulära aktioner.

– Det finns en perifer gruppering av unga 
män, som befinner sig i 
någon grad av social ut-
slagning, i en ganska mar-
ginaliserad social tillvaro. 
Det är svårt att uppskatta 
hur stor den gruppen är, 
säger Alalehto.

Det kriminella livet, 
med snabba pengar, res-
pekt och stark gemen-
skap, kan tyckas lockande 
för den som inte ser några 
andra framtidsutsikter. I 
själva verket är det ytterst 
få inom den organiserade 
brottsligheten som lyckas 
skapa sig en tryggad för-
sörjning för framtiden. 
De mesta pengarna går åt 
till konsumtion, de flesta 
uppdragen är farliga och 
oglamorösa och den kri-
minella karriären är kort - 
ytterst få orkar försörja sig 
på brott efter 40-årsåldern.

Lars Korsell tycker att brödraskapens roll 
i den organiserade brottsligheten ofta över-
drivs.

– Vi tror inte att de här gängen är så viktiga 

när det gäller kriminalitet och den kriminella 
marknaden. Deras betydelse överskattas gär-
na. Det handlar mer om gemenskap och iden-
titet. Att människor söker ett sammanhang. 

Att bli sedd, säger han. 
Samtidigt måste sam-

hället ta gängen på all-
var, av delvis andra skäl.

– De här gruppering-
arna är väldigt utma-
nande. Vanliga männis-
kor måste ju undra vad 
polisen och åklagarna 
egentligen gör som låter 
dessa gäng hållas. Förut-
om att de är inblandade i 
otäcka saker så är det all-
varligt med deras ifråga-
sättande av myndighe-
ternas suveränitet och 
rättsväsendets förmåga, 
sammanfattar Lars Kor-
sell.

Marknaden styr

De mer diskreta ad hoc-
grupperna är svårare att 
kartlägga. Till skillnad 

från mc-gängen vill de inte alls skylta med sin 
verksamhet, utan allra helst driva den i fred. 
Våld och hot undviks så lång det är möjligt, 
eftersom det riskerar att skapa oönskad upp-
märksamhet och störa affärerna, allt annat 

Enligt Brå är den organiserade 
brottsligheten i Sverige främst 
inriktad på:
• Narkotikahandel
• Smuggling av sprit, tobak och 
dopingpreparat
• Stölder (bland annat handel 
med stulna bilar)
• Ekonomiska brott (skattebrott, 
karusellhandel, handel med 
skalbolag, handel med svart ar-
betskraft och bedrägerier) och i 
någon mån miljöbrott
• Penningtvätt
• Handel med kvinnor – traffick-
ing – och prostitution (kvinnor 
från öst- och centraleuropa 
samt asien)
• Illegal invandring
• Illegal spelverksamhet
• Vapenhandel
• Utpressning, grova rån och 
mord

Brotten

Fokus Organiserad brottslighet
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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

Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till 
tio månader på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992
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vore kontraproduktivt, konstaterar Lars Kor-
sell. 

Ad hoc-grupperingarna drivs av möjlighe-
ten att tjäna pengar. Narkotika, smuggelsprit, 
cigaretter, svart arbetskraft och handel med 
människor för sexuella ändamål är några luk-
rativa områden. Köparna är i stor utsträckning 
vanliga medborgare, som vill spara pengar, el-
ler helt enkelt inte vet vad de köper.

– Ofta sker det en tvättning så att den slutliga 
försäljningen till konsumenten har ett sätt som 
uppfattas som anständigt. Hälerigodset säljs 
via butiker. Narkotika säljs i kompisnätverk. 
Kvinnor säljs inte av svartmuskiga män utan 
det är värdinnor eller kvinnorna själva som tar 
emot i lägenheterna. Inramningen i detaljistle-
det är sådan att den inte för tanken till krimi-
nella ligor, förklarar Lars Korsell.

Marknaden styr

Även tillförordnade rikskriminalchefen Tom-
my Hydfors pekar på hur vanliga svenskar un-
derstöder den organiserade brottsligheten.

– Så länge vi köper finns det en marknad för 
dem. Indirekt drabbas vi av den grova organi-
serade brottsligheten och därför är den ett be-

eu:s medlemsstater arbe-
tar på en rad sätt tillsam-
mans för att bekämpa 
den organiserade brotts-
ligheten. för att under-
lätta insamling av fakta 
och jämförelser mellan 
länderna har man enats 
om en definition av vad 
organiserad brottslighet 
är. definitionen består av 
elva punkter, varav minst 
sex av kriterierna ska 
vara uppfyllda, och några 
måste vara uppfyllda 
för att brott ska klassas 

som en del i organiserad 
brottslighet.

punkterna 1, 3, 5 och 11 
måste finnas med, dess-
utom minst två ytterligare 
kriterier.

1. samverkan mellan fler 
än två personer
2. egna tilldelade uppgif-
ter till var och en
3. lång eller obegränsad 
utsträckning i tiden
4. någon form av disciplin 
och kontroll
5. misstanke om allvarliga 

kriminella handlingar
6. Verksamhet på interna-
tionell nivå
7. användande av våld el-
ler andra metoder för hot
8. användande av kom-
mersiella eller affärsmäs-
siga strukturer
9. deltagande i penning-
tvätt
10. Otillbörlig påverkan på 
politik, medier, offentlig 
förvaltning, rättsliga myn-
digheter eller ekonomin
11. strävan efter vinning 
och/eller makt

eu:s deFinition aV organiserad BrottsLighet

kymmer. Men den enskilde medborgaren ser 
inte direkt att han är med och föder och göder 
den här kriminaliteten, säger han.

Marknaden styr också var brottsligheten 
finns.

– Huvudsakligen finns den här brottslighe-
ten i storstadsområdena. Det måste finnas en 
avsättning för det du ska sälja, konstaterar 
Tommy Hydfors.

Det är på många sätt svårt att skapa en bild 
av den organiserade brottsligheten i Sverige 
i dag. Vi vet egentligen inte hur många män-
niskor det handlar om och utöver den hårda 
kärnan av yrkeskriminella rör sig troligen tu-
sentals personer i utkanterna av brottslighe-
ten och bistår med att förvara stöldgods eller 
agera så kallade målvakter. Inte heller vet nå-
gon vilka summor som är i omlopp. Sociologen 

»

A ffä r sj u r is t fr å n Ko r i n t t u K tA r en b i t r ä dA n d e j u r is t på g ru n d Av  

b r is t er i  t i d r A pp o rt er i n g en ,  c A 5 75 f  K r .  K A n i dAg u n dv i K A s m ed K l eos .

Kleos är antik grekiska för ”ära” eller ”renommé”. det är också namnet på sveriges modernaste advokatsystem.  
ett anpassat specialverktyg på internet, skapat av advokater, för advokater.

Kleos förenklar din vardag. ta tidregistreringen, till exempel. integrerad i ärendehanteringen. olika taxor för  

olika tjänster. starta stoppuret eller registrera manuellt. Kleos vet att tid är pengar. precis som du.

Kleos. ett advokatsystem värt namnet.

läs mer på www.nj.se eller ring  

08-598 92 80 för mer information. 

norstedts juridik – främst för de främsta.
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Tage Alalehto tror dock att den organiserade 
brottsligheten omsätter högst en miljard kro-
nor, att jämföra med de samlade skattefelen 
som enligt Skatteverket uppgår till 133 miljar-
der kronor per år. 

De kriminella brödraskapen har ett antal 
gånger visat att de inte tvekar inför våldsan-
vändning. Men våldet riktas nästan alltid mot 
personer inom de kriminella kretsarna.

– Som medborgare ska man ha klart för sig 
att sannolikheten att bli utsatt för brott av de 
här konstellationerna är ytterst liten, så länge 
du inte har affärer med dem, konstaterar Tom-
my Hydfors.

Säpo har på regeringens uppdrag studerat 
vilket hot den organiserade brottsligheten ut-
gör för det svenska samhället. I maffians hem-
land Italien, liksom i många andra länder, lyck-
as den organiserade brottsligheten påverka 
samhället genom mutor till och hot mot för-
troendevalda och myndighetspersoner. Men 
det verkar vara svårt för svenska bovar att nå 
motsvarande inflytande. Enligt Säpos rapport 
finns ingen identifierad hotbild vare sig mot 
det demokratiska statsskicket som helhet eller 
mot förtroendevalda, däremot en något för-

höjd hotbild mot myndighetsföreträdare och 
journalister. Polis och åklagare möter den vär-
sta hotbilden. 

Lars Korsell gör samma analys.
– Visserligen finns det en påverkan på polis 

och åklagare men det är ändå i förhållandevis 
måttlig omfattning. Vi har också låga korrup-
tionsnivåer i Sverige. Det är ju inte så att poli-
ser står på lönelistor. Vi tror att vänskapskor-
ruption är ett större problem än att man köper 
poliser, säger han, och syftar på fall där poliser 
tipsat om tillslag eller uppmanat kriminella att 
dra sig undan under en period.

Ett för Sverige nytt fenomen bekymrar dock 
Lars Korsell: att det blivit allt vanligare med ut-
pressning och beskyddarverksamhet.

– Den svenska organiserade brottsligheten 
har handlat mycket om att förse en marknad 
med varor och tjänster. När man tar steget till 
utpressning har man tagit ett kvalitativt steg. 
Då är man på en annan nivå. Det är en oroan-
de tendens, säger Lars Korsell, som berättar att 
antalet brottsanmälningar för sådana brott fyr-
dubblats under de senaste tio till femton åren.

Det finns alltså vissa farhågor inför utveck-
lingen av den organiserade brottsligheten, 

Motorcykelgängen vill synas och 
skrämmas medan ad hocgrupperna 
håller en låg profil.f
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www.domstol.se

Var med 
och påverka 

samhälls- och 
miljöutvecklingen

Är du intresserad av tekniskt eller juridiskt kvalifi cerade frågor 
inom miljöområdet, samhällsplaneringen och fastighetsområ-
det? Vill du jobba med att göra bedömningar av olika lösning-
ars effekter på samhället och miljön? Civilingenjör, naturvetare 
eller jurist?

Sök jobb hos oss i höst och var med när vi bildar mark- och 
miljödomstolarna i maj nästa år.

Vi söker civilingenjörer, lantmätare, naturvetare eller liknande 
samt jurister till anställningar som domare i mark- och miljö-
domstolarna vid tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå 
och Östersund samt till Mark- och miljööverdomstolen i Svea 
hovrätt i Stockholm. Som juristdomare kan du även komma att 
få arbeta med brott- och tvistemål.

Hos oss får du den utbildning du behöver för att kunna döma 
i mark- och miljömål, oavsett om du har teknisk eller juridisk 
bakgrund. 

Läs mer om anställningarna på www.domstol.se
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» men knappast skäl att oroa sig för samhället 
som helhet.

– Broderskapen tror jag att man kommer 
att kunna hålla inom rimliga gränser eftersom 
man satsar mycket på att bekämpa dessa grup-
peringar, säger Lars Korsell.

För de affärsorienterade ad hoc-nätverken 
är det svårare att förutspå utvecklingen. Myck-
et handlar om samhällsutvecklingen, påpekar 
både Lars Korsell och Tage Alalehto. Kraftigt 
höjda skatter på alkohol och tobak kan öka su-
get efter billiga insmugglade varor. Hårdare 
miljöregleringar gör att det kan uppstå mark-
nader för avfall. 

Men på det hela taget står Sverige väl rustat 
för att möta utmaningarna från de organisera-
de brottslingarna.

– Sverige och Norden är stabilt. Det finns en 
stor tilltro till myndigheter, fungerande väl-
färd, begränsat utanförskap, hyfsad ekono-
misk jämlikhet. Allt detta bidrar till att hålla 
den här typen av brottslighet på en slags be-
griplig nivå. 

Om detta förändras dramatiskt beror det på 
en mer grundläggande samhällsförändring, 
säger Lars Korsell, och fortsätter:

– Det är inte brottsligheten som kommer att 
förändras. Det handlar mer om det grundläg-
gande samhället. Brottsligheten är ett resultat av 
det. Allt detta spelar större roll än kommissioner 
och nya tvångsmedel. De mjuka grundläggande 
frågorna är mycket viktigare i långa loppet.

MediedraMaturgi

Tillbaka till tidningsrubrikerna och tv-inslagen 
om de farliga brottslingarna som hotar sam-
hället. Varifrån kommer egentligen bilden av 
den svenska maffian? Tage Alalehto har sin för-
klaring klar.

– Det är medielogik. Man vill vara först med 
nyheter. Det skapar en konkurrenssituation 
mellan medierna. Och ju mer dramaturgiska 
inslag som finns, desto mer säljande blir den. 
Inte bara ekonomiskt, utan också politiskt i 
fråga om inflytande, säger han.

Skriverierna är dessutom många gånger i de 
kriminella gängens eget intresse, eftersom de 
till stor del lever på ryktet om sin farlighet. 

Tage Alalehto betonar också mediernas 
samspel med politiker, där medial uppmärk-
samhet kan göra det ”lönsamt” för förtroen-
devalda att lyfta fram en viss fråga. Och han 
frågar:

– Vad är det för kriminalpolitisk agenda som 
finns här egentligen, när regeringen lyfter upp 
grov organiserad brottslighet som den huvud-
sakliga frågan? Jag vet inte vad. Men det är de-
finitivt fel fokus, säger han, och pekar på den 
ekonomiska brottsligheten som ett betydligt 
större hot mot samhället. n
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Sociala insatser ska
minska brottsligheten
I stadsdelen Ronna i Södertälje konkurrerar två olika grupper om 
makten och den kriminella marknaden, med flera dödsoffer som följd. 
Polisen och kommunen satsar nu tillsammans på att minska 
rekryteringen till de kriminella grupperna.

I juli i år sköts två personer till döds och en 
skottskadades i samlingslokalen Oasen 
i Ronna. Oasen fungerade enligt uppgift 

som en olaglig spelklubb.
Skjutningarna var troligen följden 

av maktkampen mellan två krimi-
nella nätverk i Södertälje: X-team, 
en stödgrupp till mc-gänget Bandi-
dos, och det kriminella nätverket 
Syrianska brödraskapet. Senast i de-
cember 2009 sköts en 25-åring med 
kopplingar till Bandidos till döds 
i samma lokal.

poLisMÄstare Patrick Ungsäter 
berättar att polismyndigheten 
just nu genomför en kartläggning 
och analys av hur den organisera-
de brottsligheten i polismästardi-
striktet ser ut. Att den finns, och 
att den påverkar samhället på fle-
ra sätt, är i alla fall klart. Brottslig-
heten är av samma typ som i övri-
ga landet, med narkotikahandel, 
spritsmuggling, beskyddarverk-
samhet och organiserade stöl-
der som viktiga beståndsdelar. 
De stora problemen finns enligt 
Ungsäter i några bostadsområ-
den och inne i stadens centrala delar.

Den organiserade brottsligheten är inget 
statiskt fenomen, påpekar Patrick Ungsäter. 

– Det är en ständig förändring beroende 
bland annat på vilka personer som avtjänar 
straff, hur motståndarna agerar och så vidare. 
Brottslighetens struktur är uppbyggd i nätverk 
som är hårdare eller lösare sammansatta bero-
ende på vilka brott som ska utföras och vilka 
som medverkar i tid och rum, säger han. 

Nätverksstrukturen gör att kärnan av krimi-
nella också knyter till sig ungdomar.

– Den organiserade brottsligheten använder 
sig av ungdomar som utförare i vissa brott, sä-
ger Patrick Ungsäter, som konstaterar att Sö-
dertälje hittills i stort varit förskonat från fe-

nomen som bilbränder och stenkastning, som 
man sett i många andra delar av landet.

En nyckel till att minska den organiserade 
brottsligheten är att minska nyrek-
ryteringen till de kriminella nätver-
ken, påpekar Patrick Ungsäter. En 
åtgärd för att göra det har varit att 
öppna poliskontor i de mest utsatta 
stadsdelarna. Poliserna i Fornhöj-
den, Hovsjö och Ronna arbetar i stor 
utsträckning med att få kontakt med 

unga, att synas för att öka trygg-
heten och med att försöka fånga 
upp ungdomar i riskzonen.

Och satsningen har varit fram-
gångsrik.

– Vår bedömning är att po-
liskontorens verksamhet base-
rad på samverkan, dialog och 
förebyggande åtgärder haft en 
mycket god effekt på denna typ 
av ungdomsrelaterade problem 
i Södertälje, sammanfattar Pa-
trick Ungsäter. 

– För att bryta utvecklingen 
av den organiserade brottslighe-
ten behövs en bättre samverkan 
mellan olika myndigheter, men 
även en större flexibilitet i allt 

ifrån arbetstider till metoder och samverkan 
mellan myndigheter. Tidiga och långsiktiga so-
ciala insatser är avgörande för att på sikt mins-
ka den organiserade och grova brottsligheten, 
säger Patrick Ungsäter.

saMarBetet mellan Södertälje polismästar-
distrikt och Södertälje kommun har fått en 
konkret form i projektet Effektiv samverkan 
i Södertälje, ESS, som bland annat syftar till 
att öka tryggheten hos medborgarna, och fö-
rebygga brott. Hittills har samarbetet bland 
annat lett till utökat öppethållande på fritids-
gården i stadsdelen Fornhöjden, ett belys-
ningsprojekt i stadsdelen Ronna och nattvand-
ring i stadsdelarna Wasa och Geneta. n

Polisens avspärrning utanför 
spelklubben Oasen i Ronna, 
Södertälje. Två män mördades 
sommaren 2010 med skjutvapen i 
vad som tros vara en uppgörelse 
gäng emellan.

”Tidiga och 
långsiktiga

sociala insatser 
är avgörande 

för att på sikt 
minska den 

organiserade 
och grova 

brottsligheten.”
Patrick Ungsäter
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november 2007 beslagtog den svenska 
polisen över 400 olagliga spelmaskiner 
över hela Sverige. Strax därefter greps 

den så kallade spelkungen Rade Kotur av eng-
elsk polis. Rade Kotur dömdes under 
2009 i tingsrätten till 14 års fängelse 
för bland annat anstiftan till mord, 
medhjälp till mordförsök, grovt 
dobbleri och grovt skattebrott. Hov-
rätten sänkte senare straffet till 12 år 
och ogillade åtalet för anstiftan till 
mord. Ytterligare nio personer döm-
des i det så kallade Las Vegas-målet.

Erica Sommerfors, vice chefsåkla-
gare vid andra ekobrottskammaren 
vid Ekobrottsmyndigheten i Göte-
borg, var en av två förundersökningsledare i 
målet mot Rade Kotur. 

– Las Vegas är ju typexemplet på grov, orga-
niserad brottslighet. Vi pratar om olaglig spel-
verksamhet, våldsbrott och ett stort skatteun-
dandragande, konstaterar Erica Sommerfors.

ett sätt att få fram bevisning. Men vad som är 
otroligt viktigt är ju också att det finns ett regel-
verk kring detta. Man måste ta hänsyn till pro-
portionalitet, legalitet och ändamål.

Vid stora och komplicerade brott som Las 

Samarbete fick
spelkungen på fall
I augusti 2009 dömdes huvudmannen i det så kallade Las Vegas-målet 
till tolv års fängelse i hovrätten. Nyckeln till den fällande domen var ett 
intensivt samarbete mellan både svenska och utländska myndigheter, 
berättar åklagare Erica Sommerfors.

På ytan såg bolaget RK Company lagligt ut, 
även om ägaren Rade Kotur redan dömts ett 
antal gånger för brott mot lotterilagen. Att döl-
ja brott på det viset är inte ovanligt, säger Erica 

Sommerfors.
– Det ser bra ut, det finns bokföring 

och årsredovisningar. Men när man 
tittar närmare på verksamheten är 
det inte vad det ser ut att vara. I Las 
Vegas tjänade man stora pengar på il-
legal verksamhet och dobbleri, men 
där fanns också grova våldsbrott, där 
vi kunde konstatera att motiven var 
relaterade till verksamheten. Så det 
var ju ett multikriminellt ärende.

BakoM doMarna i Las Vegas-målet låg om-
fattande spaning, bland annat i form av tele-
övervakning och telefonavlyssning. De hem-
liga tvångsmedlen är viktiga arbetsredskap, 
säger Erica Sommerfors.

– I Las Vegas var det effektivt. Det är ju också 

I

En man i 50årsålderna sköts på 
våren 2003 till döds i Skärhol
mens centrum, Stockholm.
Mordet skulle visa sig ha kopp
lingar till spelkungen Rade 
Kotur.

Erica
Sommerfors
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rade kotur, född 1952 
i bosnien, blev känd 
som spelkungen efter 
göteborgs-postens 
och radioprogrammet 
kalibers reportage 
redan 2005. enligt gp 
och kaliber drev då 
kotur ett spelimperi-
um med ett par tusen 
spelautomater place-
rade i svenska butiker 
och restauranger. 
Verksamheten ska ha 
genererat hundratals 
miljoner i vinst varje 
år, mestadels svart. ett 
mord kopplades också 
till rade koturs bolag, 
en man med kopp-
lingar till jugoslaviska 
brottsorganisationer 
som sköts ihjäl i skär-
holmen 2003. rade 
kotur friades i hovrät-
ten för anstiftan till 
mordet, men fälldes 
för medhjälp till ett 
mordförsök på en före 
detta medarbetare.

Las VegasMÅLet

Vegas-härvan krävs också mycket resurser 
och kompetens. Erica Sommerfors ger ett ex-
empel, med de datorer som användes för de 
olagliga spelen.

– Det var datorer som stod uppställda hos 

näringsidkare. Från bolagets sida sa man att 
det var surfdatorer. Men våra IT-tekniker som 
granskade dem hittade lokalt installerade 
spelprogram. Det hade de i sin tur försökt döl-
ja med att kryptera spelprogrammen, en kryp-

tering som vi lyckades knäcka, berättar Som-
merfors.

saMarBetet mellan olika myndigheter var 
avgörande för att få en helhetsbild av brotts-

Fokus Organiserad brottslighet

»
JURIDISKA ÖVERSÄTTNINGAR 

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

www.anglia.se

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

§
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ligheten i Las Vegas-målet, förklarar Som-
merfors. Lotteriinspektionen, Skatteverket, 
Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndighe-
ten och flera polismyndigheter ansvarade för 
sina respektive utredningar, som gällde både 
ekonomisk brottslighet, våldsbrott och olag-
ligt spel. 

att FÅ öVerBLicken över en hel brottslig 
verksamhet är ofta svårt. Visst kan polisen 
beslagta en enstaka spelautomat och få nå-
gon fälld för brott mot lotterilagen, men dessa 
brott prioriteras inte särskilt högt.

– Men när man tittar på hela verksamheten 
och ser att det är ett fåtal aktörer som bedri-

ver den med hot om våld, våldsanvändning, 
och det händer ingenting! Då måste man ta ett 
krafttag, säger Erica Sommerfors.

Åtminstone ett mord och ett mordförsök 
misstänktes ha kopplingar till Las Vegas verk-
samhet. Det rörde också stora summor peng-
ar. Erica Sommerfors berättar om ett skatte-
undandragande på ca 25 miljoner kronor, 
oredovisade löner där skatten uppgår till ca 13 
miljoner kronor, och sedan oredovisade spel-
intäkter hos näringsidkarna om ca 56 miljoner 
kronor.

Erica Sommerfors är mycket nöjd med hur 
samarbetet fungerade.

– Jag tycker att myndighetssamverkan, som 

i Las Vegas-målet och alla andra fall där vi har 
det, är att använda samhällets resurser på all-
deles rätt sätt, säger hon.

Men det Var inte Bara samverkan inom Sve-
rige som behövdes för att få spelkungen fälld. 
Även det internationella samarbetet sattes på 
prov – och fungerade. RK Company hade näm-
ligen alla sina räkenskaper i Tyskland.

– Hade vi gjort tillslag i bara Sverige hade vi 
inte hittat någonting, berättar Sommerfors.

Också engelsk polis blev inkopplad, efter-
som Rade Kotur sedan ett par år var bosatt i 
London. Han greps i november av Scotland 
Yard. n

”Jag tycker att myndighetssamverkan, som 
i Las Vegas-målet och alla andra fall där vi 
har det, det är att använda samhällets 
resurser på alldeles rätt sätt”

»

Myndighetstolkning: 0770-45 74 00 (dygnet runt)
Översättning och övriga tjänster: 0774-40 05 50
info@semantix.se  |  www.semantix.se

SVERIGE STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ
FINLAND HELSINGFORS ULEÅBORG  NORGE TRONDHEIM STAVANGER HAMAR

ÖVERSÄTTNING     WEBBPRODUKTION     AFFÄRSSPRÅK     KURSER     UNDERTEXTNING     SPRÅKCOACHER     SKRIBENTER     TOLKNING

ABS LÅSNINGSFRIA BROMSAR + AIRBAG, FÖRARE + AIRBAG, GARDINER +  AIRBAG, KNÄ FÖRARE + AIRBAG, PASSAGERARE 

+ AIRBAG, SIDOR BAK + AIRBAG, SIDOR FRAM + BARNSTOLSFÄSTEN ISOFIX BAK + DIMBAKLJUS + DIMLJUS FRAM + DÄCK-

REPARATIONSSATS + ELEKTRONISK PARKERINGSBROMS MED HILL HOLD-FUNKTION + ESP ANTISLADDSYSTEM OCH ASR 

ANTISPINNSYSTEM + FOLLOW ME HOME BELYSNING + GASHYDRAULISK FJÄDRING HYDRACTIVE III+ MED AUTOMATISK 

NIVÅREGLERING SAMT SPORTLÄGE + HALOGENSTRÅLKASTARE MED AFS – STATISKT KURVLJUS + HÖGT MONTERAT BROMS-

LJUS + ITC (INTELLIGENT TRACTION CONTROL) ANTISPINNSYSTEM + NACKSKYDD FRAM (JUSTERBAR HÖJD OCH LUTNING) 

OCH BAK MED JUSTERBAR HÖJD + NÖDBROMSSYSTEM  + SNOW MODE-FUNKTION (ENDAST AUTOMATVÄXLADE BILAR) 

+ STRÅLKASTARE, ELEKTRISKT JUSTERBARA FRÅN FÖRARPLATS + SÄKERHETSBÄLTEN, 3-PUNKTS PÅ SAMTLIGA PLATSER, 

FRAM MED JUSTERBARA I HÖJD SAMT BÄLTESSTRÄCKARE + SÄKERHETSVENTIL FÖR BRÄNSLETILLFÖRSEL + BRÄNSLENI-

VÅMÄTARE MED VARNINGSLAMPA + DIGITAL KLOCKA + DIGITAL SERVICEINDIKATOR + DIGITAL VÄGMÄTARE MED DUBBLA 

TRIPMÄTARE + DIGITAL YTTERTEMPERATURMÄTARE + FÄRDDATOR + KYLVÄTSKETEMPERATURMÄTARE MED VARNINGSLAMPA 

+ VARNINGSLAMPA FÖR LÅG OLJENIVÅ + VARNINGSLAMPA FÖR LÅGT OLJETRYCK + VARNINGSLAMPA FÖR ÖPPNA DÖRRAR 

OCH BAGAGELUCKA + VARNINGSSIGNAL FÖR BÄLTEN + VARNINGSSIGNAL FÖR GLÖMD BELYSNING ELLER GLÖMD START-

NYCKEL I LÅSET + VARVRÄKNARE + 12V-UTTAG BAK + AKUSTISKT DÄMPADE VINDRUTA SAMT SIDORUTOR I DÖRRARNA 

+ BAKRUTA, ELUPPVÄRMD + BAKSÄTE, FÄLL- OCH DELBART BAKSÄTE (2/3 – 1/3) + BAKTRUTETORKARE MED INTERVALL-

FUNKTION + BLACK PANEL-FUNKTION + ELEKTRISKT MOTORSTYRD BAGAGELUCKA (TOURER) + ELEKTRONISK STARTSPÄRR 

+ FARTHÅLLARE MED HASTIGHETSBEGRÄNSARE + FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS FÖR DÖRRAR OCH BAGAGEUTRYMME + FRAM-

SÄTEN, ELETRISKT MANÖVRERADE MED MINNES- & MASSAGEFUNKTION PÅ FÖRARSÄTE + FRAMSÄTEN, ELUPPVÄRMDA 

+ FRAMSÄTEN, MANUELLT JUSTERBARA + FÖNSTERHISSAR FRAM OCH BAK, ELEKTRISKA MED ANTIKLÄMFUNKTION, SEK-

VENTIELLA + FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTE JUSTERBAR I HÖJD + FÖRARSÄTE MED JUSTERBART SVANKSSTÖD  + INNER-

BACKSPEGEL, AUTOMATISKT AVBLÄNDANDE + INNERBELYSNING MED DIMMER, AKTIVERAS AV DÖRRAR OCH BAKLUCKA 

+ INTEGRERAD BAGAGERUMSBELYSNING MED LADDBAR FICKLAMPA + KLIMATANLÄGGNING (ECC) MED SEPARAT INSTÄLL-

NING AV TEMPERATUR PÅ FÖRAR- OCH PASS-SIDA + LÄDERRATT + MOTOR- OCH KUPÉVÄRMARE WEBASTO, FJÄRRSTYR-

NING + POLLENFILTER OCH ÅTERCIRKULERANDE LUFT + PROGRESSIV ELEKTRISK SERVOSTYRNING, HASTIGHETSANPAS-

SAD + RATT JUSTERBAR I HÖJD- OCH DJUPLED + REGNSENSOR + YTTERBACKSPEGLAR, ELMANÖVRERADE, ELUPPVÄRMDA

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

CITROËN C5 BUSINESS

www.citroen.se

Förmånsvärdet är beräknat på 50% marginalskatt. Leasingkostnaden är beräknad på 36 månader, 30% förhöjd avgift, restvärde 45%, rörlig ränta 4.95%. Nybilsgaranti 3 år eller 105.000 km.
Bränsleförbrukning blandad körning fr 5,3 l/100 km, CO2-utsläpp fr 139 g/km.

LJUS + ITC (INTELLIGENT TRACTION CONTROL) ANTISPINNSYSTEM + NACKSKYDD FRAM (JUSTERBAR HÖJD OCH LUTNING) 

OCH BAK MED JUSTERBAR HÖJD + NÖDBROMSSYSTEM  + SNOW MODE-FUNKTION (ENDAST AUTOMATVÄXLADE BILAR) 

+ STRÅLKASTARE, ELEKTRISKT JUSTERBARA FRÅN FÖRARPLATS + SÄKERHETSBÄLTEN, 3-PUNKTS PÅ SAMTLIGA PLATSER, 

FRAM MED JUSTERBARA I HÖJD SAMT BÄLTESSTRÄCKARE + SÄKERHETSVENTIL FÖR BRÄNSLETILLFÖRSEL + BRÄNSLENI-

VÅMÄTARE MED VARNINGSLAMPA + DIGITAL KLOCKA + DIGITAL SERVICEINDIKATOR + DIGITAL VÄGMÄTARE MED DUBBLA 

TRIPMÄTARE + DIGITAL YTTERTEMPERATURMÄTARE + FÄRDDATOR + KYLVÄTSKETEMPERATURMÄTARE MED VARNINGSLAMPA 

+ VARNINGSLAMPA FÖR LÅG OLJENIVÅ + VARNINGSLAMPA FÖR LÅGT OLJETRYCK + VARNINGSLAMPA FÖR ÖPPNA DÖRRAR 

OCH BAGAGELUCKA + VARNINGSSIGNAL FÖR BÄLTEN + VARNINGSSIGNAL FÖR GLÖMD BELYSNING ELLER GLÖMD START-

NYCKEL I LÅSET + VARVRÄKNARE + 12V-UTTAG BAK + AKUSTISKT DÄMPADE VINDRUTA SAMT SIDORUTOR I DÖRRARNA 

+ BAKRUTA, ELUPPVÄRMD + BAKSÄTE, FÄLL- OCH DELBART BAKSÄTE (2/3 – 1/3) + BAKTRUTETORKARE MED INTERVALL-

FUNKTION + BLACK PANEL-FUNKTION + ELEKTRISKT MOTORSTYRD BAGAGELUCKA (TOURER) + ELEKTRONISK STARTSPÄRR 

+ FARTHÅLLARE MED HASTIGHETSBEGRÄNSARE + FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS FÖR DÖRRAR OCH BAGAGEUTRYMME + FRAM-

SÄTEN, ELETRISKT MANÖVRERADE MED MINNES- & MASSAGEFUNKTION PÅ FÖRARSÄTE + FRAMSÄTEN, ELUPPVÄRMDA 

+ FRAMSÄTEN, MANUELLT JUSTERBARA + FÖNSTERHISSAR FRAM OCH BAK, ELEKTRISKA MED ANTIKLÄMFUNKTION, SEK-

VENTIELLA + FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTE JUSTERBAR I HÖJD + FÖRARSÄTE MED JUSTERBART SVANKSSTÖD  + INNER-

BACKSPEGEL, AUTOMATISKT AVBLÄNDANDE + INNERBELYSNING MED DIMMER, AKTIVERAS AV DÖRRAR OCH BAKLUCKA 

+ INTEGRERAD BAGAGERUMSBELYSNING MED LADDBAR FICKLAMPA + KLIMATANLÄGGNING (ECC) MED SEPARAT INSTÄLL-

NING AV TEMPERATUR PÅ FÖRAR- OCH PASS-SIDA + LÄDERRATT + MOTOR- OCH KUPÉVÄRMARE WEBASTO, FJÄRRSTYR-

NING + POLLENFILTER OCH ÅTERCIRKULERANDE LUFT + PROGRESSIV ELEKTRISK SERVOSTYRNING, HASTIGHETSANPAS-

SAD + RATT JUSTERBAR I HÖJD- OCH DJUPLED + REGNSENSOR + YTTERBACKSPEGLAR, ELMANÖVRERADE, ELUPPVÄRMDA

Välj mellan bilbarnstol med inbyggda 
högtalare eller 11 ljudböcker som under-
håller dig på vägen. (värde  ca 2.000:-)

Förmånsvärde fr 1.888:-/mån
Tillägg Automat + Tourer 75:-/mån
Leasingkostnad fr 2.039:-/mån 

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

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

CITROËN C5 BUSINESS
fr 279.900:-  HDi 160

CITROËN BUSINESS

SKAFFA DIG ETT RIKTIGT 
BEKVÄMT JOBB. 

EXTRA KOMFORT MED 
CITROËN BUSINESS
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+ AIRBAG, SIDOR BAK + AIRBAG, SIDOR FRAM + BARNSTOLSFÄSTEN ISOFIX BAK + DIMBAKLJUS + DIMLJUS FRAM + DÄCK-

REPARATIONSSATS + ELEKTRONISK PARKERINGSBROMS MED HILL HOLD-FUNKTION + ESP ANTISLADDSYSTEM OCH ASR 

ANTISPINNSYSTEM + FOLLOW ME HOME BELYSNING + GASHYDRAULISK FJÄDRING HYDRACTIVE III+ MED AUTOMATISK 

NIVÅREGLERING SAMT SPORTLÄGE + HALOGENSTRÅLKASTARE MED AFS – STATISKT KURVLJUS + HÖGT MONTERAT BROMS-

LJUS + ITC (INTELLIGENT TRACTION CONTROL) ANTISPINNSYSTEM + NACKSKYDD FRAM (JUSTERBAR HÖJD OCH LUTNING) 

OCH BAK MED JUSTERBAR HÖJD + NÖDBROMSSYSTEM  + SNOW MODE-FUNKTION (ENDAST AUTOMATVÄXLADE BILAR) 

+ STRÅLKASTARE, ELEKTRISKT JUSTERBARA FRÅN FÖRARPLATS + SÄKERHETSBÄLTEN, 3-PUNKTS PÅ SAMTLIGA PLATSER, 

FRAM MED JUSTERBARA I HÖJD SAMT BÄLTESSTRÄCKARE + SÄKERHETSVENTIL FÖR BRÄNSLETILLFÖRSEL + BRÄNSLENI-

VÅMÄTARE MED VARNINGSLAMPA + DIGITAL KLOCKA + DIGITAL SERVICEINDIKATOR + DIGITAL VÄGMÄTARE MED DUBBLA 

TRIPMÄTARE + DIGITAL YTTERTEMPERATURMÄTARE + FÄRDDATOR + KYLVÄTSKETEMPERATURMÄTARE MED VARNINGSLAMPA 

+ VARNINGSLAMPA FÖR LÅG OLJENIVÅ + VARNINGSLAMPA FÖR LÅGT OLJETRYCK + VARNINGSLAMPA FÖR ÖPPNA DÖRRAR 

OCH BAGAGELUCKA + VARNINGSSIGNAL FÖR BÄLTEN + VARNINGSSIGNAL FÖR GLÖMD BELYSNING ELLER GLÖMD START-

NYCKEL I LÅSET + VARVRÄKNARE + 12V-UTTAG BAK + AKUSTISKT DÄMPADE VINDRUTA SAMT SIDORUTOR I DÖRRARNA 

+ BAKRUTA, ELUPPVÄRMD + BAKSÄTE, FÄLL- OCH DELBART BAKSÄTE (2/3 – 1/3) + BAKTRUTETORKARE MED INTERVALL-

FUNKTION + BLACK PANEL-FUNKTION + ELEKTRISKT MOTORSTYRD BAGAGELUCKA (TOURER) + ELEKTRONISK STARTSPÄRR 

+ FARTHÅLLARE MED HASTIGHETSBEGRÄNSARE + FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS FÖR DÖRRAR OCH BAGAGEUTRYMME + FRAM-

SÄTEN, ELETRISKT MANÖVRERADE MED MINNES- & MASSAGEFUNKTION PÅ FÖRARSÄTE + FRAMSÄTEN, ELUPPVÄRMDA 

+ FRAMSÄTEN, MANUELLT JUSTERBARA + FÖNSTERHISSAR FRAM OCH BAK, ELEKTRISKA MED ANTIKLÄMFUNKTION, SEK-

VENTIELLA + FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTE JUSTERBAR I HÖJD + FÖRARSÄTE MED JUSTERBART SVANKSSTÖD  + INNER-

BACKSPEGEL, AUTOMATISKT AVBLÄNDANDE + INNERBELYSNING MED DIMMER, AKTIVERAS AV DÖRRAR OCH BAKLUCKA 

+ INTEGRERAD BAGAGERUMSBELYSNING MED LADDBAR FICKLAMPA + KLIMATANLÄGGNING (ECC) MED SEPARAT INSTÄLL-

NING AV TEMPERATUR PÅ FÖRAR- OCH PASS-SIDA + LÄDERRATT + MOTOR- OCH KUPÉVÄRMARE WEBASTO, FJÄRRSTYR-

NING + POLLENFILTER OCH ÅTERCIRKULERANDE LUFT + PROGRESSIV ELEKTRISK SERVOSTYRNING, HASTIGHETSANPAS-

SAD + RATT JUSTERBAR I HÖJD- OCH DJUPLED + REGNSENSOR + YTTERBACKSPEGLAR, ELMANÖVRERADE, ELUPPVÄRMDA

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

CITROËN C5 BUSINESS

www.citroen.se

Förmånsvärdet är beräknat på 50% marginalskatt. Leasingkostnaden är beräknad på 36 månader, 30% förhöjd avgift, restvärde 45%, rörlig ränta 4.95%. Nybilsgaranti 3 år eller 105.000 km.
Bränsleförbrukning blandad körning fr 5,3 l/100 km, CO2-utsläpp fr 139 g/km.

LJUS + ITC (INTELLIGENT TRACTION CONTROL) ANTISPINNSYSTEM + NACKSKYDD FRAM (JUSTERBAR HÖJD OCH LUTNING) 

OCH BAK MED JUSTERBAR HÖJD + NÖDBROMSSYSTEM  + SNOW MODE-FUNKTION (ENDAST AUTOMATVÄXLADE BILAR) 

+ STRÅLKASTARE, ELEKTRISKT JUSTERBARA FRÅN FÖRARPLATS + SÄKERHETSBÄLTEN, 3-PUNKTS PÅ SAMTLIGA PLATSER, 

FRAM MED JUSTERBARA I HÖJD SAMT BÄLTESSTRÄCKARE + SÄKERHETSVENTIL FÖR BRÄNSLETILLFÖRSEL + BRÄNSLENI-

VÅMÄTARE MED VARNINGSLAMPA + DIGITAL KLOCKA + DIGITAL SERVICEINDIKATOR + DIGITAL VÄGMÄTARE MED DUBBLA 

TRIPMÄTARE + DIGITAL YTTERTEMPERATURMÄTARE + FÄRDDATOR + KYLVÄTSKETEMPERATURMÄTARE MED VARNINGSLAMPA 

+ VARNINGSLAMPA FÖR LÅG OLJENIVÅ + VARNINGSLAMPA FÖR LÅGT OLJETRYCK + VARNINGSLAMPA FÖR ÖPPNA DÖRRAR 

OCH BAGAGELUCKA + VARNINGSSIGNAL FÖR BÄLTEN + VARNINGSSIGNAL FÖR GLÖMD BELYSNING ELLER GLÖMD START-

NYCKEL I LÅSET + VARVRÄKNARE + 12V-UTTAG BAK + AKUSTISKT DÄMPADE VINDRUTA SAMT SIDORUTOR I DÖRRARNA 

+ BAKRUTA, ELUPPVÄRMD + BAKSÄTE, FÄLL- OCH DELBART BAKSÄTE (2/3 – 1/3) + BAKTRUTETORKARE MED INTERVALL-

FUNKTION + BLACK PANEL-FUNKTION + ELEKTRISKT MOTORSTYRD BAGAGELUCKA (TOURER) + ELEKTRONISK STARTSPÄRR 

+ FARTHÅLLARE MED HASTIGHETSBEGRÄNSARE + FJÄRRSTYRT CENTRALLÅS FÖR DÖRRAR OCH BAGAGEUTRYMME + FRAM-

SÄTEN, ELETRISKT MANÖVRERADE MED MINNES- & MASSAGEFUNKTION PÅ FÖRARSÄTE + FRAMSÄTEN, ELUPPVÄRMDA 

+ FRAMSÄTEN, MANUELLT JUSTERBARA + FÖNSTERHISSAR FRAM OCH BAK, ELEKTRISKA MED ANTIKLÄMFUNKTION, SEK-

VENTIELLA + FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTE JUSTERBAR I HÖJD + FÖRARSÄTE MED JUSTERBART SVANKSSTÖD  + INNER-

BACKSPEGEL, AUTOMATISKT AVBLÄNDANDE + INNERBELYSNING MED DIMMER, AKTIVERAS AV DÖRRAR OCH BAKLUCKA 

+ INTEGRERAD BAGAGERUMSBELYSNING MED LADDBAR FICKLAMPA + KLIMATANLÄGGNING (ECC) MED SEPARAT INSTÄLL-

NING AV TEMPERATUR PÅ FÖRAR- OCH PASS-SIDA + LÄDERRATT + MOTOR- OCH KUPÉVÄRMARE WEBASTO, FJÄRRSTYR-

NING + POLLENFILTER OCH ÅTERCIRKULERANDE LUFT + PROGRESSIV ELEKTRISK SERVOSTYRNING, HASTIGHETSANPAS-

SAD + RATT JUSTERBAR I HÖJD- OCH DJUPLED + REGNSENSOR + YTTERBACKSPEGLAR, ELMANÖVRERADE, ELUPPVÄRMDA

Välj mellan bilbarnstol med inbyggda 
högtalare eller 11 ljudböcker som under-
håller dig på vägen. (värde  ca 2.000:-)

Förmånsvärde fr 1.888:-/mån
Tillägg Automat + Tourer 75:-/mån
Leasingkostnad fr 2.039:-/mån 

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

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

CITROËN C5 BUSINESS
fr 279.900:-  HDi 160

CITROËN BUSINESS

SKAFFA DIG ETT RIKTIGT 
BEKVÄMT JOBB. 

EXTRA KOMFORT MED 
CITROËN BUSINESS



34 Advokaten Nr 7 • 2010

Fokus Organiserad brottslighet

nder de senaste tio åren har en lång rad 
projekt, råd och nya organisationer sjö-
satts för att komma till rätta med den or-

ganiserade brottsligheten. Mycket handlar om 
samarbete. Olika myndigheter ska hitta former 
för att utbyta information och skapa en helhets-
bild av brottsligheten, men också hitta effektiva 
sätt att bekämpa den. Dessutom har faran av 
den organiserade brottsligheten fått motivera 
såväl skärpta straff för grova våldsbrott som de 
omdiskuterade hemliga tvångsmedlen bugg-
ning och preventiv telefonavlyssning.

Tommy Hydfors är nöjd med rådets arbete 
hittills. Under det gångna året har man lett 19 
insatser, och uppnått domar på sammanlagt 
runt 110 års fängelse (och då ingår inte det be-
ryktade helikopterrånet, där det vid tiden för 
denna intervju ännu inte kommit några do-
mar).

toMMy hydFors anser att polisen i dag i 
stort sett har de verktyg man behöver för att 
bekämpa den organiserade brottsligheten. 
Men han efterlyser ändå vissa justeringar av 
lagstiftningen.

– I dag finns det ett överflöd av vapen i Sve-
rige. Men våra möjligheter att i preventivt syfte 
komma åt detta med telefonavlyssning saknas 
eftersom straffsatserna är för låga. Det är ett 
moment 22. Vore straffvärdet högre för vapen-
brott skulle vi få använda telefonavlyssning 

Så ska den organiserade 
brottsligheten bekämpas
Hemliga tvångsmedel och särskilda polissatsningar kan föra en bit 
på vägen för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Men nya 
metoder, lokalt samarbete och förebyggande åtgärder är nödvändiga 
för att man ska komma riktigt långt, menar forskare och polis.

Tillförordnade rikskriminalchefen Tommy 
Hydfors är ordförande i det operativa rådet, 
den grupp som fått huvudansvaret för sam-
arbetet mellan olika myndigheter. Operativa 
rådet initierades redan 2002, men fick en ny-
start 2009 när man delvis byggde upp en ny 
organisation för bekämpning av den grova or-
ganiserade brottsligheten. I rådet ingår Riks-
kriminalpolisen, Säpo, sju polismyndigheter, 
Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skattever-
ket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakning-
en, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten. 

U

Polisen piketstyrka 
gjorde ett tillslag mot 
en motorcykelklubb i 
Svenljunga i maj i år.
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och komma åt det på ett tidigare stadium, sä-
ger Hydfors.

Ett annat exempel är utformningen av till-
stånd för telefonavlyssning och teleövervak-
ning.

– Lagstiftningen är anpassad till hur det var 
för femton år sedan, när man fick tillstånd på 
ett par telefoner som i stort sett var fasta. I dag 
byter du telefon tre gånger per dygn. Så det blir 
en rätt så upptrampad väg mellan oss och dom-
stolen för att få beslut om de nya numren, kon-
staterar Tommy Hydfors, som också önskar 
sig en sammanslagen polismyndighet 
i stället för dagens 21 myndigheter.

Ett mer kontroversiellt önskemål 
från rikskriminalchefen är förmodli-
gen att han skulle vilja kunna använ-
da infiltratörer som tar sig in i de kri-
minella gängen och nätverken för att 
skaffa information. I dag är rättsläget 
för oklart, anser Hydfors, men frågan 
behandlas av Polismetodutredningen.

adVokatsaMFundets ordFörande, brott-
målsadvokaten Tomas Nilsson, varnar för att 
en överdriven bild av den organiserade brotts-
ligheten kan drabba rättssäkerheten.

– Uttrycket ”den organiserade brottslighe-
ten” har tyvärr använts slagordsmässigt, ja 
nästan propagandamässigt. Det har fått po-
litikerna att anslå medel och driva fram lag-
ändringar, som buggning och andra hemliga 
tvångsmedlen, säger Nilsson.

Han är också skeptisk till de listor över lan-
dets mest kriminellt aktiva personer med av-
seende på grov och organiserad brottslighet 
som polisen arbetar med, inte minst för att lis-
torna också innehåller underrättelseuppgifter 
om anhöriga till de listade personerna. Sär-
skilt problematiskt blir detta när listorna, så-
som skett, kommer ut i medierna. 

– Det kan ju också vara så att någon som 
inte alls ska vara på en sådan lista hamnar där. 
Dessutom visar ju Brås utvärdering att listorna 

i praktiken är så gott som meningslösa, säger 
Tomas Nilsson.

Den utvärdering som Tomas Nilsson näm-
ner genomfördes 2009. Brottsförebyggande 
rådet, Brå, studerade då 43 projekt mot den 
organiserade brottsligheten inom polismyn-
digheterna. Projekten drogs igång 2006 med 
hjälp av 120 miljoner kronor inom ramen för 
regeringens särskilda satsning. Det mest omta-
lade projektet var den så kallade Alcatrazlistan 
över landets ledande personer inom organise-
rad brottslighet. 

BrÅs utVÄrdering visar på blanda-
de resultat. Här och där uppnåddes 
en lokal minskning av brottsligheten, 
särskilt när fler yrkeskriminella kun-
de dömas och sättas bakom lås och 
bom. Men effekten på brottsligheten 
som helhet blev ytterst begränsad. 
Bäst effekt fick man, enligt Brå, när 
brottsbekämpningen också kombi-
nerades med förebyggande åtgärder, 

som när polisen satsade på att upplysa allmän-
heten om kopplingen organiserad brottslighet 
och billig, smugglad diesel. 

Brås utvärdering poängterar att pengarna i 
de 43 projekten mest har använts till 
mer av vanligt polisarbete, exempel-
vis mer telefonavlyssning och spa-
ning. Däremot har satsningen ”inte 
medfört att metoderna för bekämp-
ning av organiserad brottslighet ut-
vecklats i någon större utsträckning”, 
skriver Brå, och efterlyser metodut-
veckling inom polisen. Utvärdering-
en efterlyser också mer samarbete 
mellan polismyndigheterna och en 
bredare ansats till brottsligheten.

Även Lars Korsell, chef för enheten för 
forskning om ekonomisk och organiserad 
brottslighet på Brå, betonar samarbete och 
en kombination av olika metoder för att kom-
ma någon vart med den organiserade brotts-

Tommy Hydfors

Tomas Nilsson

”De unga och alla andra söker bekräftelse, och får det i brödraskapet. Men kan man ge ungdomarna 
ett alternativ till den bekräftelsen så har man en möjlighet att inte få in dem i gängen.”

ligheten. Han är därför positiv till att några 
polismyndigheter, bland annat Stockholms 
läns, satsat på lokala poliskontor i problem-
områden.

– De lokala poliserna kan nog inte slå ut en 
gruppering eftersom de knappast har vare sig 
tid eller kraft till telefonavlyssning, skuggning 
och kartläggning av människor. Däremot kan 
de stävja mycket och ge information till ”de 
hårda pojkarna”, säger Lars Korsell, och syf-
tar på Rikskriminalens poliser som enbart ar-
betar med organiserad brottslighet.

Lars Korsell fäster också stora förhoppning-
ar vid ett ökat samarbete mellan olika myndig-
heter på lokal nivå. I april i år gav Brå, tillsam-
mans med Sveriges Kommuner och landsting, 
ut en handbok om hur man kan motarbeta den 
lokala organiserade brottsligheten. Och myck-
et av den kriminella verksamheten är faktiskt 
än i dag lokal, konstaterar Korsell.

– Organiserad brottslighet är starkt beroen-
de av lokala marknader och känningar, efter-
som det är en lokal marknad som varorna ska 
säljas på. Det är därför Sverige inte har överta-
gits av någon rysk maffia vilket många förvän-
tade sig, säger han.

I handboken betonas att den organiserade 
brottsligheten inte bara är en fråga 
för polisen. Även myndigheter som 
kommunens socialtjänst och tillsyns-
enheter, Försäkringskassan och läns-
styrelsens tillståndsenheter är be-
rörda av brottsligheten. Boken pekar 
också på vikten av samarbete och in-
formationsutbyte med bland andra 
skolan, lokala företagare, kvinno-
jourer, fackföreningar och organisa-
tioner för att identifiera de och mot-

verka de problem som finns. Konkret kan det 
handla om saker som att socialtjänsten upp-
täcker att fler unga har tillgång till alkohol och 
att det finns många utländska ölburkar där de 
unga rör sig. Detta kan vara ett tecken på att 
det säljs insmugglad alkohol i samhället. På 
samma sätt kan det lokala hotell- och restau-
rangfacket ha kunskap om svartarbete som fö-
rekommer i lokalsamhället.

det LokaLa saMarBetet handlar delvis om 
att upptäcka och lagföra organiserad brottslig-
het. Men det kan också vara en nyckel till att 
förebygga problem med att unga glider in i kri-
minalitet genom kontakt med kriminella gäng 
eller nätverk. 

Hälften av poliserna tyck-
er att man bör satsa mer 
på att bekämpa den grova 
organiserade brottslighe-
ten, och bara fyra procent 
anser att polisen arbetar 
tillräckligt mycket för att 
komma åt nyrekrytering-

en till kriminella nätverk. 
det visar en undersökning 
bland 1669 poliser som 
polisförbundet låtit ge-
nomföra. polisförbundets 
ordförande Jan karlsen 
vill att en ny regering 
prioriterar en översyn av 

polisens arbete mot den 
organiserade brottslighe-
ten. Han förordrar också 
en översyn av sekretessla-
gen, så att olika myndig-
heter får ökade möjlighe-
ter att utbyta information.

poLiser ViLL göra Mer Mot den organiserade BrottsLigheten
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Bodström, Thomas: slå ihop 
rikskrim, säpo och ebm 
till en spetsmyndighet mot 
organiserad brottslighet, 
newsmill, 17 augusti 2010

Brå rapport 2009:19: polisens 
satsning mot organiserad 
brottslighet. en utvärdering 
av 43 projekt

Brå rapport 2002:7: Organi-
serad brottslighet – lösa 
maskor eller fasta nätverk?

Brå; Sveriges Kommuner och 
landsting: lokal organiserad 
brottslighet – en handbok 
om motåtgärder, 2010

Dalén, Karl: kriminologiprofes-
sorn: ”situationen är oerhört 
allvarlig”, dagens nyheter, 3 
juli 2010

Ds 2008:38 nationell mo-
bilisering mot den grova 
organiserade brottsligheten 
- överväganden och förslag

Korsell, Lars; skinnari, Jo-
hanna; Versterhav, daniel: 
Organiserad brottslighet i 
sverige, liber 2009

Nygren, Per: kotur säger sig 
vara utsatt för komplott, 
göteborgs-posten 21 sep-
tember 2009

SOU 2010:15 kriminella grup-
peringar - motverka rekryte-
ring och underlätta avhopp

Säkerhetspolisen: den grova 

organiserade brottslighetens 
otillåtna påverkan på det 
demokratiska statsskicket. 
en första nationell hotbild, 
2009

Södertälje kommuns webb-
plats, www.sodertalje.se

Wierup, Lasse; larsson, matti: 
svensk maffia. en kart-
läggning av de kriminella 
gängen, norstedts, 2008

kÄLLor

Det brottsförebyggande arbetet har också 
fått utrymme inom regeringens satsning mot 
den grova organiserade brottsligheten. I fe-
bruari 2009 fick länspolismästare Carin Göt-
blad regeringens uppdrag att utreda hur man 
kan ”förhindra kriminella grupperingars eta-
blering i samhället”. I mars 2010 överlämnade 
utredningen sitt betänkande. Götblad föreslår 
bland annat sociala insatsgrupper där polis 
och socialtjänst arbetar för att förhindra att ut-
satta unga rekryteras till de kriminella gängen, 
för lokala poliskontor i utsatta områden och 
för särskilt stöd till pojkar i samma områden. 

Götblad föreslår också en rad stödåtgärder till 
personer som vill lämna en kriminell bana. 

tiLLFörordnade Rikskriminalchefen Tom-
my Hydfors betonar vikten av att minska re-
kryteringen till de kriminella kretsarna. 

– De unga och alla andra söker bekräftelse, 
och får det i brödraskapet. Men kan man ge 
ungdomarna ett alternativ till den bekräftel-
sen så har man en möjlighet att inte få in dem i 
gängen. Det här handlar inte bara om polisen, 
utan vi måste göra något tillsammans för att 
bromsa rekryteringen, säger han.

Även advokat Tomas Nilsson, som i sin egen-
skap av försvarare ofta möter personer som 
fastnat i kriminalitet, betonar det förebyggan-
de arbetet.

– Om de kriminella grupperna ständigt ny-
rekryterar minskar effekten av brottsbekämp-
ning. Det krävs sociala insatser för att bryta den 
sociala och etniska segregationen. Man måste 
satsa på problemområden i storstäderna, där 
ungdomar faller utanför. Och man måste med 
ett brett angreppssätt bekämpa narkotika-
missbruket. Annars minskar dramatiskt bety-
delsen av brottsbekämpningen, säger han. n

»

Förvånad?

Jo, vi snabbavvecklar faktiskt 
riktigt stora  företag också

Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att vända sig 
till en samarbetspartner med fi nansiell styrka och gedigen kunskap. 
Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals bolag och i samband med 
det framgångsrikt hanterat många större affärer. 

Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att kontakta oss när 
det gäller snabbavveckling av bolag.

»  Lagerbolag (Startplattan)
»  Snabbavveckling (Slutplattan)
»  Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

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

Humanjurist? Javisst!

fer, som särskild företrädare för barn 
som till exempel misshandlats av sina 
föräldrar, som ombud för någon som 
befinner sig i en känslig arvstvist och 
så vidare. Detta samtidigt som man 
till exempel tolkar avtal åt företag och 
arbetar med annan affärsjuridik. Det 
fina med det är att man får ett roligt, 
varierande och intressant arbete 
samtidigt som man får känna av vilka 
rättsområden man i framtiden vill 
specialisera sig inom.

att arBeta Med huManJuridik är 
inte lika lukrativt som att arbeta med 
affärsjuridik och det anses, enligt 
många i branschen, inte vara lika fint 
som att till exempel arbeta med av-
talsrätt. Det finns dock en fördel med 
att vara förordnad som till exempel 
offentligt biträde i ett LVU-mål; du vet 
att du får betalt av staten. Alla har vi 
förmodligen någon gång råkat ut för 
en eller flera klienter som haft svårt 
att betala våra fakturor i tid. Då ger ett 
förordnande om til exempel offentligt 

biträde en viss ekonomisk trygghet.
Det bästa med humanjuridiken 

är ändå att arbetet som ombud är 
så givande. Att höra en flykting säga 
”thank you” när man vunnit ett mål i 
Migrationsdomstolen är fantastiskt. 
Det är självklart roligt att höra att en 
affärsjuridisk klient är nöjd med ett 
avtal man upprättat, men att hjälpa 
en klient med ett humanjuridiskt pro-
blem ger faktiskt en speciell känsla.

Ingen jurist ska tvingas in i human-
juridiken, men fler jurister borde nog 
ge den en chans, särskilt med tanke 
på den obefintliga tillväxten. Så, nästa 
gång du stöter på en klient med ett 
humanjuridiskt ärende och överväger 
om du ska lämna över det till en kol-
lega eller ta det själv, ge det en chans, 
du kommer inte ångra dig. n

Doris Singh, jur. kand. 
och biträdande jurist

J ag sitter på en intressant kvälls-
föreläsning med Claes Borg-
ström på Advokatdelkurs 1. Han 

frågar hur många av oss blivande ad-
vokater som vill arbeta med humanju-
ridik i framtiden; cirka fyra, max fem 
personer (inklusive jag själv) räcker 
upp handen.

Borgström frågar sen hur många 
av oss som vill arbeta som offentlig 
försvarare; bara jag och en annan 
person räcker upp handen! Jag får en 
smärre chock, för även om många i 
branschen sagt att det i princip inte 
finns någon tillväxt på den humanjuri-
diska sidan så har det aldrig känts som 
ett verkligt faktum. Inte förrän nu när 
bara två av trettio blivande advokater 
vill bli offentlig försvarare.

Som biträdande jurist på en en-
mansbyrå får man ta alla mål man kan 
få, humanjuridiska som affärsjuridis-
ka. Därför blir humanjuridiken en del 
av vardagen. Det som är bra med det 
är att man får se hur det är att arbeta 
som målsägandebiträde för brottsof-

Jur. kand. Doris Singh skriver om varför det är så givande
och meningsfullt att arbeta som ombud inom humanjuridiken.
 

Diskrimineringslagen.  
En kommentar Fler titlar hittar du på nj.se

Norstedts Juridik 
– främst för de främsta.

Tillfälle!

Norr Mälarstrand 18, Stockholm

Kungsholmens Advokatbyrå överlåter verksamheten 
mot gynnsamma villkor till två advokatkollegor.

Endast skriftliga anmälningar som adresseras till:
Kungsholmens Advokatbyrå, Box 22055, 104 22 Stockholm

Läs mer om bevakning i Nya Karnov 
thomsonreuters.se/bevakning

INGET BRUS, BARA JURIDIK



39Advokaten Nr 7 • 2010

Läs mer om bevakning i Nya Karnov 
thomsonreuters.se/bevakning

INGET BRUS, BARA JURIDIK



40 Advokaten Nr 7 • 2010

Advokatdagarna
S t o c k h o l m  1 3 - 1 4  o k t o b e r  2 0 1 1

Reservera datumen - mer information följer!

Advokatsamf. helsid 2 7-2010.indd   1 10-09-22   13.52.34



41Advokaten Nr 7 • 2010

Aktuellt

den – nästan – pensionerade 
advokaten och debutanten göran 
ramberg har 80 år gammal 
skrivit boken ”påven hade sju 
barn”, som har fått lysande 
recensioner. Läsaren får i tre 
essäer möta påvar, storköpmän 
och furstar och följa med 
i intrigerna i renässansens italien.

Varför skrev du boken?
– Kombinationen av ett intresse för 

historia, känslan av att det är bra att ha 
något att uträtta och lusten att skriva. 
Dessutom tror jag att har man arbetat i 
närmare 60 år så känner man ett behov 
av att göra något. Inte bara sysselsätta 
sig utan man vill uträtta något. Det kän-
des bra att ha en aktiv sysselsättning, 
inte en passiv.

”Jag hade varit mer oprecis 
om jag inte varit advokat”

MÅnadens adVokat göran ramberg

Varifrån kommer ditt intresse för 
Italien?

– Det har flera rötter. Jag har alltid varit 
intresserad av det antika Grekland och 
Rom. Som unga var vi ett par månader i 
Italien, och det var väldigt annorlunda, 
mer då än nu. Med åren har jag blivit allt-
mer intresserad av medeltiden, och då 
framför allt Italien och England.
Vad fascinerar dig med just 
denna tidsepok?

– Medeltiden var inte en grå mellan-
period utan en i alla avseenden oerhört 
färgrik och dramatisk tid, bland annat 
med en oerhörd prakt i de härskande 
kretsarna. Samhällssystemet och stats-
systemet lämnade utrymme för många 
olika krafter som verkade samtidigt vid 
sidan av varandra. När man kommer 
fram till nationalstaternas tid har man 

en tydlig samhällspyramid med kungen 
på toppen och därunder olika stormän, 
men dessa är inte självständiga. I Italien 
fanns det under medeltiden mängder 
av oberoende stater som konkurre-
rade, slogs och samverkade med var-
andra, och inom staterna var konkur-
rensen hård och blodig. I England på 
1300-talet var statens militärmakt en-
dast till en mycket begränsad del kung-
ens militära makt. Den dominerande 
delen var i stället hans vasallers samla-
de makt. Men eftersom de spelade mot 
varandra, och då det passade spelade 
tillsammans mot kungen, så skapades 
ett oerhört intrikat och ofta blodigt 
maktspel, och mängder av intressanta 
personligheter kunde träda fram. Det 
var oerhört spännande tider!
Har du haft nytta av din yrkesbak
grund när du skrivit boken?

– Som advokat vänjer man sig vid att 
sätta sig in i omfattande material och 
dra ur det väsentliga. Det är möjligt 
att det har spelat en roll. Sedan vänjer 
man sig vid att uttrycka sig tydligt. Det 
är lätt att vara oprecis. Och det är jag sä-
kert också på en mängd ställen. Fast jag 
hade nog varit mer oprecis om jag inte 
hade varit advokat under många år.
Några nya bokplaner på gång?

– Jag har ett par, tre ytterligare essäer 
på gång om både engelsk och italiensk 
medeltid.
Hur mycket arbetar du en dag?

– Det varierar. Det är väldigt trevligt 
att sätta sig ned med detta; och att ha 
det väntande. I stället för att fundera på 
om jag ska läsa en bok eller gå en pro-
menad eller spela bridge. Min fru tyck-
er om att sy kläder. Hon syr och jag skri-
ver. Vi har sysselsättning båda två!
Har du några goda råd till andra 
skrivarsugna kolleger?

– Arbeta med språket och se till att 
det du skriver hänger ihop! Fördelen 
med att skriva en bok jämfört med att 
skriva en inlaga eller avtal är att det får 
ta den tid det tar. När jag har skrivit nå-
gonting går jag ofta tillbaka till början 
och läser allting igen. Därmed får man 
det att hänga ihop. Gör man inte det 
har jag en känsla av att man riskerar 
att komma ut i tangentens riktning och 
kan landa alldeles för långt från den väg 
som man från början varit inne på. Men 
varje gång jag går tillbaka och läser ige-
nom verket slipar jag också på språket. 
Det kan aldrig bli fulländat men det kan 
alltid bli bättre. TK

Göran Rambergs 
bok ”Påven hade 
sju barn”.

Advokatdagarna
S t o c k h o l m  1 3 - 1 4  o k t o b e r  2 0 1 1

Reservera datumen - mer information följer!

Advokatsamf. helsid 2 7-2010.indd   1 10-09-22   13.52.34
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agneta dreber blev höstens 
första talare på hildary.

Kvinnor, kvotering och nätverk var 
temat när Agneta Dreber, vd för Livs-
medelsföretagen och ordförande i Sve-
riges Radio, talade på höstens första 
Hildary-lunch. Agneta Dreber har haft 
en lång rad tjänster och uppdrag inom 
näringsliv och politik. Bland annat har 
hon varit generaldirektör för Folkhäl-
soinstitutet, borgarråd i Stockholms 
stad, kanslichef i den statliga Jäm-
ställdhetskommittén och ordförande 
för Friskis & Svettis. Hon har också va-
rit ledamot av Folkpartiets partistyrel-
se och var en av grundarna av Stock-
holmspartiet.

I sitt anförande tog Agneta Dreber 
frågan om huruvida kvinnor och män 
är olika. För 20 år sedan stod striden 
mellan särarts- och likhetsfeminism 
— man drog politiska slutsatser av sär-
artsfeminismen, och därför är särarts-
feminismen litet farlig, menade hon. 
Agneta Dreber poängterade att skill-
naderna mellan individer är större än 
skillnaderna mellan kön.

ciViLekonoMen dreBer berättade 
om en gren inom den ekonomiska 
forskningen som har uppmärksam-
mats på senare år: ”Behavioral econo-
mics”. Forskningen på det området har 
bland annat visat några skillnader mel-
lan kvinnors och mäns beteende:
•	 Kvinnor är i genomsnitt mer altru-

istiska i ekonomiska experiment.
•	 Män är i genomsnitt mer benägna 

att ta ekonomiska risker.
Riskbenägenheten skulle ha sam-

band med testosteronhalten. Men Dre-
ber påminde om att kvinnor också har 
testosteron.

Agneta Dreber konstaterade att ar-
betsmarknaden i Sverige är extremt 
könssegregerad. Tre fjärdedelar av 
kvinnorna finns i den offentliga sek-
torn, medan tre fjärdedelar av män-
nen finns i den privata sektorn. Enligt 
Dreber är det inte en rättvisefråga att se 
till att kvinnor kommer in till exempel 
i näringslivet — det handlar om att se till 
individen, oavsett kön. Om man utgår 

från individens kompetens, kommer 
många fler kvinnor att komma i.

Så förklarade Agneta Dreber varför 
hon är emot kvotering i bolagsstyrelser. 
Hennes ståndpunkt är att det är ägarna 
som ska avgöra vad som är bäst för fö-
retaget. De utser styrelsen, och avsätter 
den om den inte är bra för verksamhe-
ten. Hon framhöll att det inte finns nå-
gon forskning som visar att en styrelse 
blir bättre med kvinnor. Agneta Dreber 
återkom till att frågan inte handlar om 
kön, utan om individen och individens 
kompetens.

Enligt Dreber är det vanligt att kvin-
nor och män har olika attityd när de sö-
ker tjänster. Kvinnor söker jobb som de 
vet att de klarar av, män söker jobb för 
att lära sig något nytt. Så måste också 
kvinnor göra.

Agneta Dreber hänvisade till flera ar-
tiklar i tidskriften The Economist om 
hur kvinnorna håller på att ta över ar-
betsmarknaden. Hon menade att det 
fanns skäl att vara positiv — utveckling-
en går åt rätt håll. Till exempel har Sve-
riges riksdag 47 procent kvinnor bland 
ledamöterna. Men hon underströk att 
det inte är den kvinnliga andelen som 
avgör — det är individens kompetens 
som är intressant, inte könet. MA

Kvinnor, kvotering och nätverk
hiLdary månadsmöte september
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Agneta Dre
ber har många 
strängar på 
sin lyra. I mars 
valdes hon till 
ny ordförande i 
Sveriges Radio.

Lär dig mötesteknik till fullo
dels för att kunna vara ordförande vid sammanträden, 
dels för att kunna bryta mot mötesreglerna när det 
finns skäl för det.
Ta reda på vilka de manliga nätverken är
Och ta dig in i dem. fler och fler av de manliga 
nätverken har öppnats för kvinnor.

tVÅ tips För att göra karriÄr
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två undersökningar som tidningen the economist rapporte-
rar om visar det som många känt på sig: hundar ökar trivseln 
och främjar den sociala samvaron mellan människor. Och 
detta gäller även på arbetsplatser.

i det ena försöket kunde forskarna visa att närvaron av en 
hund främjade kreativitet och lagkänsla. i det andra visade 
forskarna att hundens närvaro ökade tilltron markant mellan 
de frivilliga, som testades i experimentet.

på advokatsamfundet samsas i dag inte mindre än sex olika 
hundar. med andra ord är kreativitet och trivsel på topp!

Melin ska leda Högsta 
förvaltningsdomstolen
regeringen utnämnde i slutet 
av augusti chefsjustitieom-
budsmannen mats melin till 
justitieråd och ordförande i 
Högsta förvaltningsdomsto-
len, som från och med den 1 
januari 2011 är det nya namnet 
på regeringsrätten. 

mats melin utnämndes till 
hovrättslagman i svea hovrätt 
1999 och till regeringsråd 
2001. sedan 2004 är han 
chefsjustitieombudsman.

mats melin tillträder den 
3 januari 2011.

Erik Nymansson 
nytt regeringsråd
regeringen har utnämnt expe-
ditions- och rättschefen erik 
nymansson till regeringsråd. 
Han tillträder sin tjänst som 
regeringsråd den 25 oktober 
2010.

erik nymansson började 
arbeta vid rättssekretariatet 
i finansdepartementet 1996. 
sedan 2008 är han expedi-
tions- och rättschef i finans-
departementet. 

Länspolismästare leder 
utredning av poliser
länspolismästare lars göran 
carlsson har fått uppdraget 
att leda rikspolisstyrelsens 
nya avdelning för internutred-
ning av poliser misstänkta för 
brott, iu. 

den nya avdelningen har 

skapats sedan regeringen i juli 
beslutade att polisens intern-
utredningar, alltså utredningar 
där poliser misstänks för brott, 
ska flyttas från länspolismyn-
digheterna till en fristående 
del inom rikspolisstyrelsen.

lars göran carlsson har 
tidigare varit bland annat läns-
polismästare i Västmanlands 
och gävleborgs län.

Hunden är chefens 
bästa vän

Advokatsamfundets ställ
företrädande chefsjurist 
Heléne Lövung sprang 
den 11 september Stock
holmsloppet, Stockholms 
officiella halvmara. Heléne 
tillryggalade de 21 089 
meterna på  tiden 1 timme 
och 51 minuter, och fick 
därmed placeringen 589. 

Welsh springerspanieln Aston tre år hjälper sin husse och tillika 
Advokatsamfundets stf. chefsjurist och ansvarige för internatio
nella frågor Johan Sangborn med ett knivigt problem. 

Maria Ingelsson.

heléne 
klarade 
halvmaran

maria ingelsson, advokat och delägare i advokatfirman lindahl, 
belönas med den globala utmärkelsen framtidens ledare. Hon 
får den för sina ”utomordentliga insatser att sprida entreprenörs-
anda och jämställdhet”. 

framtidens ledare utses varje år av internationella Junior-
handelskammaren, Jci. maria ingelsson är 
den första svenska kvinna genom tiderna att 
tilldelas priset. 

som medlem i uppsala styrelsenätverk blev 
maria ingelsson inbjuden att delta i Veckans 
affärers/novares mentorskapsprogram för 
unga karriärkvinnor. sedan dess har maria 
grundat stockholms Handelskammares nät-
verk för unga rådgivare och q-ics, ett nätverk 
för unga kvinnliga ledare i uppsala.

ingelsson är 34 år och föreläser, förutom ar-
betet som affärsadvokat, dessutom om juridik, 

entreprenörskap och balans mellan arbete och fritid. priset delas 
ut den 3 november på Jci:s världskongress i Osaka, Japan.

maria ingelsson gästade i april i år projektet advokat i framti-
dens lunch i stockholm. 

advokat blev framtidens ledare

Juridik kräver exacta 
översättningar

Tel 08 - 22 00 44
info@exacta.nu
www.exacta.nu
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Läs mer
Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

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

ny Litteratur i urVaL

tryckår: 2010 om inte annat 
anges.
Agell, Anders: civilrätt/agell & 

malmström; utgiven av chris-
tina ramberg; under med-
verkan av tore sigeman (21. 
uppl. malmö: liber. 375 s.)

Andreasson, Jens: intellektuella 
resurser som kreditsäkerhet: 
en förmögenhetsrättslig un-
dersökning (Juridiska institu-
tionen vid Handelshögskolan, 
göteborgs universitet. 438 s. 
diss. göteborg: göteborgs 
universitet, 2010)

Bengtsson, Bertil: speciell fast-
ighetsrätt: miljöbalken (10. 
uppl. iustus. 264 s.)

Bindreiter, Uta: lagprövnings-
debatten 1955–1966: i skär-
ningsfältet mellan juridik och 
politik (lund: Juristförlaget, 
2009. 54 s. skrifter utgivna 
vid Juridiska fakulteten i 
lund; 172)

Falkman, Henric: försäkrings-
rörelse: tillståndsplikt och 
skyddade intressen (Jure. 
286 s.) 

Finna rätt: juristens källmaterial 
och arbetsmetoder/ulf ber-

nitz m.fl. (11. uppl. norstedts 
juridik. 265 s.)

Hellner, Jan: speciell avtalsrätt 
2: kontraktsrätt. H. 1, särskil-
da avtal/Jan Hellner, richard 
Hager, annina H. persson 
(5. uppl. Juristförlaget. 
362 s.)

Hemström, Carl: bolag, för-
eningar, stiftelser (7. uppl. 
norstedts juridik. 127 s.)

Hemström, Carl: bolagens 
rättsliga ställning: om enkla 
bolag, handelsbolag, kom-
manditbolag och aktiebolag 
(9. uppl. norstedts juridik 
216 s.)

Jareborg, Nils: straffrättens 
påföljdslära/nils Jareborg, 
Josef Zila (3. uppl. norstedts 
juridik. 192 s.)

Johnsson, Lars-Åke: Hälso- och 
sjukvårdslagen: med kom-
mentarer/lars-Åke Johns-
son, Jan sahlin (8. uppl. 
norstedts juridik. 362 s.)

Landell, Mari: brottsoffrets 
handbok: anmälan, rättighe-
ter, rättsprocess (brottsoffer-
jourernas riksförbund (bOJ). 
47 s.)

Leidhammar, Börje: bevispröv-
ning i mål om genomsyn/

börje leidhammar, gustav 
lindkvist (norstedts juridik. 
341 s.)

Lindgren, Magnus: Våld mot 
kvinnor: om polisiära hot- 
och riskbedömningar / 
magnus lindgren & peter 
strandell (Jure. 44 s.)

Lindquist, Ulf: kommunallagen: 
en handbok med lagtext och 
kommentarer/ulf lindquist, 
sten losman (12. uppl. nor-
stedts juridik. 291 s.)

Lunning, Lars:  anställnings-
skydd: en lagkommentar/
lars lunning, gudmund 
toijer (10. uppl.  norstedts 
juridik. 876 s.)

Matningsdal, Magnus: norsk 
spesiell strafferett (bergen: 
fagbokforlaget. 550 s.)

Praktisk marknadsrätt/carl an-
ders svensson m.fl. (8. uppl. 
norstedts juridik. 934 s.)        

Rangborg, Matilda: Vanmakt: 
om brottsutredningar och de 
drabbades utsatthet (Jure. 
136 s.)

Rättsfallssamling i fastighets-
rätt/sammanställd av linda 
sjöö (3. uppl. norstedts 
juridik. 347 s.)

Sandström, Torsten: svensk 

aktiebolagsrätt (3. uppl. nor-
stedts juridik. 424 s.)

Staaf, Annika: förvaltningsrätt: 
en introduktion för profes-
sionsutbildningar/annika 
staaf, lars Zanderin (2. uppl. 
liber, 2009. 128 s.)

Stockholm centre for commer-
cial law årsbok. 2/redaktör 
mårten schultz (stockholm 
centre for commercial law. 
537 s. stockholm centre for 
commercial law; 13)

Svensson, Carl Anders: den 
svenska marknadsföringslag-
stiftningen (15. uppl. stu-
dentlitteratur. 314 s.)

LÄstips

Titel: finansrådgivning
Författare: fredric korling
Förlag: Jure
Vilket ansvar har den finan-
siella rådgivaren och var går 
gränsen mellan rådgivarens 
ansvar och kundens eget 
ansvar för att genomföra 

en placering, är några av de frågor som 
diskuteras. boken som behandlar finansiell 
rådgivning och gränsdragningen mellan 
marknadsföring, försäljning, ren informa-
tion och rådgivning är baserad på delar 
av författarens avhandling som kom ut 
tidigare i år (rådgivningsansvar: särskilt 
avseende finansiell rådgivning och investe-
ringsrådgivning). 

Titel: banksekretess och an-
nan finansiell sekretess
Författare: per-Ola Jansson
Förlag: svenska bankfören-
ingen
boken ger en bred genom-
gång av sekretessfrågor 
inom bankverksamhet och  

andra former av finansiell verksamhet. 
fokus på svenska förhållanden men med 
några kortfattade  internationella jäm-
förelser. boken är praktiskt inriktad och 

behandlar sekretessfrågor i olika konkreta 
situationer. den rör bland annat sekre-
tessen inom koncerner och i förhållande 
till svenska och utländska myndigheter, 
konkursförvaltare, gode män, revisorer 
med flera författaren har gett ut ett flertal 
böcker och artiklar i juridiska ämnen. Han 
är även medförfattare till sista upplagan av 
standardverket på området: Håkan nials 
banksekretessen, 1987.

Juridik pÅ nÄtet

Gemensam europeisk ejuridikportal 
en första version av eu:s webbportal 
e-Justice har lanserats. Här finns både eu-
gemensam och nationell rättsinformation 
på alla eu-språk. syftet med portalen är 
att underlätta för enskilda, företag och yr-
kesverksamma jurister att hitta information 
om rättsliga frågor.   

denna första version omfattar informa-
tion om och länkar till både nationell och 
europeisk lagstiftning. portalen kommer 
sedan att fyllas på efterhand. avsikten är 
att man i kommande versioner av portalen 
ska kunna hantera mindre gränsöverskri-
dande tvister och europeiska betalningsfö-
relägganden via nätet. Vidare kommer man 
i kommande versioner kunna få tillgång till 
insolvens-, företags- och fastighetsregister 
via portalen https://e-justice.europa.eu .

tVÅ nya FestskriFter

Festskrift till Gertrud Lennander, Jure.
denna festskrift tillägnas gertrud len-
nander med anledning av att hon i somras 
avgick från tjänsten som justitieråd vid 
Högsta domstolen.  festskriften innehåller 
ett tjugotal uppsatser inom skilda ämnes-
områden författade av kolleger, vänner 
och lärljungar. redaktörer är Johan ger-
nandt, Jan kleineman och stefan lindskog.

Between East and West: essays in honour 
of Ulf Franke, Juris.
ulf franke avgick i mars från tjänsten 
som generalsekreterare vid stockholms 
handelskammares skiljedomsinstitut. Han 
var verksam vid Handelskammaren under 
35 år, har haft flera internationella förtro-
endeuppdrag och bidragit till att driva 
rättsutvecklingen inom skiljemannarätten 
framåt. festskriften innehåller över 40 
uppsatser, som rör olika aspekter av skilje-
mannarätten. redaktörer för festskriften är 
kaj Hobér, annette magnusson och marie 
öhrström.

Fredric
Korling

Fredric Korling 

Finansrådgivning 

ISBN 978-91–7223–416-1

Jure förlag, artIllerIgataN 67,  
114 45 Stockholm. tel 08-662 00 80,  

fax 08-662 00 86. www.Jure.Se

Finansrådgivning 

I princip alla vuxna svenskar är idag PPm-
sparare. många har dessutom placeringar i 
såväl aktier som olika typer av fonder och 
andra finansiella produkter. Det finns en 
uppsjö av olika produkter att välja bland 
och informationsmängden kan ibland tyckas 
oöverstiglig. Det är därför vi är beroende av 
att få hjälp med att välja ut relevant infor-
mation och också att få rekommendationer 
om vilka typer av placeringar som passar 
oss. De finansiella rådgivarna spelar här en 
viktig roll!

ofta får jag frågan om vad finansiell råd-
givning är och var gränserna mellan mark-
nadsföring, försäljning, ren information och 
rådgivning går. Vilket ansvar har egentligen 
den finansiella rådgivaren? hur långt ska 
rådgivaren gå för att ta reda på kundens 
riskvillighet? Vart går gränsen mellan råd-
givarens ansvar och kundens eget ansvar för 
att genomföra placeringen?

Boken syftar till att svara på dessa frågor 
och är framför allt framtagen för utbild-
ningar av finansiella rådgivare och försäk-
ringsförmedlare, men kan även fungera som 
lärobok vid universitets- och högskoleutbild-
ningar där dessa frågor behandlas.

fredric korling är jur.dr. i civilrätt 
och disputerade i mars 2010 på sin 
avhandling rådgivningsansvar — särskilt 
avseende finansiell rådgivning och 
investeringsrådgivning. för närvarande 
är han knuten till Stockholm centre for 
commercial law, Stockholms universitet, 
där han bedriver ett post doc-project 
avseende regleringen av intressekonflikter 
på den finansiella marknaden.
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Samfundet

9 byråjäv. erinran.

discipLinÄrende 
beslut 2010

Bakgrund

A har företrätt X:s motpart i en 
tvist.

anMÄLan

I anmälan som inkom den 2 
oktober 2009 har X riktat kri-
tik mot advokat A och anfört i 
huvudsak följande. Han blev 
år 2007 stämd av Y, vars tomt 
han hade sin båt uppställd på. 
Y företräddes av A, som biträtt 
honom i ett annat ärende. Han 
påtalade därför för A att det före-
låg en jävssituation. A ansåg att 
det inte förelåg en jävssituation 
och fortsatte att vara ombud. Vid 
muntlig förberedelse vid tings-
rätten påtalade hans advokat att 
det förelåg jäv. A bestred även då 
att han var jävig. Han påtalade 
då att han avsåg att göra en an-
mälan till Advokatsamfundet. A 

uppgav då att han inte motsatte 
sig den på nytt framställda in-
vändningen och den muntliga 
förberedelsen ställdes in. A orsa-
kade genom sitt agerande stora 
kostnader och förlorad arbetstid 
för honom.

adVokatens yttrande

I yttrande av den 6 oktober 2009 
har A anfört i huvudsak följande. 
Han bestrider att han brutit mot 
god advokatsed. Y anlitade ho-
nom som ombud efter att X be-
stritt ett betalningsföreläggande. 
X anförde genom sitt ombud, ad-
vokaten B, att han skulle ha före-
trätt X i ett annat ärende relativt 
nyligen och att de önskade erhål-
la en redovisning av detta. Han 
upprättade påföljande dag ett 
svar där han redovisade att det 
inte var han utan hans kollega 
på byrån, advokaten C, som bi-
trädde X:s aktiebolag, W AB, i en 
entreprenadtvist. Aktuellt ären-
de hanterades på advokatbyrån 
mellan januari 2004 och oktober 
2006. Han bedömde att han inte 
var jävig genom att företräda Y 

mot X i en helt privat angelägen-
het som inte hade något med 
X:s bolag att göra. Det fanns inte 
heller någon annan koppling 
mellan X:s bolag och den entre-
prenadtvist som kollegan C han-
terat. Han uppgav i sin skrivelse 
till B att för det fall X eller B ändå 
ansåg honom vara jävig så skulle 
de meddela honom detta. Om så 
skulle ha skett skulle han självfal-
let ha avträtt ärendet omgående. 
Han erhöll inget svar eller annat 
besked angående sin skrivelse. 
Vid den muntliga förberedelsen 
uppgav B plötsligt att han ansåg 
att det förelåg jäv. Han undrade 
då varför inte denna uppfattning 
hade redovisats tidigare och 
varför han inte fick något svar 
på sin tidigare skrivelse. Han fick 
inget svar på denna fråga. Med 
hänsyn till sin klients intressen 
och regelverket kring jävsfrå-
gor saknade han anledning att 
motsätta sig den invändning som 
framställdes utan beslutade sig 
för att avträda såsom ombud 
och den muntliga förberedelsen 
ställs följaktligen in.

nÄMndens BedöMning 

och BesLut

Av utredningen framgår att A:s 
kollega företrätt ett av X helägt 
bolag under drygt två och ett 
halvt år. A har därför varit för-
hindrad att så kort tid därefter 
företräda annan klient mot X 
personligen.

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken.

Miljöstraffrätten.  
Miljökontroll, miljöbrott  
och brottspåföljder 

Fler titlar hittar du på nj.se

Norstedts Juridik 
– främst för de främsta.

Kontorsgemenskap
Del i kontorsgemenskap i 
nyrenoverade lokaler i vacker 
fastighet i centrala Göteborg. 
Viss tillgång till reception.

För frågor och ytterligare 
information kontakta 
Anders Midby, tel 031-701 75 21, 
anders@advokatfirmansamuelsson.se

C.G. Ekstedts Advokatbyrå
Advokatfirman Edip Samuelsson
Advokatbyrå Detert
Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg

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

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

Nu även Eurobolag

www.bolagsratt.se

Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat
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redaktionsrÅd
anne ramberg, tom knutson, andré anders-
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Christian Wahlström,
advokatfirman glimstedt 
norrköping kb, norrköping

uttrÄdda LedaMöter

Lena Blixt, örebro, 30 juni 
2010

Sten Ekstrand, Hallen,
27 augusti 2010

Fredric Forsman, riga,
27 augusti 2010 

Mark Hallquisth, stockholm,
1 maj 2010 

AnnaMaria Hammarlund, 
stockholm, 8 augusti 2010 

Carolina Hertzen, stockholm, 
16 augusti 2010 

Sigvard Jarvin, paris, 30 juni 
2010 

Sophie Jonsson, stockholm,
19 juli 2010 

Lennart Lefverström, karlstad, 
27 augusti 2010 

Anders Lindström, stockholm, 
12 augusti 2010

Hans Peter Lindström, umeå, 
13 augusti 2010 

Benny Persson, stockholm,
1 augusti 2010 

Anders Rosholm, Helsingborg, 
18 juli 2010 

Gabriel Unnholm, malmö,
19 juli 2010 

Carolina Uttersköld, Västerås, 
9 juli 2010 

Andreas Wallstén, luleå, 7 juni 
2010 

Karolina Zrimsek, göteborg,
6 juli 2010 

Johan Åberg, stockholm,
30 juni 2010 

aVLidna LedaMöter

Bengt Bergendal, stockholm, 
3 juli 2010 

Sven Collin, stockholm, 8 maj 
2010 

Nils Djurberg, göteborg i juli 
2010 

Torsten Lundius, lund, 16 juni 
2010 

LÄs Mer
läs remissvaren på www.ad-
vokatsamfundet.se . klicka på 
”advokatsamfundet tycker”.

nya LedaMöter 
den 27 augusti 2010

Anna Agardh, celsus advokat-
byrå Hb, stockholm

Kristian Ahlberg, crusner
advokatbyrå ab, 
Helsingborg

Josefin Alm, advokatfirman 
fylgia kb, stockholm

Nicolina Bacirtzis, danowsky 
& partners advokatbyrå kb, 
stockholm

Alina Backlund, advokat-
firman berggren & stoltz 
kb, sundsvall

JanMikael Bexhed, bxd
Juridik aktiebolag, 
stockholm

Christina Blomkvist, advokat-
firman Hammarskiöld & co 
ab, stockholm

Susanne Bärlin, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
frakfurt am main, tyskland

Hillevi Börjesson, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
göteborg

Andreas Ek, gernandt &
danielsson advokatbyrå kb, 
stockholm

Mats Eriksson, advokatfirman 
steinmann ab, stockholm

Johan Fernvall, advokatfirman 
karsten Olsen, malmö

Daniel Florén, andulf advokat 
ab, stockholm

Emma Forsberg, lindskog 
malmström advokatbyrå 
kb, stockholm

Magnus Forsman, rosengrens 
advokatbyrå i göteborg ab, 
göteborg

Jenny Holmén, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
stockholm

Frida Håglin, baker & 
mckenzie advokatbyrå kb, 
stockholm

Anders Ingvarson, 
mannheimer swartling 
advokatbyrå ab, malmö

Ulf Jacobson, Juristfirman ulf 
Jacobson, stockholm

Erica Johansson, mayer brown 
international llp, london, 
england

Ann Lind Kristensson, Jurist-
firman lind kristensson ab, 
göteborg

Olof Kullinger, advokatfirman 
nordia kb, stockholm

Marie Kviby, andulf advokat 
ab, stockholm

Karin Lindgren, advokatbyrå 
Zedendahl kb, borlänge

Mikael Ludwigs, advokat-
firman delphi i göteborg 
kb, göteborg

Magnus Moström, wistrand 
advokatbyrå, stockholm

Kristofer Munde, crusner
advokatbyrå ab, göteborg

Johan Myrén, advokatfirman 
Vinge kb, göteborg

Mattias Nilsson, white & case 
advokataktiebolag, 
stockholm

Robert Ohlsson, nord & co 
advokatbyrå kb, stockholm

Henry Oscarson, rosenberg 
advokatbyrå Hb, 
Helsingborg

Christian Oxhamre, advokat-
firman cederquist kb, 
stockholm

Martin Rifall, advokatfirman 
cederquist kb, stockholm

Frida Skoglund, advokat-
firman wiklund & karlsson 
ab, sollentuna

Martin Sundblad, mannheimer 
swartling advokatbyrå ab, 
göteborg

Andreas Sundén, advokat-
firman glimstedt norr-
köping kb, norrköping

Elisabeth Söderholm,
advokatfirman delphi  
i göteborg kb, göteborg

Sabine Söndergaard, gärde 
wesslau advokatbyrå ab, 
göteborg

Moritz Veller, advokatfirman 
cederquist kb, stockholm

Richard Modigh, sala, 15 juni 
2010 

reMissÄrenden

förteckning över remiss-
ärenden, i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R2010/0637 promemorian 

Vissa frågor om vapenlagen
R2010/0644 betänkandet 

tredje inre marknadspaketet 
för el och naturgas. fortsatt 
europeisk harmonisering.

R2010/0672 departements-
promemorian moderniserade 
regler för avvecklingssystem 
och finansiella säkerheter

R2010/0681 delbetänkandet 
avtalad upphovsrätt

R2010/0834 betänkandet 
insynsutredningens slutbe-
tänkande partsinsyn enligt 
rättegångsbalken

R2010/0853 betänkandet 
miljötillsynsförordningen

R2010/0883 promemorian 
förslag till förordning om 
behandling av personuppgif-
ter i lantmäteriets databas 
för arkiverade handlingar

R2010/0895 promemorian 
skattefrihet för alkolås i 
förmånsbilar

R2010/0900 promemorian 
bättre förutsättningar för 
internationellt tillsynssam-
arbete

R2010/0905 departements-
promemorian renskötsel-
konventionen

R2010/1022 kommissionens 
förslag till förordning för eu-
patentets översättningsar-
rangemang
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posttidning B
begrÄnsad eftersÄndning

Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan) till

sveriges advokatsamfund, box 273 21, 102 54 stockholm

K änd atensK brot tmål sadvoK at på l ånglunch en helt vanlig t isdag 

på 530 -tale t f Kr .  underl ät ta s idag av Kleos .  

säga vad man vill om dom gamla grekerna, men de visste precis vad som är betydelsefullt  

för dagens jurister.

ta det här med kleos, till exempel. ordet betyder ”renommé” eller ”ära”. viktigt för antikens 

stormän och hjältar, livsviktigt för dig som praktiserar juridik idag.

så det är ingen slump att Kleos också är namnet på sveriges nyaste och mest moderna  

advokatsystem, från norstedts Juridik.

Kleos hjälper dig att göra ett förstklassigt arbete, på alla plan. skapar struktur, ger överblick, 

förenklar och sparar tid. ett anpassat specialverktyg på internet, alltid åtkomligt och stadigt  

förankrat i din yrkesvardag. skapat av advokater, för advokater. vem vet bättre vad du behöver  

för att göra ett bra jobb?

Kleos.  
ett advokatsystem  
värt namnet.

sveriges kunnigaste advokater har en sak gemensamt. vi står 

bakom dem med förstklassig litteratur, programvara, utbildning 

och internettjänster. norstedts Juridik – främst för de främsta.

Främst 
för de 
främsta.

Läs mer på www.nj.se 
eller ring 08-598 92 80 
för mer information.


