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HITTA RÄTT DOM DIREKT!

SCANNA QR-KODEN 
MED DIN SMART PHONE 

FÖR ATT VETA MER! 

 

5 TRÄFFAR. 
ETT HOCKEY-VM SKAPAR HETA KÄNSLOR.
Med JP Rättsfallsnet söker du på alla ord i alla domar. När du hittat rätt laddar 
du ner domen direkt med ett klick.     
 JP Rättsfallsnet har en komplett bevakning av alla rätts  instanser och varje år 
växer databasen med ca 375.000 nya domar. Allt material är fullt sökbart dygnet 
runt så du har tillgång till informationen när du än behöver den.

Låt oss visa dig! Gå in på rättsfallsnet.se
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Ledare Generalsekreteraren

Vad ska krävas för att bli advokat?
det har pÅ senare tid förekommit en lätt förvirrad diskus
sion huruvida kraven för inträde i Sveriges advokatsamfund 
bör ändras. Röster har höjts för att ta bort kravet på jurist
examen. Man har argumenterat för att också den affärsjuri
diska magisterexamen från Linköpings universitet ska ge be
hörighet att bli ledamot av Advokatsamfundet. Skälen härför 
har främst uppgetts vara att samhällsutvecklingen kräver att 
det finns advokater med inriktning på affärsjuridik. Och får 
man förmoda att den nuvarande juristutbildningen inte kan 
anses tillgodose dessa behov. Om detta finns mycket att säga.

ViLLkoren För inträde i adVokatsaMFundet är regle
rade i 8 kap. rättegångsbalken (RB). Härav följer att endast 
den får antas som ledamot av samfundet som har genomgått 
för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk ut
bildning. Härtill krävs att den sökande kan styrka att han är 
lämplig att utöva advokatyrket.

För att bli advokat krävs enligt RB och stadgarna för Ad
vokatsamfundet bland annat att sökanden har avlagt de 
kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domar
ämbete. Enligt RB förordnar regeringen bland annat om 
kunskapsprov för utövande av domarämbete. Enligt förord
ning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som do
mare med mera gäller som kunskapsprov för behörighet att 
utöva domartjänst juristexamen enligt bilaga 2 till högsko
leförordningen (1993:100) eller motsvarande examen. Med 
en sådan utbildning jämställs en fullbordad juristutbildning 
som till övervägande del ägt rum i Danmark, Finland, Island 
eller Norge. Om denna utbildning är mer än ett år kortare än 
den svenska, skall den kompletteras med en utbildning som 
avslutas med ett kunskapsprov.

den aFFärsjuridiska MagisterexaMen från Linköpings 
universitet saknar vissa för advokatyrket centrala ämnes
områden jämfört med den traditionella juristutbildningen, 
nämligen straffrätt och processrätt. Vissa ämnesområden 
har dessutom en utpräglad ekonomisk inriktning. Advokat
samfundet anser därför inte att denna utbildning ska kunna 
ge behörighet till advokatyrket.

Regeringen har också haft att pröva frågan om den affärs
juridiska magisterexamen från Linköpings universitet är att 
jämställa med en juristexamen. Frågan besvarades nekande 
i regeringsbeslut av den 20 december 2001.

den grundLäggande bestäMMeLsen i 8 kap. 2 § första 
stycket p. 4 RB om erforderlig praktisk och teoretisk utbild
ning fick sin nuvarande lydelse den 1 juli 1988.

I propositionen anförs att det åligger samfundets styrelse 
att pröva om en sökande uppfyller lagens krav på erforder
lig utbildning. För att uppnå enhetlig och förutsebar till
lämpning borde Advokatsamfundet, sägs det, i sina stadgar 
kunna precisera vilken utbildning en sökande ska ha för att 
uppfylla detta krav. Enligt propositionen fick det sedan an
komma på Högsta domstolen att ta ställning till om de av 
samfundet ställda kraven kan anses stämma överens med 
lagens krav på utbildning.

Vad beträFFar MöjLigheten att bevilja jurister från andra 
länder inträde i Advokatsamfundet finns följande reglering. 
För det första kan den som har en juridisk utbildning från 
Danmark, Finland, Island eller Norge på samma villkor som 
i övrigt gäller den som har en svensk juristexamen vinna in
träde i Sveriges advokatsamfund.

För det andra gäller för den som har blivit auktoriserad 
som advokat i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlig
het med där gällande bestämmelser och som därefter under 
minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som 
biträdande jurist på advokatbyrå i Sverige att vederbörande 
skall anses uppfylla kraven enligt 8 kap. 2 § första stycket  
p. 2–5 RB, det vill säga kraven i fråga om för domartjänstgö
ring erforderliga kunskapsprov, erforderlig praktisk och teo
retisk utbildning, att vara känd för redbarhet och också i öv
rigt lämplig att utöva advokatverksamhet.

För det tredje finns i 8 kap. 2 § andra stycket RB en möjlig
het för samfundets styrelse att i enskilda fall medge undan
tag från antagningskraven i första stycket p. 2 och 3 beträf
fande den som är auktoriserad som advokat i en annan stat 
i enlighet med där gällande bestämmelser. De punkterna 

ANNE
RAMBERG



5Advokaten Nr 4 • 2013

Vad ska krävas för att bli advokat?

avser kraven i fråga om för domartjänstgöring erforderliga 
kunskapsprov och erforderlig praktisk och teoretisk utbild
ning. Den nämnda bestämmelsen infördes samtidigt med 
bestämmelsen i tredje stycket första meningen nedan och 
har sin grund i ett önskemål från Advokatsamfundets sida att 
öppna möjligheter att genom överenskommelser med ut
ländska advokatorganisationer möjliggöra för svenska advo
kater att bli ledamöter i dessa och ge deras medlemmar möj
ligheter att bli ledamöter av Sveriges advokatsamfund. Några 
sådana ömsesidiga avtal som förutsätts för bestämmelsens 
tillämplighet har dock inte träffats.

För det fjärde stadgas i 8 kap. 2 § tredje stycket första me
ningen RB att den som har genomgått en utbildning som 
krävs för att bli advokat i en stat inom Europeiska unionen 
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som i 
Sverige genomgått ett prov som visar att han har tillräckliga 
kunskaper om den svenska rättsordningen, skall anses upp
fylla kraven enligt första stycket p. 2 och 3. Genom denna 
bestämmelse genomfördes i Sverige för advokaters del det 
så kallade utbildningsdirektivet. Bestämmelsen avser endast 
den som är advokat i ett EESland eller den som uppfyller 
kraven för att bli advokat i ett sådant land. Denna fråga var 
föremål för Högsta domstolens prövning i NJA 2002 s. 130.

För det femte bör nämnas de bestämmelser som i Sverige 
antagits för att genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande 
av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan med
lemsstat än den i vilken auktorisation erhölls, det så kallade 
etableringsdirektivet (se 8 kap. 2 § tredje stycket andra me
ningen, 2 a § och 11 § RB). Det innebär att den som erhållit 
auktorisation som advokat i en EUstat efter tre års faktisk 
och regelbunden verksamhet som registrerad EUadvokat i 
Sverige ska anses uppfylla kraven i 8 kap. 2 § första stycket  
p. 2 och 3 RB.  

regLeringen aVseende utLändska jurister tar som 
synes i samtliga fall utom ett sikte på den som är auktoriserad 
som advokat i ett annat land. Undantaget är bestämmelsen 
om utbildningsdirektivet, 8 kap. 2 § tredje stycket första me
ningen RB, som tar sikte på den som genomgått den utbild
ning som krävs för att bli auktoriserad som advokat inom EU 
eller EES eller i Schweiz. Att genomförandet av direktiven och 
de andra möjligheter till inträde i samfundet som finns för ut
ländska jurister i och för sig innebär att jurister med en annan 
utbildningsbakgrund än den svenska kan vinna inträde i sam
fundet är oomtvistat. Värt att notera är dock dels att flera av 
de EUadvokater som kan vinna inträde i Advokatsamfundet 
har längre gående krav än de svenska för att bli auktoriserade 
nationellt, dels att olikheterna i utbildningsbakgrund och krav 
på praktisk erfarenhet från andra länder gör sig gällande även 
i förhållande till sökande till Advokatsamfundet som gått den 
traditionella vägen för att vinna inträde i samfundet.

sÅVäL etabLeringsdirektiVet som utbildningsdirektivet 
tar sikte på att underlätta för advokater (ej biträdande juris
ter) att etablera sig i annan medlemsstat inom EU.

Den omständighet att direktiven innebär att advokater 
med annan utbildningsbakgrund än den traditionella kan 
bli ledamöter av Advokatsamfundet bör därför inte anses ha 
någon självständig betydelse. Följaktligen finns det för närva

rande inte skäl att agera för att få till stånd några förändringar 
beträffande de krav på formell utbildning som uppställs som 
krav för inträde i samfundet. Däremot finns det all anled
ning att noga följa den utveckling som föranleds av de nya 
inträdesmöjligheter som anslutningen till EU skapat. Advo
katsamfundet har till exempel redan 2010 tagit initiativ till en 
ändring av inträdeskraven när det gäller praktisk erfarenhet. 
Sökanden ska numera under en tid av tre år efter juristexa
men ha utövat praktisk juridisk verksamhet, varav minst två 
ska ha ägnats åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i 
rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat 
eller för egen räkning. Tidigare krävdes fem års praktisk juri

disk verksamhet. Skälet för att sänka kvalifikationstiden var 
i huvudsak betingat av internationella hänsyn då kraven för 
att bli ledamot av Sveriges advokatsamfund var synnerligen 
höga i jämförelse med övriga europeiska länder. Det innebar 
en konkurrensbegränsning för unga svenska jurister som vill 
bli advokater. Till detta kommer den allmänna strävan att så 
långt som möjligt tillmötesgå kommissionens önskan om att 
harmonisera inträdeskraven i syfte att öppna upp den juridis
ka tjänstemarknaden och gynna ökad konkurrens.

adVokater är regLerade i Lag. Våra klienter har av lag
stiftaren tillförsäkrats en rad privilegier, som inte andra 
tjänsteutövares klienter åtnjuter. Därför ställs det särskilda 
krav på den som vill verka under titeln advokat. Alldeles oav
sett inom vilket rättsområde man som advokat är verksam 
ska en advokat vara insatt i såväl straffrätt som processrätt. 
Om man tror att man kan vara en skicklig affärsadvokat utan 
dessa kunskaper saknar man insikt i yrket. För att kunna 
skriva ett ändamålsenligt och väl fungerade avtal måste 
man kunna identifiera och förutse såväl straffrättsliga som 
processrättsliga konsekvenser. Det är i själva verket direkt 
olämpligt att företräda klienter i affärsjuridiska samman
hang utan denna kunskap. Straffrätt och processrätt utgör 
själva kärnan i advokatuppdraget. Den ska alla advokater 
kunna förhålla sig till. Det är vad som skiljer advokaten från 
andra konsulter. De röster som på senare tid förenat sig med 
Linköpings universitet i kravet på ett sänkt utbildningskrav 
är således fel på det.

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Den affärsjuridiska magisterexamen från Linköpings 
universitet saknar för advokatyrket vissa centrala 
ämnesområden jämfört med den traditionella jurist-
utbildningen, nämligen straffrätt och processrätt.” 
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Finansdepartementet 
vill ändra 3:12-reglerna
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Rättsmedicinalverket backar 
– rättsläkare får jobba jour
tidigare i april rapporterade 
flera medier att statens rätts-
läkare inte längre skulle jobba 
jour på kvällar och helger. det-
ta berodde på att rättsmedici-
nalverket hade ett sparkrav på 
sig på 50 miljoner kronor. 

Rättsläkarna var kritiska och be
farade att brottsutredningarna 
kunde försvåras. Några dagar se
nare skrev advokaterna Johan Er
iksson, Lars Kruse och Torgny 
Palm en debattartikel i Aftonbla
det där man påtalade att rättslä

karna har en av rättssystemets 
viktigaste funktioner och att rätts
medicinsk bevisning intar en sär
ställning i brottmål. Advokaterna 
kritiserade besparingsåtgärden 
och menade att den hotade rätts
säkerheten. I stället ville de att jus
titieministern skulle skjuta till de 
pengar som behövdes för att 
Rättsmedicinalverket skulle kun
na hålla öppet dygnet runt.

Nu har verket backat och säger 
till Aftonbladet att man i stället 
får titta på andra åtgärder för att 
spara pengar.

bara delägare som äger minst 
5 procent av företaget ska få 
tillämpa löneunderlagsregeln.

Ett av de skatteförslag som Fi
nansdepartementet har skickat 
ut på remiss i en promemoria är 
att löneunderlagsregeln i de så 
kallade 3:12reglerna ska ändras. 
Förslagen i promemorian kan 
komma med i budgetpropositio
nen inför budgetåret 2014.

I promemorian skriver Finans
departementet att utformningen 
av 3:12reglerna har inneburit en 
mycket låg beskattning för vissa 
delägare i stora fåmansföretag 
med många delägare och med 
många anställda. Enligt departe
mentet har detta i vissa fall  
överutnyttjats genom att anställ
da med mycket litet delägarskap 
har kunnat omvandla högt be
skattade tjänsteinkomster till  
lägre beskattade utdelningsin
komster.

Finansdepartementet skriver 
att det finns behov av att skärpa 
kraven, eftersom överutnyttjan

det undergräver 3:12reglernas 
legitimitet.

Enligt förslaget ska lönebaserat 
utrymme beräknas bara om delä
garen äger en andel i företaget 
som motsvarar minst 5 procent 
av kapitalet. I huvudsak 
ska lönebaserat utrymme 
beräknas bara om an
delsägarens eller någon 
närståendes löneuttag 
uppgår till nio inkomst
basbelopp. Det innebär 
en ändring av 57 kap. 19 § 
inkomstskattelagen.

Därutöver innehåller 
promemorian förslag för att be
gränsa storleken på de lönebase
rade utrymmena.

enLigt FinansdeparteMentet 
finns det samtidigt skäl att i högre 
grad än i dag stimulera de mindre 
företagen och förstärka deras in
citament att anställa. För att de 
föreslagna ändringarna inte ska 
leda till att balansen i beskatt
ningen av delägare i fåmansföre
tag och enskilda näringsidkare 

förskjuts föreslås även en höjning 
av räntenivån för positiv ränteför
delning för enskilda näringsidka
re.

– Förslaget är ogenomtänkt, sä
ger Anne Ramberg. Man skjuter 

myggor med kanon. Det 
skadar del ägar ägda före
tag som hindras från att 
växa och ta upp nya delä
gare. Jag tror dessvärre 
inte att man har förstått 
hur advokatbranschen 
fungerar. Förslaget byg
ger på helt felaktiga förut
sättningar. Andelen an

ställda som upptagits som 
delägare har inte, som anges i för
slaget, ökat. Tvärtom, säger Anne 
Ramberg och tillägger: 

– Det är ett allvarligt angrepp på 
de stora advokatbyråerna. Kon
kurrensen snedvrids på ett inte 
godtagbart sätt. Sverige behöver 
stora advokatbyråer som kan 
konkurrera med de engelska  
byråerna särskilt när det gäller  
M & A. Konkurrenskraften för
svagas med detta förslag.

Domstolsverket satsar 
på adjunktion
Det är svårt att hitta nya doma-
re när de gamla går i pension, 
särskilt utanför de större stä-
derna. Pensionskullarna för do-
mare inom det svenska rättsvä-
sendet har varit stora de 
senaste åren. 

Domstolsverket arbetar se-
dan tidigare med adjunktion i 
överrätterna. Nu vill verket sat-
sa vidare och förbereder ett 
förslag om adjunktion även i 
underrätterna. Förslaget ska 
vara klart efter sommaren. Un-
der våren kommer Domstols-
verket att ta in bland annat Ad-
vokatsamfundets synpunkter.

Enligt Anna Klara Strömberg, 
enhetschef för arbetsgivarfrå-
gor på Domstolsverket, är hu-
vudsyftet att skapa möjligheter 
för att man ska kunna arbeta så 
pass länge i en underrätt att en 
korrekt bedömning av perso-
nen kan göras av Domarnämn-
den. 

Anne Ramberg.

Rätten till tolk ska ses över.

Advokaterna kritiserade den fö-
reslagna besparingsåtgärden och 
menade att den hotade rättssäker-
heten.

Rätten till tolk 
i brottmål utökas
I en proposition vill regeringen 
ha skärpta regler för tillhanda-
hållande av tolkning vid dom-
stolssammanträden och polis-
förhör när den som står 
anklagad inte talar svenska. Yt-
terligare ett förslag är att dom-
stolar och brottsutredande 
myndigheter ska vara skyldiga 
att översätta vissa handlingar i 
brottmål.

Regeringen vill också se att 
kompetenskraven skärps när 
det gäller tolkar och översät-
tare som anlitas av domstolar 
och brottsutredande myndig-
heter. Om det är möjligt ska de 
tolkar och översättare som anli-
tas vara auktoriserade.

Propositionen, som har sin 
grund i ett EU-direktiv, föreslår 
att lagändringarna träder i kraft 
den 1 oktober i år. 

Prop. 2012/13:132
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Brister i riskhanteringen 
en rapport från Finansinspek-
tionen pekar på problem i ar-
betet mot penningtvätt.

Många företag inom finanssek
torn arbetar inte tillräckligt kvali
ficerat med att bedöma riskerna 
för penningtvätt och terrorism. 
Det konstaterar Finansinspektio
nen, FI, i en rapport. FI har bland 
annat hittat brister i företags risk
bedömningar och utformningen 
av åtgärder för kundkännedom 

och deras arbete att granska miss
tänkta transaktioner. En majori
tet av företagen anser dock att de 
uppfyller kraven på riskhante
ring, enligt rapporten.

sLutsatserna i rapporten 
kommer att användas för att ut
forma framtidens arbete. Myn
dighetens undersökningar kom
mer bland annat att inriktas på 
just företagens riskbedömningar 
och hur de hanterar kunder, verk

liga huvudmän och transaktioner 
som är förknippade med en hög 
risk för penningtvätt och terro
ristfinansiering.

Reglerna om förhindrande av 
penningtvätt och terrorism om
fattar också advokatbyråer. Tillsy
nen av advokatbyråer sköts dock 
inte av Finansinspektionen, utan 
av Advokatsamfundet.

Rapporten Penningtvätt och 

finansiering av terrorism.  

En bättre riskhantering
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Programmet för Advokatdagarna tar form
Mellan 17 och 18 oktober på-
går årets advokatdagar på 
grand hôtel i stockholm.

Programmet börjar anta en fas
tare form med sex olika parallella 
spår: process och skiljedom, af
färsjuridik 1, affärsjuridik 2, brott
mål, rule of law/offentlig rätt samt 

advokatverksamhet. Dagen in
leds med att Advokatsamfundets 
generalsekreterare Anne Ram
berg välkomsttalar samt med 
prisutdelning av Advokatsamfun
dets pris för framstående insatser 
inom juridiken. 

Ett spännande och fullspäckat 
program utlovas.

Ingen rätt till 
rättsskyddsersättning
En advokatbyrå var ombud för 
ett tyskt bolag som låg i tvist 
med en kommun i drygt två år 
mellan 2007 och 2009. Tvisten 
gällde en byggentreprenad och 
det tyska bolaget hade träffat 
en projektförsäkring hos ett 
försäkringsbolag. När advokat-
byrån i juni 2009 anmälde att 
bolaget ville ta rättsskyddsför-
säkringen i anspråk för kostna-
der i samband med tvisten sa 
försäkringsbolaget nej efter-
som anspråket hade framställts 
för sent och rätten till ersätt-
ning var preskriberad.

Advokatbyrån delade inte för-
säkringsbolagets åsikt och me-
nade att tidsfristen skulle börjat 
löpa först när ärendet var avslu-
tat och ombudet slutfakture-
rats, inte när tvisten uppkom 
eller ombudet anlitades.

Men Högsta domstolen kon-
staterar att tidsfristen inte bör-
jade löpa när tvisten uppstod, 
utan när ombudet anlitades. 
Alltså hade ettårsfristen löpt ut 
när advokatbyrån anmälde att 
försäkringsersättningen önska-
des tas i bruk och är därmed 
förlorad på grund av preskrip-
tion.

HD:s dom den 4 april 2013 i 
mål nr T 881-12

Lennart Aspegren 
juris hedersdoktor
Lennart 
Aspe gren 
har utsetts 
till heders-
doktor vid 
juridiska fa-
kulteten vid 
Stockholms 
universitet. 

Aspegren 
har tjänst-
gjort bland 
annat som 
hovrättsråd i Svea hovrätt, 
rättschef i Finansdepartemen-
tet, och som ledamot i Arbets-
domstolen och i Försäkrings-
domstolen. 

Bland Aspegrens internatio-
nella befattningar kan följande 
nämnas: vice ordförande i 
OECD:s Public Management 
Committee (PUMA); domare 
vid Internationella brottmålstri-
bunalen för Rwanda (ICTR) 
1995–2000; en av två ledamö-
ter i FN:s expertkommitté om 
Gazakonflikten 2011.

Lennart 
Aspegren.

Många företag inom finanssektorn arbetar inte tillräckligt kvalificerat med att bedöma riskerna för penningtvätt och 
terrorism.

penningtVätt
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Skattetillägg hade 
straffrättslig karaktär
hovrätten över skåne och 
blekinge undanröjer dom om 
skattebrott med hänvisning 
till ne bis in idem.

Hovrätten över Skåne och Ble
kinge ändrar Malmö tingsrätts 
fällande dom för grovt skatte
brott, eftersom den dömde 
mannen hade påförts skatte
tillägg. Skattetillägget hade straff
rättslig karaktär, enligt hovrätten. 
Att utöver skattetillägget döma 
för skattebrott skulle därför strida 
mot Europakonventionens för
bud mot dubbelbestraffning,  

den så kallade ne bis in idem
principen.

Malmö tingsrätt dömde i mars 
förra året mannen för grovt skat
tebrott till 120 timmars samhälls
tjänst och näringsförbud för att 
han hade undanhållit skatt. I sitt 
överklagande pekade mannen 
och hans advokat på att den döm
de också hade påförts skattetill
lägg för samma undanhållande. 
Domen för skattebrott innebar 
därmed att mannen straffades 
dubbelt, vilket strider både mot 
Europakonventionens förbud 
mot dubbelbestraffning i artikel 4 

punkt 1 i det sjunde tilläggsproto
kollet och mot artikel 50 i EU
stadgan.

Hovrätten resonerar kring 
innebörden av förbudet mot dub
belbestraffning. Domstolen slår 
fast, med utgångspunkt från EU
domstolens nyare praxis, att skat
tetillägget i detta fall hade straff
rättslig karaktär, och att det 
därmed innebar dubbelbestraff
ning att döma mannen för skatte
brott. Åtalet ogillas därför.

Hovrättens över Skåne och 

Blekinge beslut den 11 april 

2013 i mål nr B 985-12

H-G Axberger slutar som JO
eFter Mer än FeM År och 6 812 
individuella beslut väljer HG Ax
berger att sluta som JO. HG Ax
berger tillträdde som justitieom
budsman i februari 2008. I en 
intervju på JO:s webbplats säger 
han att han tycker att 6 812 indivi
duellt fattade beslut räcker som 
dagsverke.

Mycket positivt tar han med sig 
enligt honom själv. Han påpekar 
dock att en sak att tänka på inför 
framtiden för myndigheten är att 
arbetssättet bitvis är ”lite gam

meldags” och att arbetsformerna 
behöver moderniseras.

Riksdagen ska utse en efterträ

dare, men Axberger hoppas på 
någon ”med intresse och för 
ståelse för polis och åklagar 
verksamheten, där JO:s gransk
ning är särskilt betydelsefull”.  
Axberger säger att han har ett  
utredningsuppdrag att avsluta, 
men att han i övrigt ska ta det lite 
lugnare.

han sLutar ForMeLLt den 1 juli 
i år, men på grund av ledighet att 
ta ut har han i praktiken gjort sin 
sista arbetsdag som JO.

Så kan fler brott 
klaras upp
Regeringen har låtit Rikspolis-
styrelsen och Åklagarmyndig-
heten granska resultat och kva-
litet på den brottsutredande 
verksamheten i två rapporter. 
Den ena rapporten har granskat 
resultatutvecklingen i elva olika 
brottskategorier. En slutsats är 
att total brottsuppklaring inte 
är rimlig, men att antalet upp-
klarade brott bör kunna öka. 
Åtgärderna ser olika ut bero-
ende på vilken typ av brott det 
rör sig om, men bland annat fler 
och snabbare utredningsåtgär-
der inledningsvis samt ökad 
samverkan mellan åklagare och 
polis skulle ge bättre resultat.

I rapporten som behandlar 
kvaliteten på den brottsutre-
dande verksamheten har utre-
darna granskat utredningar 
som lagts ned eller inte inletts 
för att tillräckliga bevis saknats. 
När det gäller rån mot barn un-
der 18 år samt fakturabedräge-
rier finns det kvalitetsbrister 
konstaterar utredarna, som me-
nar att fler utredningsåtgärder 
hade kunnat sättas in tidigt i ut-
redningen.

Färre fall av dödligt våld 
under 2012
En rapport från Brottsförebyg-
gande rådet, Brå, visar att det 
dödliga våldet minskade under 
2012. Under förra året konstate-
rades 68 fall av dödligt våld. 
Det är en minskning med 3 fall 
och den lägsta noteringen se-
dan 1990 enligt de studier Brå 
har genomfört. En stor del av 
minskningen kan hänföras till 
Västra Götaland där det död-
liga våldet minskade från 19 fall 
under 2011 till 9 fall förra året. 
Storstadslänen stod samman-
lagt för 65 procent av det död-
liga våldet i landet.

Antalet anmälda brott över-
huvudtaget minskade med  
1 procent under 2012.

Hans-Gunnar Axberger.

Hovrätten över Skåne och Blekinge. Domstolen slår fast att skattetillägget i detta fall hade straffrättslig karaktär.

En stor del av minskningen av 
dödligt våld kan hänföras till Västra 
Götaland.
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bidrag FrÅn understödsFonden gjorde hennes dröM sann

astrid cederlöv gör vad de 
flesta bara får drömma om – 
läser juridik vid anrika oxford 
university. drömmen kunde 
bli möjlig tack vare bidrag från 
understödsfonden.

Astrid Cederlöv, 21 år, läser sitt 
tredje och sista år på det brittiska 
juristprogrammet på law school 
vid Worcester college vid Oxford 
University.

Att läsa utomlands kan vara 
dyrt. Astrids pappa som är advo
kat läste i tidskriften Advokaten 
om möjligheten att söka stipen
dier ur Understödsfonden. Astrid 
sökte och har fått bidrag.

– Jag skulle inte ha kunnat läsa 
juridik i Oxford om jag inte hade 
fått stipendium som täckt delar 
av mina undervisningskostnader. 
Det var avgörande att få de här 
pengarna, berättar Astrid då vi 
träffas i centrala Stockholm en 
regnig aprildag då hon är på till
fälligt besök i Sverige.

Efter gymnasiet sökte Astrid 
direkt till Oxford eftersom hon 
ville söka sig utomlands.

– Jag har alltid velat plugga ut
omlands och tycker att det är 
spännande med internationella 
frågor. Därför kände jag att jag 
direkt ville plugga vidare utom

lands, och inte bara ha ett ut
bytes år. Storbritannien kändes 
– nära. Så jag sökte – och kom in, 
säger hon.

att Läsa i oxFord är mycket 
krävande men också väldigt sti
mulerande tycker Astrid. Miljön 
är den vi kan i se i många brittiska 
kriminalteveserier. Scener i bland 
annat teveserien Kommissarie 
Lewis spelas ofta in på Astrids 
college. På Worcester college 
finns förutom bostäder för lärare 
och elever, en sjö och vackra par
ker, även kapell, bibliotek samt 
en stor gemensam medeltida 
matsal. Astrid bor i en student
korridor på ett campus som finns 
inne på colleget.

I hennes läsår finns det cirka 
tvåhundra juriststudenter vid Ox
ford University som är uppdelade 
på olika college. I Oxford finns ett 
30tal college. På Astrids college 
är det tio juriststudenter, i hen
nes läsår, vilket är ganska mycket. 
På vissa college finns det bara en 
eller två studenter, per läsår. Stu
dietakten är jämfört med Sverige 
mycket hög, och det blir inte 
mycket fritid över.

– Vi förväntas skriva en till två 
uppsatser per vecka. Varje upp
sats är cirka två tusen ord. Sedan 

träffar man sin handledande pro
fessor och vi analyserar tillsam
mans uppsatsen, om vad lagen 
är, hur den borde vara och vad 
man tycker om den, berättar 
hon.

De tre åren har varit både krä
vande och roliga. Astrid har inte 
ångrat sig, trots att det ibland va
rit tufft. 

– Och många kompisar och ett 
stort nätverk har jag fått på kö
pet, säger Astrid. 

Nu stundar slutexamen. Alla 
tentor skrivs nu sista veckorna. 
Det känns pirrigt men Astrid kän
ner sig väl förberedd. Efter exa
men vill Astrid gärna arbeta i 
Frankrike något år för någon in
ternationell människorättsorga
nisation och därefter funderar 

hon på att läsa ett tvåårigt mas
terprogram utomlands. Längre 
fram skulle hon gärna arbeta för 
FN med frågor som rör folkrätt 
och mänskliga rättigheter, det 
vore en dröm.

Har du något råd till den som 
funderar på att söka stipen-
dium från Understödsfon-
den?

– Sök! Söker man inte får man 
ju inte veta om man får. Jag visste 
ju inte heller om jag skulle kom
ma in på Oxford utan jag sökte 
mest för att se vad som skulle 
hända. Sedan kom jag in, precis 
som när jag fick stödet från Un
derstödsfonden! Ofta kan man 
mer än vad man tror! Jag tycker 
att man ska satsa, varför inte!?  TK  

Ansökningshandlingar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 au-
gusti 2013. Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsam-
fundet.se, alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds 
Understödsfond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkom-
ster, utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklara-
tion samt eventuell annan information som sökanden bedömer ha 
betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på telefon 
08-459 03 00.

oM understödsFonden

Astrid Cederlöv har inte ångrat sitt val att plugga utomlands trots att det 
ibland varit tufft.
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i dag krävs ett mer aktivt del-
tagande från advokatens sida 
medan domstolen förhåller sig 
mer passiv. en utveckling som 
kommer att fortsätta. det an-
ser försvarsadvokaten thomas 
olsson.

Advokat Thomas Olsson var mars 
månads gäst på Advokat i framti
dens lunchseminarium och han 
inledde med att poängtera den 
centrala roll som försvararen har 
när det gäller att upprätthålla 
grundläggande demokratiska 
principer. 

Eftersom straffprocessrätten är 
det yttersta uttrycket för statens 
våldsmonopol, sa Thomas Ols
son, är försvarens position så vik
tig utifrån ett samhällsperspektiv. 

– En av de grundläggande prin
ciperna i försvararuppdraget är 
just att verka för att den tilltalade 
eller misstänkte får en ”fair trial”, 
en rättvis rättegång helt enkelt. 
Det är det som hela försvararupp
draget kretsar kring. Kan man till
se det i varje enskilt fall, då har 
man fullgjort det ansvar och den 
roll som man har tilldelats i rätts
processen och i den demokratiska 
rättsstaten, sa Thomas Olsson och 
förklarade att det som låter som 
en självklarhet inte alltid är det.

– Det kan komma emellan 
många saker som exempelvis 
slentrian, bekvämlighet, effektivi
tetskrav och även prestige. Det 
kan göra att man på olika sätt inte 
tar hänsyn till de rättigheter som 
den tilltalade har, berättade Tho

mas Olsson och nämner Quick
rättegångarna som ett exempel på 
när det har fallerat.

soM FörsVarare, för att klien
ten ska få en rättvis rättegång, 
måste man hålla på de små be
stämmelserna. 

– Om man förvandlas från en 
offentlig försvarare till en ofantlig 
försvårare må det vara hänt.  

Man måste kräva att dessa be
stämmelser följs, sa Thomas Ols

son, för bakom dem ligger övervä
ganden kring olika principer där 
man har funnit att för att värna 
den enskildes rätt till en rättvis 
rättegång ska man ställa de här 
kraven på processen. 

Thomas Olsson menar dock att 
det finns vissa tendenser i rätts
samhället idag som håller på att 
förändra försvararrollen. Den ena 
är att partsställningen håller på 
att renodlas i brottmålen.

– Det blir tydligt att domstolar

na lägger över mer och mer an
svar på parterna. Domstolen 
backar och blir en formell betrak
tare som ser till att rättegången 
genomförs enligt rättegångsbal
kens regler. Den tar emot den in
formation som kommer utan att 
själv bidra och bedömer det som 
parterna har förebringat, sa Tho
mas Olsson.

det här är en utVeckLing som 
har pågått en tid, menade Thomas 
Olsson, men kommer att accentu
eras i framtiden. Domstolarna 
kommer inte längre att se det som 
sin uppgift att gå in för att verka 
för att olika kriminalpolitiska syf
ten som allmänprevention eller 
individualprevention upprätthålls 
i tolkningen av lagarna, de kom
mer att utgå från de rättsliga prin
ciperna som ligger till grund för 
rättsstaten när de dömer.

– Advokaten kommer att tving
as att vara mer aktiv och att initie
ra utvecklingen. Det kommer inte 
att gå att vara passiv mottagare av 
exempelvis ett förundersöknings
protokoll.

thoMas oLsson Menade att 
den här utvecklingen ställer 
större krav på försvarsadvokaten 
om att vara mer aktiv, göra egna 
utredningar, vara mer vaken in
för vilka brister som finns i förun
dersökningarna och hur de ska 
rättas till eller användas i rätte
gången.

– Man kommer inte i framtiden 
att kunna vara passiv mottagare 
av en förundersökning och gå in i 
rättegången och processa utifrån 
det material som åklagaren pre
senterat. Den här utvecklingen är 
oundviklig. MP  

”Offentlig försvarare 
eller ofantlig försvårare”

adVokat i FraMtiden

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

Försvarsadvokaten Thomas Olsson gästade i mars Advokat i framtiden och 
pratade om hur försvararrollen förändrats. 
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Norstedts Juridik – främst för de främsta.

))) CRITO

Ett väl konstruerat affärsavtal
bygger på kunskap, precision 
och framsynthet.

Avtalet ska förstås vara formellt korrekt och fördelaktigt för din klient. 

Men det ska också tåla att synas, prövas och rådbråkas. Och ett affärsavtal 

måste kunna ticka och gå under lång tid.

     Crito är verktyget för dig som konstruerar affärsjuridiska avtal och 

dokument. Bakom står våra ledande juridiska experter, som inte bara ger 

dig de optimala skrivningarna, utan också bakgrund, djupgående analys och 

nyttiga förhandlingsråd. 

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av
dig till Helena Viridén, 08-598 192 95
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EU-domstolen 
börjar twittra
EU-domstolens 
press- och infor-
mationsavdel-
ning har skapat 
två twitterkonton, ett på engel-
ska och ett på franska. Syftet 
med twitterkontona, @EU-
CourtPress och @CourUEPres-
se, är att man på ett bättre och 
enklare sätt än hittills ska kunna 
informera den europeiska all-
mänheten om domstolens verk-
samhet. Enligt EU-domstolens 
pressavdelning kommer det in-
ledningsvis att skickas ut mel-
lan en och tre tweets per vecka, 
som handlar om såväl dom-
stolsavgöranden som andra 
händelser vid domstolen. 

IBA:s konferens i Boston
IBA:s, International Bar Asso-
ciation, årliga konferens pågår i 
Boston mellan den 6 och 11 ok-
tober. 

Venezuelansk 
domare åtalas
IBAHRI 
observerar 
rättegång-
en mot 
den vene-
zuelanska 
domaren María Lourdes Afiuni. 
Afiuni har varit fängslad och 
hållits i husarrest sedan 2009 
bland annat för att hon beviljat 
borgen för en politisk fånge. 
Afiunis fall har blivit en symbol 
för förföljelsen av domarna i 
Venezuela.

IBAHRI:s rättegångsexperter 
har deltagit i samtliga åtta för-
hör sedan rättegången började 
i mars i år. Rättegången kom-
mer sannolikt att fortsätta un-
der hela 2013.

CCBE:s årsrapport 
kom i mars
Council of Bars and Law Socie-
ties of Europe, CCBE, har läm-
nat sin årsrapport. I CCBE:s års-
rapport går det att läsa om 
bland annat att CCBE med oro 
har reagerat på att den ekono-
miska krisen lett regeringar att 
föreslå radikala reformer när 
det gäller advokatyrket vilka 
äventyrat dess oberoende. En 
annan punkt är CCBE:s arbete i 
samband med det nya pen-
ningstvättsdirektivet.

Engelska advokater strejkade 
mot försämrad rättshjälp
när stora nedskärningar 
i rättshjälpen för brottsmiss-
tänkta planerades i england 
gick 400 processadvokater 
ut i strejk. 

En lång rad domstolsförhandling
ar i brottmål i norra England fick 
under den 22 april ställas in se
dan omkring 400 processadvoka
ter, ”barristers”, gått ut i en dags 
strejk i protest mot planerade 
neddragningar av rättshjälpen i 
brottmål. 

Den brittiska regeringen plane
rar stora besparingar i budgeten 
för rättshjälp till dem som miss
tänks för brott. Förslagen omfat
tar bland annat upphandling av 
advokattjänster för försvararupp
drag och en kraftig sänkning av 
ersättningen till advokater i brott
mål. Regeringen vill också ta bort 
rätten för misstänkta att själva 
välja försvarare.

engeLska Law society har ut
tryckt att förslagen kommer att 
leda till ett totalt sammanbrott 
för systemet med offentliga för
svarare. Law Society, som inte 

organiserar ”barristers” utan ”so
licitors”, stod dock inte bakom 
strejken, utan har i stället uppma
nat sina ledamöter att lämna sina 
synpunkter på förslagen, som nu 
remissbehandlas.

Förslagen om försämrad rätts
hjälp i brottmål är inte de enda 
förändringarna som oroar advo
kater och företrädare för det brit

tiska rättssystemet. Från och med 
den 22 april har möjligheterna att 
få rättshjälp i civilmål kraftigt be
gränsats. Samtidigt aviserar re
geringen också planer på höjda 
ansökningsavgifter för överkla
ganden i migrationsmål, upp
handlingar och planbeslut. Syftet 
är att minska antalet överklagan
den.  UÖ

Ungern ändrar grundlagen – igen
ibahri bekymrat över ung-
erskt agerande.

The International 
Bar Association’s 
Human Rights Insti
tute (IBAHRI) är 
djupt oroat över att 
det ungerska parla
mentet antar en fjärde ändring av 
den ungerska grundlagen som 
ytterligare begränsar författnings
domstolens auktoritet. Den fjärde 
ändringen av författningen, som 
antogs den 11 mars 2013, förbju
der författningsdomstolen att 

granska om föreslagna författ
ningsändringar i framtiden är för

fattningsenliga i sak, 
och tar ifrån dom
stolen rätten att i 
sina avgöranden 
hänvisa till rättsliga 
avgöranden som 
gjordes före januari 

2012, då den nya konstitutionen 
trädde i kraft.

Helena Kennedy, en av 
IBAHRI:s ordförande, säger:

– Vi uppmanar Ungerns myn
digheter att uppfylla sin skyldig
het om de internationella princi

perna om rättsstaten och återkalla 
den fjärde författningsändringen.

En delegation från IBAHRI be
sökte i mars 2012 Budapest för att 
träffa medlemmar av regeringen, 
domarkåren och advokatkåren. 
Besöket resulterade i rapporten 
”Courting Controversy: the Impact 
of the Recent Reforms on the Inde
pendence of the Judiciary and the 
Rule of Law in Hungary” där IBAH
RI uttrycker oro över ökande be
gränsningar när det gäller författ
ningsdomstolens behörighet och 
över tendensen hos regeringen att 
ignorera domstolens beslut. fo
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Båda de två kategorierna advokater i England och Wales – barristers och 
solicitors – oroas av den brittiska regeringens planer på neddragningar i 
rättshjälpen.



13Advokaten Nr 4 • 2013

Världen

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

När du köper en platsannons i SvD publiceras 
den också på SvD.se/jobb.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du 
kommunicera med rätt personer. Med SvD 
når du chefer, beslutsfattare och specialister. 

2

Hitta rätt person 
snabbare 
med annons i SvD och SvD.se

Iranska advokaters 
oberoende hotat
advokater protesterar i öppet 
brev.

International Bar Association’s 
Human Rights Institute, IBAHRI, 
uppmanar Irans regering att dra 
tillbaka ett kontroversiellt lagför
slag. Förslaget skulle om det an
tas göra att det iranska advokat
samfundet hamnar under 
rättsväsendets kontroll och att 
det oberoende som finns kvar för 
advokaterna försvinner.

De mest kontroversiella be
stämmelserna i propositionsut
kastet har tagits upp i ett öppet 
brev undertecknat av 35 iranska 
advokater. Några av punkterna 
som tas upp i brevet är:

Namnet ”advokatsamfund” ska 

ersättas med ”advokaternas orga
nisation”, ett sätt för myndighe
terna att nedgradera samfundet 
från att ha varit ett oberoende or
gan till att i stället bli en under
ordnad statlig organisation.

Ett slags övervakande kommis
sion ska skapas, vars medlemmar 
ska utses av rättsväsendets högste 
chef. Denna kommission ska ha 
befogenhet att övervaka alla vik
tiga angelägenheter i den nya ad
vokatorganisationen samt advo
katerna. Detta gäller till exempel 
advokaternas kompetens, val av 
styrelse samt upphävande och 
återkallande av advokatlicens.

Advokatsamfundets fastigheter 
och tillgångar ska föras över till 
den nya kommissionen.

Nataša Kandić blir årets 
Civil Right Defender
grundaren av Mr-centrum i 
serbien fick civil rights de-
fenders pris.

 
Organisationen Civil Rights De
fenders pris ”Civil Rights Defen
der of the Year Award” för 2013 
tilldelades Nataša Kandić, grun
dare av Humanitarian Law Cen
ter i Serbien.

Nataša Kandić fick priset ”för 
sitt ihärdiga och orädda arbete 
med att dokumentera krigsför
brytelser och andra allvarliga 
människorättskränkningar som 
begicks under krigen på 1990ta
let i det forna Jugoslavien, och för 
det ovärderliga stöd hon gav in
ternationella och nationella krigs
förbrytartribunaler genom att 
förse domstolarna med bevis och 
vittnen”.

nataša kandić grundade 
Humanitarian Law Center, HLC, 
(serbiska: Fond za humanitarno 
pravo, albanska: Fondi për të 
Drejtën Humanitare) år 1992.

HLC är en människorättsorga
nisation med ändamålet att doku
mentera de brott mot de mänsk
liga rättigheterna som begicks i 

stor skala i före detta Jugoslavien 
under de väpnade konflikterna i 
Kroatien, Bosnien och Kosovo.

Dokumentation som HLC har 
samlat in om krigsförbrytelser i 
Kroatien och i Bosnien och Her
cegovina har varit avgörande som 
bevismaterial i många av de fall 
som tagits upp av Internationella 
krigsförbrytartribunalen för före 
detta Jugoslavien (ICTY).

Nataša Kandić började besöka 
Kosovo regelbundet under 
1990talet. Hon samlade in infor
mation och vittnesuppgifter och 
erbjöd rättshjälp och stöd till of
fer för brott mot mänskliga rättig
heter. HLC publicerade rapporter 
om brott mot de mänskliga rättig
heterna i Kosovo som stod i direkt 
kontrast till de serbiska myndig
heternas information.

Ett exempel på HLC:s doku
mentation av det förflutna är Ko
sovo Memory Book. I den boken, 
som HLC har börjat ge ut, sam
manställs namnen på alla dödade 
och saknade personer i Kosovo 
under den väpnade konflikten 
1998 till 2000 och omständighe
terna kring deras dödsfall eller 
försvinnanden. MAfo
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Nataša Kandić började besöka Kosovo regelbundet under 1990-talet och 
grundade Humanitarian Law Center1992.
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professor Martin ingvar talade 
under rubriken: ”besluten i min 
hjärna eller varför jag inte gör som 
jag säger”. 

Martin Ingvar är professor och läkare. 
Hans forskning sedan 30 år rör hjärnans 
funktion vid hälsa och sjukdom. Själv

upplevd hälsa, stress och inlärning är 
hans huvudsakliga intressen. Martin 
Ingvar har skrivit ett halvdussin böcker i 
populärvetenskap och är en stark röst 
för forskningens betydelse för samhälls
utvecklingen.

Modern lagstiftning bygger på att 
människan betraktas som en medveten 
och moraliskt kapabel individ. Föreläs
ningens tema var en problematisering 
kring detta. Baserat på modern beteen
de och neurokognitiv vetenskap går det 
att visa att även komplexa beslut påver
kas av enkla grundläggande automatis
ka mekanismer. Det blir ett särskilt pro
blem i rättstillämpningen när gränsen 
för normalitet är oklar mellan hälsa 
och sjukdom, när beteendeuttryck blir 
olika på grund av kulturell bakgrund 

och när människor är så olika som indi
vider.

Martin ingVar redde ut och proble
matiserade runt olika mänskliga egen
skaper och begrepp, och hur både arv 
och miljö påverkar människan. Han ut
förde en rad underfundiga och humoris
tiska experiment tillsammans med del
tagarna på Rakelseminariet som med 
stor tydlighet visade att våra inbyggda 
”beräkningsmodeller” för att tolka om
världen kan spela oss spratt.

Enligt Martin Ingvar börjar forskarna 
förstå vissa grundläggande mänskliga 
mekanismer. De hittar samma kulturella 
fenomen i olika kulturer över hela värl
den. Många mänskliga egenskaper som 
till exempel generositet och empati be

Reportage Rakel

Mer än 300 kvinnliga jurister lät sig inspireras på årets Rakel 
som genomfördes i mars på Grand Hôtel i Stockholm.

text tom knutson, magnus andersson, per johansson 
foto nixon johansen

Bejublad 
Rakel- 

konferens

Årets upplaga av konferensen Rakel, den sjunde i ordningen, lockade mer än 
300 deltagare, vilket är ett nytt rekord, från advokatbyråerna, domstolar
na, Åklagarmyndigheten och andra juristarbetsplatser.

Deltagarna hälsades välkomna av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg, som är initiativtagare till nätverket Hilda.

– Hilda engagerar många. Under förra året hade Hildas olika projekt 1 200 del
tagare, sa Anne Ramberg.

Efter ett inledande pass med retorikkonsulten Elaine Eksvärd hölls tre parallella 
seminarier med Googles Sverigechef Stina Honkamaa, lagmannen Petra Lundh och 
advokat MariaPia Hope före professor Martin Ingvars föreläsning. n

Professor Martin 
Ingvar lockade till 
många reflektio-
ner och skratt.

Martin Ingvar redde ut begrepp och          lockade till skratt
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approximationer om vad saker och ting 
är; ibland har vi rätt, ibland har vi inte 
helt rätt.

På en fråga från Anne Ramberg om 
hur politiskt opportuna Martin Ingvars 
uppfattningar är svarade han:

– Det är okontroversiellt att vi är både 
arv och miljö. Det är klart att om man 
inte förstår att människor är olika, av till 
exempel biologiska orsaker, så kommer 
man inte heller att kunna skapa vare sig 
rättssystem, skolsystem eller hälsosys
tem som är rimligt fördelningsmässigt 
okej. Utan då skapar man konstiga poli
tiska lösningar som i längden på något 
sätt förstärker det sociala arvets inflytan
de. Mest tydligt är detta i dag på skolans 
område. Nästa område där det lär bli 
tydligt är hälsosystemet. n

fordrar överlevnad i form av gruppsam
verkan, konstaterade Martin Ingvar.

– Jantelagen är inte någon norsk eller 
svensk uppfinning utan det är en biolo
gisk uppfinning som är ganska bra. Det 
är ett sätt att upprätthålla gruppens ge
mensamma norm för den gemensam
ma styrkan kontra egennyttan, kom
menterade han.

Martin ingVar probLeMatiserade 
särskilt runt begreppet medvetandet, 
vår känsla av hur omvärlden ser ut. Ett 
problem med begreppet är att termen är 
dåligt definierad. Jämför medvetandet 
hos ett nyfött barn, med en person med 
hjärnskada eller en person som sover el
ler en person som är psykotisk.

– Om man ska använda medvetande 

som grund för att utkräva ansvar för sina 
handlingar så blir det bekymmersamt, 
sa Martin Ingvar som menade att finns 
en rad tillstånd då man gör saker men 
inte riktigt kan ta ansvar för sina hand
lingar.

Medvetandet som omvärldsmodell är 
imperfekt, konstaterade Martin Ingvar 
som menade att det är det som gör oss 
människor så spännande. Slutsatsen är 
enkel: Medvetandet som vi har är bra 
men inte perfekt.

Varför har vi då ett medvetande?
– Jo, för det är ett effektivt sätt för so

cial samverkan. Det är ett effektivt sätt 
för att förstå omvärlden. Vi lägger ihop 
en bild av omvärlden och vi kan beräkna 
saker och ting effektivt, sa Martin Ingvar 
som tillade att medvetandet innehåller 

Reportage Rakel

Anne Ramberg hälsar välkommen 
i en fullsatt spegelsal.

nästa 
uppsLag

Stina Honkamaa 
och Petra Lundh

Martin Ingvar redde ut begrepp och          lockade till skratt
”Jantelagen 

är en 
biologisk 
uppfinning 

som är 
ganska bra”
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Reportage Rakel

Lagmannen vid södertörns tings-
rätt petra Lundh tog seminariedel-
tagarna vid årets rakelkonferens 
med på sin karriärmässiga men 
också privata resa.

– Allt hänger ihop! Det går att göra karriär 
även om man har barn och familj och lite 
speciella omständigheter, sa fyrabarns
mamman Petra Lundh. Jag har alltid 
satt familjen främst, alltid arbetat heltid, 
men aldrig dygnet runt. Det har funge
rat, fast visst har det varit jobbigt många 
gånger. Men jag och maken LarsGunnar, 
även han jurist, har delat på bördan om 
man nu ska använda det ordet.

Petra Lundh utnämndes till chef för 
en av landets största domstolar, Sö
dertörns tingsrätt, i maj 2012. Tidigare 
har hon haft flera tunga uppdrag inom 
domstolsväsendet och Regeringskans

liet, bland annat som vice ordförande 
i Svea hovrätt, chefsrådman vid Stock
holms tingsrätt, kanslichef i Göteborgs
kommittén och utredningssekreterare i 
en av tre granskningskommissioner för 
Palmemordet.

petra Lundh kunde blivit mellan
stadielärare, men när hon flyttade till 
Stockholm från Kristianstad kom hon 
inte in på lärarlinjen så det blev juridik i 
stället – och utan att riktigt veta vad hon 
gett sig in på föll allt snabbt på plats.

– Det var kul och intressant, studier
na gick bra och jag fick ting vid Stock
holms tingsrätt som notarie, där trivdes 
jag med en gång.

Därefter rullade det på och uppdra
gen avlöste varandra i snabb takt. Pet
ra Lundh blev tillfrågad eller sökte olika 
anställningar – och fick dem vanligtvis. 

Parets första barn, Fanny som nyligen 
fyllde 22, fick hjärtstillestånd vid föd
seln och är gravt funktionshindrad med 
ett betydande omsorgsbehov. 

– Vi tog hand om henne själva, med 
hjälp från kommun och avlastningshem 
gick det. Vi ville vara som en vanlig fa
milj utan personal i hemmet då vi fick 
tre barn till efter Fanny, vilket kan tyck
as lite galet.

Petra Lundh rekommenderade alla 
med möjlighet att skaffa barn, då det 
ger perspektiv på tillvaron och vad som 
är viktigt.

här är nÅgra av hennes funderingar 
på sådant som förbättrar möjligheter
na att bli chef eller göra karriär på an
nat sätt:

• Skaffa dig så bred erfarenhet som 
möjligt, då uppstår alltid möjligheter 

”Vi måste 
också våga 
misslyckas, 

det är ingen 
katastrof 
om det blir 
fel ibland.”

googles sverigechef stina hon-
kamaa berättade öppenhjärtigt 
på rakelseminariet om sin syn på 
ledarskap, ”balans i livet” och nät-
verk.

Stina Honkamaa är sedan 2008 country 
director på Google. Dessförinnan ledde 
hon under tre år mediebyrån Carat Sve
rige med 100 anställda. Hon har också 
haft flera andra seniora positioner inom 
mediebranschen.

På seminariet samtalade Advokatsam
fundets chefsjurist Maria Billing med Sti
na Honkamaa som rättframt berättade 
om sina erfarenheter. Hon beskrev att en 
viktig drivkraft för henne är en vilja att 
alltid förbättra det man gör. Hon betona
de även hur viktigt det är att ha roligt på 
arbetet tillsammans med dem man arbe
tar med. I den värld där hon jobbar har 
det traditionellt sett funnits få kvinnor, 
även om det under senare år har börjat 

”Man måste sätta allt i perspektiv”

Googles        vd Stina Honkamaa
gav sin syn på saker och ting

Stina Honkamaa, 
Sverigechef 
för Google.
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Reportage Rakel

nästa 
uppsLag

Maria-Pia Hope
och Elaine 
Eksvärd

är ingen katastrof om det blir fel ibland. 
Man bör heller inte ta sig själv på för 
stort allvar, vi är alla bara en liten del av 
helheten. Försök ha kul på jobbet, det 
måste vara utgångspunkten – även när 
det är svårt måste man kunna skratta 
lite också …

aVsLutningsVis ÅterVände hon till 
rubriken för seminariet: ”När kommer 
bluffen att avslöjas?”

– Detta säger jag av egen erfarenhet 
och efter att ha talat med många andra: 
Alla är lika osäkra, du kommer att räcka 
till! Ställ er frågan vad som egentligen 
är viktigt. Exempelvis vad är ett rätte
gångsfel som gör att målet återförvisas 
jämfört med ditt barns epilepsianfall. 
Man måste alltid sätta saker i sitt rätta 
perspektiv. Ingen är perfekt, jag tror att 
vi alla lever med bluffen! n

att pröva nya saker och områden, ex
empelvis att undervisa eller medverka 
i olika sammanhang.

• Har ni möjlighet, byt arbete så ofta 
som möjligt, det är så man skaffar sig er
farenhet.

• Gå aldrig med på att din man eller 
partner har viktigare jobb än du, för så 
är det inte!

• Studera dina chefer, vad gör de bra, 
mindre bra – hur skulle du göra i motsva
rande situation?

• Försök inte vara alla till lags, det går 
inte. Gör ditt bästa och var nöjd med 
det.

Prestigelöshet, lyhördhet och förmå
ga att se varje medarbetare som de är 
samt förmågan att alltid vara tydlig var 
personliga egenskaper hon lyfte fram 
som väsentliga för blivande chefer.

– Vi måste också våga misslyckas, det 

”När jag 
rekryterar 

chefer 
tycker jag att 
det är viktigt 

att man är 
trygg i sig 
själv och 

inte har ett 
hävdelse- 

begär.

förändrats. För Stina har det inte innebu
rit att hon känt sig mindre värd. Inte hel
ler är frågan om kön något hon tänker på 
särskilt i sitt dagliga arbete.

googLe uppFattas soM en mycket  
attraktiv arbetsplats i olika undersök
ningar, med en modern personalpolitik. 
Stina beskrev de mycket täta återkopp
lingarna, bland annat i form av medar
betarsamtal, som gör att alla på före
taget är väl medvetna om var man har 
varandra och att kunskapsöverföringen 
blir optimal.

– När jag rekryterar chefer tycker jag 
att det är viktigt att man är trygg i sig själv 
och inte har ett hävdelsebegär. Är man 
trygg är det lättare att se andra männis
kor lyckas. Är du chef är det ens uppgift 
att lyfta andra och få dem att växa.

På frågan om vilken hennes inställ
ning är till kvotering av kvinnor svarade 
Stina att hon är tveksam till att det är rätt 

väg att gå men att hon inte hade någon 
absolut uppfattning.

– För mig är det viktigt att vi har delat 
upp ansvaret hemma. Det skulle vara 
svårt att ha superkoll på allt på jobbet 
och på allt hemma, sa Stina som menade 
att eftersom Google har flexibla arbets
förhållanden kan hon planera sin tid i 
hög grad, och lägga möten på tider som 
passar henne.

pÅ FrÅgan hur hon har lyckats med sin 
karriär svarade Stina att nyckeln är att 
hitta ett arbete man brinner för, fokuse
ra på rätt saker och jobba hårt .

– Då händer det bra grejer, sa hon men 
tillade att det även kan ha ett värde att 
delta på olika sammankomster och nät
verksträffar:

– Jag gick på många branschevent i 
början av min karriär. Jag fick mitt för
sta jobb på en mediebyrå via ett sådant, 
berättade hon.

”Man måste sätta allt i perspektiv”

Petra Lundh, lagman 
vid Södertörns tingsrätt.

I dag deltar hon inte i några formali
serade nätverk, och hon är inte heller 
på Facebook. Däremot har hon ett rikt 
ickeformellt nätverk med kolleger och 
vänner.

– Jag bollar idéer med dem jag jobbar 
med och pratar med mina kolleger oav
sett på vilken nivå de är i företaget, jag 
har ett väldigt starkt team omkring mig. 
De här samtalen ger enormt mycket, för
tydligade hon.

På frågan om varför man ska våga väl
ja att bli chef sa Stina Honkamaa:

– Om man får en möjlighet så måste 
man ta den! Även om det inte känns rätt 
just då, det kommer att lösa sig sedan. 
Det är ju positivt att man får en möjlig
het att påverka. Om man tycker att man 
är hyfsat bra själv, och det hoppas jag 
att alla tycker, då får man ju en chans 
att föra över det sättet att vara eller det 
sättet som man tycker att ett företag ska 
skötas på. n

Googles        vd Stina Honkamaa
gav sin syn på saker och ting
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elaine eksvärd var inlednings-
talare vid rakelkonferensen. 
hon föreläste under rubriken Mo-
dern retorik – så får du folk att vilja 
lyssna.

– gör dig inte smart, gör dig för-
stådd – för det är smart! så uttryck-
er elaine eksvärd sitt motto.

Elaine Eksvärd är retorikkonsult, före
läsare och författare, och har kommen
terat både svenska riksdagsval och ame
rikanska presidentval i medierna som 
retorikexpert. I sin föreläsning använde 
hon sin person och sin bakgrund som 
utgångspunkt för drastiskt illustreran
de exempel på vad retorik är och hur 
den fungerar.

– Retorik är inte konsten att tala. Reto

rik är konsten att få folk att vilja lyssna, 
förklarade Elaine Eksvärd.

Hon gav praktiska råd om hur man 
kan få sina lyssnare att vilja lyssna och 
visade konkreta prov på det genom öv
ningar, bilder och filmer.

En utgångspunkt för att nå fram till 
lyssnarna är att sätta sig själv i perspek
tiv.

– Var den bästa retoriska versionen av 
dig själv, uppmanade Elaine Eksvärd. 
De bästa talarna kan konsten att vara 
sig själva inför andra.

Elaine Eksvärd visade filmer med 
uppskattade talare som professorerna 
Hans Rosling och Leif GW Persson och 
lät Rakeldeltagarna analysera varför 
man vill lyssna på dem.

Hon konstaterade att Leif GW Pers

Reportage Rakel

Elaine Eksvärd: Så          får du folk att vilja lyssna

Elaine Eksvärd höll 
sitt anförande under 
rubriken: ”Modern 
retorik – så får du 
folk att vilja lyssna”.

Advokatbyråkarriär 
– utmaningar 

och glädjeämnen
advokat Maria-pia hope är mana-
ging partner på advokatfirman 
Vinge. hon var en av de första kvin-
nor som blev vd för en stor svensk 
advokatbyrå. Vid rakelkonferen-
sen höll hon ett seminarium med 
temat advokatbyråkarriär – utma-
ningar och glädjeämnen.

När MariaPia Hope började på juristlin
jen som 19åring ville hon arbeta inter
nationellt, inom FN, som diplomat. Ef
ter att ha varit sommarstipendiat på FN 
i New York insåg hon att den karriären 
kanske hade verkat mer intressant än 
den verkligen var. År 2013 kan hon kon
statera att hon har varit sju år på Vinge 

i Stockholm, och dessförinnan tio år på 
samma byrå i London. Det är ganska 
långt från de drömmar hon hade som 
19åring, konstaterar hon, men mycket 
av det som lockade i diplomatyrket in
går i arbetet nu.

– Men advokat ville jag inte bli!

eFter studier vid universitetet i Edin
burgh och vid Harvard Law School kom 
MariaPia Hope till London 1996 som bi
trädande jurist. Hon trivdes mot förmo
dan bra på advokatbyrå och lade diplo
matplanerna på hyllan. Hon hade inga 
planer på att lämna London, som hon 
tycker är en fantastisk stad att arbeta 
i. Men när familjen väntade sitt andra 

barn bestämde de sig för att flytta. Va
let stod mellan hennes mans hemland 
Skottland och Sverige. De valde Sverige 
på grund av vädret:

– Det finns inga somrar i Skottland!
I april 2012 blev MariaPia Hope ma

naging partner (MP) på Vinge. Hope be
skrev vad man gör som MP. Hon refe
rerade till en studie av professor Mats 
Alvesson, där många som hade inter
vjuats om sitt ledarskap i serviceorga
nisationer betonade aktiviteter i varda
gen: ”Listen, chat and be cheerful.” Det 
gäller att veta var organisationen befin
ner sig och att ha en strategi för att leda 
organisationen – som MP har hon 200 
öppna projekt samtidigt. Maria-Pia Hope är                                 managing partner på Advokatfirman Vinge. 
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lyssnarna i inledningen, innan du leve
rerar budskapet:

• Välvilja
• Nyfikenhet
• Trovärdighet

eLaine eksVärd reFererade till sin 
bok Du är din generation och menade 
att vi bör se generationsskillnader som 
en tillgång. Hon anknöt till ”genera
tionskoderna” som man måste knäcka 
för att kunna kommunicera med alla 
åldrar och avslutade föreläsningen med 
en berörande berättelse om sin farfar.

Till sist sammanfattade Elaine Ek
svärd sitt budskap:

– Säger lyssnarna att du var bra, då är 
du bra. Säger lyssnarna det du har sagt, 
då är du en retoriker! n

son gör nästan alla fel som retoriker 
– ändå blir det rätt. Hur framförandet 
uppfattas beror på vem talaren är. Den 
ivrige 64åringen Hans Rosling uppfat
tar vi som pigg och entusiasmerande – 
men den som är yngre och uppträder på 
samma sätt uppfattas kanske inte som 
pigg och härlig, utan som oseriös. Ett 
annat exempel är att kvinnor som säger 
vad de tycker kan uppfattas som kaxiga 
– medan män som säger vad de tycker 
anses som raka.

– Var dig själv – alla andra är upptag
na, sade Elaine Eksvärd.

ocksÅ utseendeMässigt är det vik
tigt att sätta sig själv i perspektiv. Vi 
människor är generaliserande – det är 
så hjärnan fungerar. Kläder påverkar 

hur andra ser på dig, men också hur 
du själv uppträder och talar. Elaine Ek
svärds slutsats är uppmaningen: Klä dig 
strategiskt!

– Dina kläder talar – se till att de säger 
exakt det du vill, rådde hon.

Kroppsspråk är det första språk vi 
lär oss, påminde Elaine Eksvärd. Vårt 
kroppspråk styr röstläget, och rösten 
ger förstärkning till vårt budskap. Hon 
varnade för att inleda seriöst, men av
sluta med ett nervöst skratt – det kallade 
hon för ”trovärdighetsdöden”.

Elaine Eksvärd poängerade att det är 
viktigt för en talare att ha ögonkontakt 
med alla i auditoriet och att visualisera 
det man talar om.

Hon poängerade att du som talare 
bör ha som mål att skapa tre känslor hos 

Reportage Rakel

”Var dig 
själv – alla 
andra är 

upptagna! ”

Elaine Eksvärd: Så          får du folk att vilja lyssna

nästa 
uppsLag

Ännu fler bilder 
från Rakel- 

konferensen

– Det är väldigt roligt att få en roll där 
man får överblick över organisationen, 
sade MariaPia Hope.

MariaPia Hope frågade sig varför så 
få kvinnor finns i ledande positioner i 
advokatvärlden, inte minst bland affärs
byråer. Hon presenterade statistik som 
visar att 57,5 procent av de biträdande 
juristerna på svenska advokatbyråer 
är kvinnor. Andelen kvinnliga advoka
ter är 23 procent och andelen kvinnliga 
delägare är 17 procent. Ser man på de 
50 största advokatbyråerna i Sverige, är 
bara 11 procent av delägarna kvinnor.

Men MariaPia Hope framhöll att de 
stora Stockholmsbyråerna går i brä
schen för förändring och nämnde siff
ror från den egna byrån som exempel. 
Bland de delägare på Vinge som är föd
da på 1980talet är 50 procent kvinnor.

MariaPia Hope tror att kvinnorna 
kommer att få genomslag på sikt och att 
advokatbranschen är på rätt väg. Det 
finns goda förutsättningar i Sverige, där 
vi är på väg mot mer familjeorienterat 
samhälle – där skiljer vi oss från USA och 
England. Inom domarkåren i USA och 
England är omkring 25 procent kvin
nor, men i Sverige hela 50 procent. Ma
riaPia Hope berättade att familjen alltid 
har tagit hjälp och alltid har haft nanny 
åt barnen. Hon är en stor förespråkare 
för RUTavdraget. I Sverige slutar inte 
kvinnor i juristyrket, som i USA. Här 

finns spännande juristkarriärer, och si
tuationen ser helt annorlunda ut.

– Men vi ligger efter i advokatbran
schen, särskilt på affärsbyråerna, sade 
MariaPia Hope.

MariaPia Hope tror att det är en ge
nerationsfråga och inte längre en genus
fråga.

– Vi är dåliga på att förklara fördelarna 
med en byråkarriär.

Hon nämnde några konkreta saker 
som advokatbyråerna kan göra för att 
behålla kvinnorna:

• Vara tydligare kring erbjudandet 
och kraven för att arbeta på advokat
byrå.

• Föra fram förebilder – det är bety
delsefullt att tjejer i samma generation 
finns på byrån.

• Tala om att det är okej att arbeta flex
ibelt.

Maria-pia hope aVsLutade med ett 
antal råd om vad man som kvinna i ad
vokatbranschen själv bör tänka på:

• Jobba hårt!
• Bygg relationer externt och internt!
• Jobba mer på styrkor än svagheter!
• Lita på magkänslan!
• Ha skinn på näsan!
• Ge saker tid – bestäm inte hela kar

riären mitt i småbarnsåren!
• Dela lika hemma!
• Ha kul! nMaria-Pia Hope är                                 managing partner på Advokatfirman Vinge. 



Nu erbjuder vi dig full bevakning av samtliga tings- och förvaltningsrätter som  
komplement till Karnov. Över 200 000 nya domar varje år som löpande publiceras 
sökbara i Karnov - rättsdatabas.

 
Innehåller:
> Löpande bevakning av samtliga domstolar
> Över 200 000 domar per år
> Sökbart och integrerat i Karnov
 
 
Testa gratis: karnovgroup.se/domar

200 000 tings- och förvaltningsrättsdomar i Karnov 
- Sveriges bredaste rättsdatabas
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Reportage Rakel

Stämningen var på topp under konfe-
rensen.

Från vänster: Eva-Maj Mühlenbock, Mari Andersson, Anne Ramberg, Lena Frylemo och Lilian Wiklund.

Konferensen gav tillfällen för kvinnliga 
jurister från olika delar av rättsväsendet 
att diskutera och nätverka.

Det blev nytt deltagarrekord på årets Rakelkonferens med mer 
än 300 deltagare.

Catherine Forchheimer och Jessica 
Ambruson.

Heléne Lövung och Lena Frånstedt Lofalk.
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Stölder i butiker och varuhus, fa
briker och kiosker har markant 
minskat. Investeringsbedräge

rier, förskingring och trolöshet mot hu
vudman är i stort oförändrade. Stölder 

av lager och transporter är ett växande 
problem, dessutom har bensin och die
selstölder ökat kraftigt på sistone.

– Framför allt är utvecklingen av be
drägeribrotten allvarlig och markerar 

ett skifte i kriminaliteten. Vi är på väg 
från ett samhälle där man tar till ett där 
man lurar. Detta är framtidens brottslig
het, sa Lars Korsell, enhetschef på Brå.

Skiftet från stölder till bedrägerier be
ror på att mindre kontanter är i omlopp 
och en förskjutning av värdena. Tidiga
re låg de i saker, nu är det ofta immate
riella tillgångar som stjäls. Företagen är 
inte bara offer utan också förövare.

– De utpressar varandra ibland. Stora 
lager och transportgodsstölder är inget 
som säljs på Blocket utan detta går in i 
näringslivet igen.

Reportage Folk och försvar

Bättre samordning, större samsyn, djupare branschsamverkan och ett ökat eget 
ansvar för att möta de kriminella hoten mot näringslivet.
Detta lyftes fram som lösningar vid seminariet som avslutade Folk och försvars 
årsmöte i Stockholm.

text per johansson foto istockphoto, per johansson

Skifte i kriminaliteten –  från stöld till bedrägeri

antaL anMäLda brott

 1994 2012

Utpressning, ocker 518 3 846

Investeringsbedrägeri 0 80

Förskingring, grov  
förskingring, undandräkt 3 007 2 771

Trolöshet mot huvudman 484 1 129

Bedrägeri med hjälp 
av bluffakturor 3 390 (år 2005) 16 068

Inbrottsstöld i butik, 
varuhus, kommersiell 
utställningslokal 11 564 4 448

Inbrottsstöld i fabrik, lager, 
verkstad (ej bilverkstad) 6 441 3 464

Inbrottsstöld i kiosk, 
automat, skyltskåp 3 767 998

Stöld av diesel
Januari 2013 Februari 2013 Mars 2013
410 749  785 

Stöld av andra drivmedel
Januari 2013 Februari 2013 Mars 2013
433 878 967   

Källa: Brottsförebyggande rådet 
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höga krav på polisen kan man göra det
samma på branscherna. Vi vill ta emot 
deras kunskaper, men jag tror de kan 
göra mer själva innan de kommer till 
oss. 

– Vi ser en ökning av bluffakturor och 
att metoderna förfinas. Vi ser även en 
trend att man går till tingsrätten och ri
der på förlikningsvågen. Domstolen föl
jer givetvis regelverket men spelar de 
här figurerna i händerna när den säger: 
Bråka inte om beloppen utan betala 
hälften var, sa Per Geijer, säkerhetschef 
på  Svensk Handel.

 Rikskriminalchefen Klas Friberg un
derströk att mycket skett inom polisen 
för att adressera problematiken.

– Vi har byggt en struktur för att möta 
trendförändringen att lura och inte ta, 
sa han.

För två år sedan bildade polisen 
en nationell operativ ledningsgrupp. 
Sakkunnigmyndigheter inom polisen 
är specialinriktade på olika typer av 
brottslighet. Det finns sju samverkans
områden med kontaktpersoner dit 
branschföreträdare kan vända sig med 
sina problem.

Rikskriminalchefen medgav att man 
tidigare kunnat visa större intresse för 
information om brottslighet inom olika 
branscher, men påpekade att den inter
na kommunikationen i branschfören
ingarna är bristfällig. När polisen kall
lade säkerhetscheferna vid de största 
byggbolagen till ett möte för att höra hur 
de ser på brottsligheten som riktas mot 
dem var det första gången de träffades.

– Det finns säkert andra branscher 
där man heller inte pratar om gemen
samma säkerhetsproblem och hänvisar 
till konkurrensskäl. Men kan man ställa » 

Reportage Folk och försvar

Skifte i kriminaliteten –  från stöld till bedrägeri
”Vi ser även 
en trend att 
man går till 

tingsrätten 
och rider på 
förliknings- 

vågen.”

Ulf Svahn.

Per Geijer.

Anne Ramberg.

Klas Friberg.

Lars Korsell.
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Han efterlyste större samsyn kring 
bluffakturor av rättsväsendets aktörer.

Även Ulf Svahn, vd för Svenska Petrole
um och Biodrivmedel Institutet, efter 
lyste en ökad samordning och välkom
nade en samverkan på olika brottsom
råden utifrån ett nationellt perspektiv: 
Smitning svarar för cirka hälften av driv
medelsstölderna. Resten stjäls på olika 
sätt från stationer och genom skimning 
vid betalterminaler.

Per Geijer bedömde att avtalslagen 
inte behövde ändras på grund av att det 
blir för stort ingrepp i den dominerande 
seriösa verksamheten.

Han uttryckte en viss oro för polisens 
omorganisation till en nationell organi
sation.

Anne Ramberg, generalsekreterare 
för Sveriges advokatsamfund, ansåg att 
det är enkelt att identifiera problemen 
men svårare att komma med konstrukti
va lösningar, att teknikutvecklingen är en 
faktor som man inte kan göra något åt och 
att tekniken även är till gagn för brotts
lingar liksom internationaliseringen.

– Jag tror inte att enbart lagstiftning el
ler rättstillämpning kan lösa detta. Fler 
kameror och mer tvångsmedel är inte 
svaret. Vi har rätt gott om detta redan, 
och effektiviteten i brottsbekämpning
en har trots användandet av alla dessa 
hemliga tvångsmedel inte ökat, sa hon.

– Man kan ställa krav på näringslivet 
att de ökar den interna kontrollen, att 
hotbilder analyseras och handlingspla
ner upprättas samt att man i större ut
sträckning ägnar sig åt branschsamver
kan och inte håller på sina kunskaper 
i tron att det skulle skada konkurrens
situationen om man delar med sig av 
hemligheterna.

Hon pekade på betydelsen av ett stör
re personligt ansvar från såväl företag 
som enskilda när det gäller att förhin
dra brott.

– Man kan inte bara luta sig mot po
lisen och avkräva att de ska lösa våra 
brott, de gör nog så gott de kan.

Avslutningsvis konstaterade Klas Fri
berg att den nya nationella polisorgani
sationen förbättrar möjligheterna att 

möta hoten mot näringslivet, att 8 av 10 
som begår den här typen av brott åter
faller i brottslighet – att detta är ett sam
hällsproblem som inte enbart polis och 
åklagare kan lösa.

– Vi har sett en repressiv utveckling 
där politikerna ropar på längre straff 
och mer tvångsmedel, vilket inte fun
gerar. I stället bör man fokusera på de 
sociala problem som är ursprunget till 
att unga dras in i kriminalitet, kommen
terade Anne Ramberg.

Klas Friberg framhöll hur dåliga vi är 
på att ta hand om ungdomar som vill 
hoppa av från den organiserade brotts
ligheten, att en fånge kostar samhället 
2 800 kronor om dagen, sedan satsas 
inte en krona på dem.

– I stället för att bygga jättefina fängel
ser vore det bättre att man satsade mer 
pengar på barnen i skolan så de inte blir 
de här arga unga pojkarna. Polisen och 
kriminalvården kommer aldrig kunna 
lösa problemen som skola, familj och 
samhälle inte lyckats fånga, summera
de Anne Ramberg.  n

Reportage Folk och försvar

”I stället för 
att bygga 
jättefina 

fängelser 
vore det 
bättre att 

man satsade 
mer peng-
ar på bar-

nen i skolan 
så de inte 
blir de här 
arga unga 
pojkarna”

FAR Akademi ägs av FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Allt om fastighetsrätt
Några nyheter i årets upplaga

 • Nya lagen om uthyrning av egen bostad
 • Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter
 • Förenklingar i plan- och byggsystemet 

En omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen inom fastighetsrätt 
och byggjuridik. Inledningsvis återfinns jordabalken sedan följer regler om 
fastighetsbildning, byggande med bygglovs- och miljöprövning, ägande med 
förvaltning, försäljning och förmedling samt skatte- och rättegångsregler.

Pris 560 kr*  
*Pris exkl. moms och frakt.

Information och beställning 
farakademi.se, 08 506 112 00

Ny
upplaga!



Speciellt för dig
Max Matthiessen har i samarbete med Willis upphandlat ett försäkringsskydd anpassat för delägare på advokatbyråer. 
Allt för att ge dig bästa möjliga villkor, premier och utfall. Som ledamot i Sveriges Advokatsamfund får du en komplett 
lösning som täcker hela ditt försäkringsbehov. I kombination med Max Matthiessens personliga rådgivning är det 
ett svårslaget alternativ.

Välkommen att kontakta Eva Pantzar Waage på telefon 08-613 02 27 eller eva.pantzar@maxm.se om du vill veta mer, 
alternativt kan du läsa mer på www.advokatsamfundet.se.
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Gästkrönika

Våra kollegor trakasseras, hotas och       mördas i kampen för rättssäkerhet

För sex År sedan besökte mina kollegor och jag Natalja Es
temirova och hennes arbetskamrater på den ryska männis
korättsorganisationen Memorial. På deras kontor i den tje
tjenska huvudstaden Groznyj pratade vi om vårt 
gemensamma arbete med att söka upprättelse för de tusen
tals familjer vars anhöriga har avrättats, torterats eller ”för
svunnit” i den konfliktdrabbade regionen. Genom att doku
mentera brotten och driva rättsprocesser i nationella och 
internationella domstolar har Memorial och andra ryska or
ganisationer, tillsammans med Civil Rights Defenders, fått 
Ryssland fällt i över 200 fall inför Europadomstolen i Stras
bourg. Över 100 miljoner kronor har betalats av Ryssland i 
skadestånd till familjerna. Lidandet är omfattande: Enbart 
antalet ”försvunna” uppgår till uppskattningsvis 3 000–
5 000. Men de ansvariga för grymheterna går fortfarande fria 
– straffriheten är i det närmaste total och många av de högre 
befälen har istället befordrats.

tVÅ År eFter VÅrt besök i Groznyj mördades flera män
niskorättsförsvarare i regionen. En av dem var Natalja Este
mirova. Den 15 juli 2009 kidnappades hon i sitt hem av okän
da män som förde henne till grannrepubliken Ingusjien där 
de sköt henne till döds. Det råder inget tvivel om att mordet 
hörde samman med Nataljas envetna arbete för de mänsk
liga rättigheterna – ett arbete som väckte ilska och rädsla hos 
de mäktiga krafter som bär ett ansvar för det som sker i nor
ra Kaukasus. Natalja hade tidigare blivit hotad i ett möte med 
den ökände tjetjenske presidenten Ramzan Kadyrov, som 
styr den våldsamma republiken med järnhand.

hösten 2009 anordnade Civil Rights Defenders en konfe
rens i Stockholm. Syftet var dels att uppmärksamma den all
varliga situationen, dels att samordna krafterna för att prak
tiskt hjälpa våra utsatta kollegor. Senare samma höst stod 

Sverige som EUordförandeland värd för ett toppmöte med 
Ryssland och vi lyckades med att få upp våra frågor på högsta 
politiska nivå: Statsminister Reinfeldt uppmanade Rysslands 
dåvarande president Medvedev att stärka skyddet för landets 
människorättsförsvarare.

Vi bestäMde oss tidigt för att göra vår konferens till en år
lig mötesplats för utsatta människorättsförsvarare från norra 
Kaukasus. Samtidigt var vi också medvetna om att många 
människorättsförsvarare världen över tyvärr delar våra rys
ka kollegors svåra arbetssituation. Under 2011/2012 tog vi 
därför tre viktiga beslut: Att arrangera en årlig kapacitetsstär
kande konferens för utsatta aktivister världen över, att instif
ta ett pris som ska delas ut varje år till en person som med 
risk för liv och hälsa arbetar för att skydda människors rättig
heter och att upprätta ett program för preventiva och akuta 
skyddsåtgärder.

den 2–5 apriL 2013 bjöd Civil Rights Defenders in till den för
sta årliga, globala konferensen för utsatta människorättsför
svarare från några av de mest repressiva samhällena i värl
den. Konferensen, som döptes till Defenders’ Days och hölls i 
Stockholm, samlade över 180 människorättsförsvarare och 
representanter från svenska och internationella människo
rättsorganisationer inklusive två FNrapportörer. Under kon
ferensen delade vi ut vårt första Civil Rights Defender of the 
Year Award. Priset gick till den serbiska människorättsförsva
raren Nataša Kandić, som i likhet med Natalja Estemirova 
har vigt sitt liv åt att rapportera och dokumentera grova män
niskorättsbrott och att de ansvariga ska ställas inför rätta. Na
tasa är stämplad som landsförrädare i sitt hemland Serbien 
och lever under ständiga dödshot. Själv menar hon att det 
inte finns någon plats för rädsla i arbetet för de mänskliga 
rättigheterna.

GästkRöNiköR
RoBERt HåRdH
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inoM VÅrt prograM för preventivt och akut stöd till utsatta 
människorättsförsvarare har vi hittills utbildat över 130 akti
vister från tre kontinenter i bland annat digital säkerhet. Vi 
har också förbättrat säkerheten på flera kontor och hjälpt ett 
antal personer att söka tillfälligt skydd på annan ort och i an
nat land.

aLLa dessa insatser är direkta resultat av Nataljas död 
och är olika sätt att minska utsattheten för andra människo
rättsförsvarare i hennes situation. Men den kanske viktigaste 
insatsen bär hennes namn: Under Defenders’ Days sjösatte 
vi nämligen Natalia Project, som är världens första alarmsys
tem för utsatta människorättsförsvarare. Projektet innebär 
att vi successivt kommer att förse världens mest hotade 
människorättsförsvarare med ett överfallsalarm. När alar
met aktiveras skickas ett SOSmeddelande till Civil Rights De
fenders huvudkontor i Stockholm och till personer i den ho
tades närhet. En GPSsignal gör det möjligt att se var den 
attackerade befinner sig. Kollegor kan ingripa lokalt medan 
Civil Rights Defenders, genom sociala nätverk som Facebook 
och Twitter, kan mobilisera stöd och uppmärksamhet. Hela 
världen kan veta vad som hänt bara ett par minuter efter att 
en attack har skett. Alarmsystemet, som har fått ett fantas
tiskt mottagande både i Sverige och internationellt, är för
stås ingen livsgaranti men det är ett bra komplement till an
dra säkerhetsåtgärder. Tanken på att Natalja kanske kunde 
ha varit i liv om hon hade haft ett överfallslarm går inte att 
bortse ifrån. 

Vi hÅLLer just nu pÅ med att utrusta de fem första männis
korättsförsvararna med alarmsystemet. Samtliga fem lever 
och verkar i norra Kaukasus. Vårt nuvarande mål är att ut
rusta ytterligare 50 personer till slutet av 2014 men med mer 
resurser kan vi utrusta många fler.

”Det råder inget tvivel om att mordet hörde samman 
med Natalias envetna arbete för de mänskliga rättig-
heterna – ett arbete som väckte ilska och rädsla 
hos de mäktiga krafter som bär ett ansvar för det 
som sker i norra Kaukasus.”

nataLja esteMiroVas Modiga arbete lever vidare och 
kommer att ge resultat i många år framöver, framförallt i 
form av fällande domar mot Ryssland i Europadomstolen. 
Men det finns många människorättsförsvarare, däribland 
advokater och jurister, som i likhet med Natalja riskerar sina 
liv för att säkerställa rättsstatens principer och respekten för 
de mänskliga rättigheterna. De behöver och förtjänar vår 
uppmärksamhet.

gÅ in pÅ www.nataLiaproject.org och bli en del av det 
världsomspännande nätverk som gör livet lite säkrare för 
några av våra kollegor. Tillsammans kan vi göra så mycket 
mer.

Robert Hårdh 

människorättsjurist och chef för civil rights defenders

Våra kollegor trakasseras, hotas och       mördas i kampen för rättssäkerhet

GästkRöNiköR
RoBERt HåRdH



28 Advokaten Nr 4 • 2013

Flyktingströmmarna över världen är strida med miljontals människor 
som flyr krig, svält och fattigdom. Sverige är ett av de länder som i absoluta 

tal tar emot flest flyktingar av de industrialiserade länderna. 
Det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige utsätter 
flyktingmottagandet för utomordentligt stora prövningar. 

Men systemet har också brister i sig själv, påpekar advokater. 
text ulrika öster, tom knutson och maria persson 

foto scanpix, istockphoto

Flyktingströmmar en

nder 2012 tog Sverige emot över 43 000 asylsökan
de. Siffran var den högsta sedan 1992, då kriget i före 

detta Jugoslavien rasade som värst. Lilla Sverige var 
därmed på fjärde plats bland världens industrialisera
de länder som flyktingmottagare under förra året.  Och 
det mesta tyder på att utvecklingen har fortsatt även 
under 2013. 

Dagens strida ström av flyktingar innebär att syste
met för prövning av vilka som har rätt till uppehållstill

stånd i Sverige ställs inför hårda prov, troligen de hårdaste 
sedan den nya process och instansordningen i migrations
ärenden drog igång år 2006. 

Den nya process och instansordningen (se faktaruta) ska
pades för att stärka rättssäkerheten för alla de människor 
som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige, och välkom
nades av många, däribland Advokatsamfundet. Men de po
sitiva tongångarna inför förändringen har inte inneburit att 
allt är frid och fröjd, och att rättssäkerheten nu är perfekt. 

Advokat CarlOlof Lindberg arbetar sedan länge med asyl
mål. Han upplever systemet för asylprövning i många delar 
som ”ett lotteri”. 

– Jag kan inte säga att det fungerar väldigt bra och att det i 
alla sammanhang är en enhetlig praxis, sammanfattar han. 

Advokat Karin Gyllenring på Stockholms Asylbyrå delar 
hans uppfattning. 

– Rent generellt tycker jag att rättssäkerheten är låg. Det är 
bristfällig bevishantering, alltför många oerfarna handläg
gare på Migrationsverket och stor ruljans på handläggare, 
fastslår hon, och konstaterar att många av verkets handläg
gare inte ens är jurister.

Också en bristfällig upphandling av tolkar påverkar rätts
säkerheten negativt, menar Gyllenring. 

Förbättrar statistik

De brister som advokaterna pekar på har accentuerats av 
den stora mängden flyktingar som kommer just nu, inte 
minst från krigets Syrien. 

– Generellt är systemet överbelastat, det märks. Det märks 
framför allt på sådana ärenden man kan kalla oprioriterade, 
påpekar Karin Gyllenring.  

Också advokat Helen Westlund märker att flyktingar från 
andra länder än just Syrien får vänta länge just nu. 

för rättssäkerheten

»

Fokus Migration och rättssäkerhet
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Syrier som flyr över 
gränsen till Turkiet. 
De bär de få till-
hörigheter familjen 
fått med sig från 
hemmet i Syrien.
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– Det stora antalet syriska flyktingar som kommer nu be
handlas relativt snabbt, och de får också uppehållstillstånd. 
Det fungerar relativt väl. Men det sker ju på de andras be
kostnad. De som kommer från andra länder får vänta längre 
och det blir sämre utredningar, säger Helen Westlund.

Hon har själv klienter från bland annat Afghanistan och 
Iran, klienter som nu får vänta länge i ovisshet. 

CarlOlof Lindberg upplever det som att prioriteringen av 
de syriska flyktingarna till viss del är ett sätt för Migrations
verket att förbättra statistiken över väntetider. 

– Migrationsverket har tagit tillfället i akt och snurrat iväg en 
massa ärenden för att förbättra sin statistik, säger han krasst. 

Samtidigt dras också den snabba hanteringen av syrierna 
med ett inneboende rättssäkerhetsproblem, påpekar ad
vokaterna. 

– Syriska sökande har, slentrianmässigt, getts tillfälligt  
uppehållstillstånd i tre år. De tilldelas inte något offentligt 
biträde och många gånger missar man att det faktiskt finns 
skyddsskäl, kanske flyktingstatus, i de här ärendena. Då ska 
det vara permanent uppehållstillstånd och inte tillfälligt, sä
ger Karin Gyllenring, som påpekar att förutsägbarheten i 
just dessa fall snarast blir ett problem.

tidsgränser stressar

De intervjuade advokaterna upplever alltså att det finns en 
uppdelning av prioriterade och oprioriterade flyktingar. 
Men enligt Migrationsverkets generaldirektör Anders Da
nielsson var prioriteringen av syri
erna bara en tillfällig insats under 
förra året (se artikel på s. 34). 

Migrationsverket har under de 
senaste åren arbetat hårt med att 
förkorta väntetiderna i asylpro
cessen, bland annat i form av pro
jektet Kortare väntan. 

För de asylsökande är det na
turligtvis positivt att få sina beslut 
snabbare, betonar advokaterna. 
Att vänta i månader och år på ett 
beslut kan vara en plåga för män
niskor som redan bär på svåra 
trauman från krig, förföljelse och 
tortyr. Samtidigt får inte andra vik
tiga värden offras på snabbhetens 
altare. I dag är risken stor för att Migrationsverket missar 
viktiga omständigheter för att det ska gå så fort, menar He
len Westlund, som upplever att verkets handläggare själva 
är pressade och stressade.

– Det finns en informell tidsgräns på Migrationsverket för 
hur lång en utredning får vara nu för tiden. En utredning 
ska ta två till två och en halv timmar, och det tycks inte spela 
så stor roll vad det är för ärende, säger hon, och fortsätter:

– Det är få ärenden där man klarar att göra en ordentlig ut

redning på två timmar. Så jag tycker att det ofta blir alldeles 
för korta och slarviga utredningar.

För att komma till rätta med bristerna tvingas Helen West
lund ofta begära kompletteringar. Ibland beviljas detta,  
ibland inte. Konsekvensen av ett nej kan bli att viktiga om
ständigheter och asylskäl kommer bort, påpekar Westlund. 
Dessutom kan det skapas onödiga trovärdighetsproblem, 
för att handläggaren inte haft tid att ställa alla frågor och reda 
ut eventuella oklarheter. 

Helen Westlund ifrågasätter 
också handläggarnas kunskaper 
om situationen i olika länder. I dag 
är utredarna nämligen inte specia
liserade, utan alla handläggare ut
reder alla världens länder. 

Karin Gyllenring delar Helen 
Westlunds kritik mot utredning
arna. 

– Många gånger får jag så slent
rianmässiga bedömningar i ett be
slut att ärendet återförvisas från 
domstolen på grund av att Migra
tionsverket inte fullgjort sin utred
ningsskyldighet, berättar hon.

Också CarlOlof Lindberg mär
ker pressen i utredningarna.

– I dag sätter Migrationsverket ut två och en halv timmes 
utredning. Det är svårt att hinna, och det har till och med 
hänt att biträdet, alltså jag, inte får tid att ställa frågor. Det 
har jag protesterat strängt mot, berättar han.

Finns tidsgräns

Advokaterna är eniga: Migrationsverkets utredningar är 
ofta summariska och schablonartade. Desto viktigare blir 
det då för biträdet att få fram avgörande fakta. 

”Det finns en informell 
tidsgräns på Migrations-
verket för hur lång en ut-
redning får vara nu för 
tiden. En utredning ska 
ta två till två och en halv 

timmar, och det tycks inte 
spela så stor roll vad det 

är för ärende.” 
Helen Westlund

Fokus Migration och rättssäkerhet

Helen Westlund.

Carl-Olof Lindberg.

Beräknat på an-
talet asylsökande 
per capita tog 
Sverige emot 
näst mest av de 
industrialiserade 
länderna, 16,4 sö-
kande per tusen 
invånare. Endast 
Malta tog emot 
fler ansökningar 
(21,7 sökande 
per tusen invå-
nare).

asyL-
ansökningar 
per capita
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Många gånger handlar de nödvändiga uppgifterna om si
tuationen i ett visst land. Migrationsverkets landkunskaper 
grundas på ett omfattande landinformationssystem, Lifos, 
ett system som även advokaterna har tillgång till. Men ofta 
behövs mer och aktuellare uppgifter för att styrka klientens 
berättelse. En del kan man hämta med hjälp av internet, 
menar CarlOlof Lindberg. Han använder sökmotorn Goog
le som ett viktigt arbetsredskap, men sätter också klienten 
i arbete.

– Jag brukar uppdra åt sökanden, som kan sitt eget språk, 
att själv leta upp den händelse som åberopas, om den är be
skriven på internet eller i medierna, säger han.

Organisationer som Amnesty International och FNorga
net UNHCR kan bidra med viktiga fakta. Ibland kan också 
medicinsk sakkunskap behöva kopplas in.

Det finns egentligen ingen gräns för vad advokaterna 
får göra för att bekräfta klienternas berättelser. Men en 
helt annan sak är vad de får betalt för att göra. Som 
offentliga biträden får advokaterna sin ersättning från stats
kassan. Och den ersättningen täcker sällan hela arbetsin
satsen.

– Jag har full möjlighet att göra egna utredningar och jag 
måste ju göra det för att tillvarata klientens intressen, men 
jag får inte betalt för det, berättar Karin Gyllenring.

Just arbetet för att få fram landinformation hör till det som 
är svårt att få ersättning för, fastslår Gyllenring.

Helen Westlund har samma erfarenhet. Och migrations
domstolarna är ”snålare” än Migrationsverket menar hon. 

– De har någon form av informell tidsgräns för hur lång tid 
ett mål ska ta, och den får man inte överskrida. Men en del 
mål tar längre tid, det är bara så. Den tiden måste man lägga 
ner, säger Westlund.

Tidsgränsen skiljer sig enligt Helen Westlund åt mellan de 
olika migrationsdomstolarna. 

– Stockholm ligger lägst, med cirka åtta timmar. I Malmö 

har jag hört att gränsen är ungefär tio–tolv timmar, berät
tar hon. 

prutar sig sjäLVa

Även CarlOlof Lindberg upplever att det finns ett slags för
väntad normaltid för asyladvokaternas arbete. Och den har 
varit densamma länge.

– 1976 låg genomsnittstiden för vad ett ärende skulle ta på 
sju timmar. Konstigt nog efter alla omvälvningar så ligger 
genomsnittstiden på ett asylärende också i dag på sju–åtta 
timmar, säger han. 

Lindberg tycker att han för det mesta får betalt för sitt ned
lagda arbete. Men det händer att han prutar sig själv, och an
passar sin kostnadsräkning till vad han tror att han kan få.

– Ibland lägger man ner en förfärlig massa tid och känner 
att det här kommer man inte att kunna ta betalt för, säger 
Lindberg. 

De andra advokaterna tycker att de har lärt sig att anpassa 
kostnadsräkningarna till vad de vet att Migrationsverket och 
domstolarna accepterar.

– Jag antar att jag prutar mig själv, eftersom jag vet att jag 
inte får betalt för all tid  jag lagt ner. Men om jag begär mer 
än den vanliga tiden, då prutas det. Framför allt i domstolen, 
fastslår Helen Westlund.

Hon pekar också på ett särskilt problem som uppstår när 
ett mål överklagats till migrationsdomstolen. Klienten får 
inte betalt för sin reskostnad för ett möte med henne inför 
den muntliga förhandlingen. Varken Migrationsverket eller 
Migrationsdomstolen är beredda att betala en sådan kost
nad. 

– Det är ett jätteproblem. Om det är en muntlig förhand
ling är det självklart att jag måste träffa klienten och gå ige
nom ärendet och diskutera inför förhandlingen, säger West
lund.

Om klienten finns i Stockholm, där Helen Westlund arbe
tar, går det ofta att ändå få till ett möte. Men om den asylsö
kande flyttat eller flyttats under ärendets gång kan det bli 
svårare.

– Många advokater väljer nog att inte träffa klienten av 
den anledningen, tror Westlund, som påpekar att det krävs 
en lagändring för att få till stånd en förändring på den här 
punkten.

FÅr agera bank

Förutom att advokaterna ”bjuder” sina klienter, och i för
längningen Migrationsverket, på tid som de inte kan debi
tera, kan många advokater också vittna om att de får vänta 
mycket lång tid på sina pengar. CarlOlof Lindberg får ofta 
ligga ute med stora belopp.

– Min revisor påpekar årligen vilken stor klientfordran 
jag har hos Migrationsverket. Det tar mycket lång tid, säger 
han, och berättar om fordringar på tre hundra tusen till fyra 
hundra tusen kronor. »

Fokus Migration och rättssäkerhet

Störst flykting-
population 2011:
1.  Pakistan 

1  702 700
2. Iran 886 500
3. Syrien 755 400
4.  Tyskland 

571  700
5. Kenya 566 500

Flest asylansök-
ningar 2011:
1.  Sydafrika 

106 900
2. USA 76   020
3.  Frankrike 

52  100
4.  Tyskland 45  700
5. Italien 34 100

Antalet asyl-
ansökningar i de 
industrialiserade 
länderna 2012: 
l USA 83 400
l Tyskland 64 500
l  Frankrike 54 900
l Sverige 43 900
l  Storbritannien 

27 400 
Tillsammans 
svarade dessa 
fem länder för 
mer än hälften av 
alla ansökningar 
som kom in i den 
industrialiserade 
världen. Antalet 
internflyktingar, 
alltså flyktingar 
som flyr inom 
sina egna länder, i 
världen beräknas 
av UNHCR, FN:s 
flyktingorgan, 
till mellan 20 och 
25 miljoner. I år 
finns det enligt 
UNHCR 16,3 mil-
joner flyktingar 
i världen som 
befinner sig i ett 
annat land än sitt 
eget. 2009 fanns 
det 43,3 miljoner i 
världen, varav 27,1 
miljoner var in-
ternflyktingar, det 
vill säga personer 
som flyr inom sitt 
eget land. 

FLykting- 
Mottagande 
i VärLden

Flyktingar från städer i norra Syrien söker skydd vid 
gränsen mot Turkiet i december 2012. Lägren på 
den turkiska sidan är fulla och flyktingarna släpps 
inte över gränsen. Rowaida al-Ahmed och Huda 
al-Jabber försöker göra upp eld i den provisoriska 
spisen. Regnet förvandlar lägret till en leråker. 
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Även Karin Gyllenring får vänta länge på sitt arvode och 
ersättning för omkostnader. 

– För oss får det väldigt stora konsekvenser speciellt i och 
med att vi ligger ute med mycket pengar för tolkarvoden, 
moms och löner för arbetad tid. Tyvärr har jag märkt att 
ersättningen många gånger betalas till fel byrå, vi får ringa 
och jaga våra pengar och det tar mycket tid i anspråk, be
rättar hon.

Många advokater har också kontaktat Advokatsamfundet 
och pekat på problemen med sena utbetalningar från Mig
rationsverket. I förlängningen kan de sena utbetalningarna 
leda till att advokater får svårt att 
betala sina egna räkningar. Sam
fundet har tagit upp frågan fle
ra gånger, senast i en skrivelse till 
Migrationsverkets generaldirek
tör Anders Danielsson i april. 

Advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg befarar 
att de sena utbetalningarna gör 
advokater ovilliga att åta sig upp
drag som offentliga biträden i ut
länningsärenden.

– Jag ifrågasätter starkt att advo
kater ska agera bank åt Migrations
verket, säger Ramberg.

 döMer oLika

Advokatsamfundet har under hela processen med att refor
mera processordningen i utlänningsärenden engagerat sig 
starkt för ökad rättssäkerhet. Och totalt sett innebär refor
men med domstolsprövning av asylmål, enligt både enskil

da advokater och Advokatsamfundet, en klar förbättring av 
rättssäkerheten. 

Men fortfarande finns det problem med domstolarna. He
len Westlund pekar bland annat på att domstolarna är allt 
för restriktiva med att bevilja muntliga förhandlingar. De 
muntliga förhandlingarna är ofta avgörande för att få fram 
en persons asylskäl.

– Min erfarenhet är att om man får en förhandling, så per
sonen själv får komma till domstolen och berätta på sitt sätt, 
då har man chans att få en ändring, förklarar Westlund, som 
tillägger att chansen är betydligt sämre vid ett skriftligt för

farande.
Ett annat problem är att de tre 

migrationsdomstolarna upplevs 
som olika hårda i sina bedöm
ningar. Den skillnaden märks ock
så mellan Migrationsverkets olika 
enheter, menar Karin Gyllenring. 

– Det är stora skillnader i hur 
man gör bedömningen. Det blir 
bristande förutsägbarhet och bris
tande rättssäkerhet, helt klart. Sö
deröver tar man många fler po
sitiva beslut och positiva domar, 
säger hon.

CarlOlof Lindberg har samma 
bild av domstolarna.

– Mitt intryck är att Stockholm och Göteborg är hårdare 
än Malmö, säger han.

Advokaternas känsla bekräftas av siffror från Domstols
verket, som Jusektidningen begärt fram. Under perioden 
2006–2012 ändrade migrationsdomstolen i Malmö 17 pro
cent av avslagsbesluten, och migrationsdomstolen i Göte
borg 16 procent. I Stockholm var motsvarande siffra 12 pro
cent. Malmödomstolen beviljade också muntlig förhandling 
betydligt oftare än de andra domstolarna, i 33 procent av 
målen, jämfört med 21 procent i Göteborg och 14 procent i 
Stockholm. 

En rådman vid migrationsdomstolen i Stockholm förkla
rar i Jusektidningen skillnaderna med att de tre domstolarna 
har olika sammansättning av mål. I en uppföljande artikel 
vill dock inte migrationsminister Tobias Billströms sakkun
nige utesluta en framtida utredning om skillnaderna.

De tre migrationsdomstolarna, som snart blir fyra när den 
nya domstolen i Luleå börjat arbeta, har en gemensam prax
is från Migrationsöverdomstolen att luta sig emot. Men än är 
den inte särskilt omfattande. 

– Jag tycker att de avgöranden som finns är rätt tydliga. Jag 
skulle dock önska att de tog upp många fler fall, säger Karin 
Gyllenring.

Och Helen Westlund tycker att Migrationsöverdomsto
lens uppdrag borde utvidgas. 

– Det borde införas en ändringsdispens. Dessutom är det 

MÅnga turer i asyLsysteMet

Den nya instans- och processordningen för utlänningsärenden trädde i kraft den 
31 mars 2006. Syftet med reformen var att skapa en öppnare och mer rättssäker 
asylprocess. För att uppnå det infördes bland annat domstolsprövning för beslut 
som överklagas. 

Tre migrationsdomstolar inrättades vid länsrätterna i Stockholm, Skåne län 
och Göteborg. I maj 2012 fattade regeringen beslut om att inrätta en fjärde mig-
rationsdomstol, i Luleå. Migrationsöverdomstolen, som är sista instans, finns vid 
Kammarrätten i Stockholm. 

I de flesta asylfallen utses ett offentligt biträde. Biträdet förordnas av Migra-
tionsverket, något som Advokatsamfundet har uttryckt mycket kritik mot. Enligt 
samfundet är det problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt att verket, som har 
partsställning, utser biträdet. Frågan om hur förordnandena går till har utretts av 
Statskontoret, som ansåg att lämplighetsprövningen av biträden, men inte själva 
förordnandet, skulle tas över av Rättshjälpsmyndigheten.  

I februari 2009 inledde Migrationsverket projektet ”Kortare väntan”, ett försök 
att förkorta väntetiderna för asylsökande. Projektet har lett till snabbare beslut. 
Arbetssättet i Kortare väntan har dock upprepade gånger kritiserats av Advo-
katsamfundet för bristfällig rättssäkerhet. Samfundet har främst pekat på att 
asylsökande fått genomgå längre intervjuer utan rättsligt biträde närvarande, 
och att de korta svarstiderna för biträden kan göra att asylsökande inte kan få de 
biträden de önskar.

”Det är stora skillnader i 
hur man gör bedömning-
en. Det blir bristande för-
utsägbarhet och bristan-

de rättssäkerhet, helt 
klart. Söderöver tar man 

många fler positiva beslut 
och positiva domar.”  

Karin Gyllenring



33Advokaten Nr 4 • 2013

Fokus Migration och rättssäkerhet

en brist att Migrationsöverdomstolen inte tar upp mål för 
att skapa klarhet i hur man skall bedöma situationen i olika 
länder, säger hon.

Möten engagerar

Rollen som asyladvokat kan många gånger vara tuff, både 
juridiskt och ekonomiskt. Samtidigt är de intervjuade advo
katerna eniga om att uppdragen också är mycket givande. 

– Det bästa är klientkontakten, säger Helen Westlund, och 
fortsätter:

– Det är en lång process där man kommer varandra väldigt 
nära, på ett sätt man nästan inte gör i andra mål. Det är också 
mål där man verkligen känner att man kan göra något, man 
kan hjälpa en person. Det jag gör spelar roll. 

Också CarlOlof Lindberg uppskattar mötet med männis
kor.

– Mest stimulerande är att få kontakt med människor som 
har en helt annan bakgrund. Det är ofta människor som står 
i ett avgörande skede eller avgörande korsning av något slag 
i sitt liv, sammanfattar han.

Samtidigt är mötena med dessa människor ofta svåra.
– Det är inte gratis att sitta och höra på torterade männis

kor i fyrtio år. Men det är väl en sak som gäller alla att prata 
med människor i kris och med utsatta människor och försö
ka hjälpa dem och i många fall misslyckas. Det är inte något 
som rinner av dig, konstaterar Lindberg.

Karin Gyllenring är av samma uppfattning. 
– Det mest stimulerande och samtidigt det svåraste, det 

är alla människor jag möter. Jag tycker det är fantastiskt att 
människor från hela världen hittar till vårt kontor. Jag drivs 
av vetskapen att min insats som advokat kan göra skillnad för 
utgången i ärendet, säger hon.

Asyladvokaterna möter många unga jurister som vill ar
beta med utlänningsjuridik. De upplever också att det finns 
många advokater och andra jurister som tar dessa ärenden, 
även om få är specialiserade på just asylrätt. 

– I dag har många fler byråer än när jag började upptäckt 
att det går faktiskt att tjäna lite pengar på det här, tror Carl
Olof Lindberg. 

Många gånger upplever Lindberg att de humanjuridiska 
advokatbyråerna använder asylärenden som ”en slags in
körning” för biträdande jurister. Inte helt lyckat, menar han, 
då de unga juristerna på det viset varken får lära sig juridiken 
eller processen från grunden. 

Också Karin Gyllenring ser att många human och brott
målsbyråer tar migrationsmål. Men de vill inte alltid fram
häva det. 

– Det blir tydligt att brottmålsadvokatens status är högre. 
Många kallar sig för renodlade brottmålsbyråer, men så träf
far jag advokaterna på Migrationsverket ändå, säger hon.

kräVer koMpetens

Det verkar alltså inte vara någon direkt brist på offentliga bi

träden som kan företräda asylsökande. Alla de intervjuade 
advokaterna planerar också att fortsätta arbeta med områ
det, även om CarlOlof Lindberg som nått pensionsåldern 
drar sig för att ta de riktigt långdragna ärendena. 

Men vad önskar advokaterna sig för förändringar i framti
den? Högre kompetens hos Migrationsverkets handläggare, 
inte minst kring de länder man fattar beslut om, och en ökad 
förståelse för biträdets arbetsuppgifter och arbetssituation 
står högt upp på önskelistan. 

Helen Westlund vill också ha fler muntliga förhandlingar 
i migrationsdomstolen. 

– Jag tycker att det är en stor brist att de avslår muntliga 
förhandlingar så ofta, säger hon.

Karin Gyllenring hoppas på hårdare granskning av de of
fentliga biträdena.

– Jag tycker att det ska ställas hårdare krav på oss biträden 
som förordnas i asylärenden. Biträdena bör ha en särskild 
kompetens när det gäller barnärenden, tortyr och traffick
ingoffer, säger hon.

CarlOlof Lindberg låter ganska uppgiven när han tittat 
framåt. Han ser på helheten, anledningen till att så många 
människor lämnar sina hemländer, och hur Sverige ska mäk
ta med trycket. De han träffar har oftast en god anledning 
att komma hit. Samtidigt har migrationsministern uttalat 
att han vill minska volymen av flyktingar som kommer till 
Sverige.  

– Jag vore den första att applådera det, men hur ska det gå 
till? Hur ska migrationsministern påverka tillströmningen? 
Det är ju ett faktum att ett rikt land i världen blir utsatt för 
detta, säger han. n

Karin Gyllenring.

12 frågor 
till Anders 
Danielsson, 
Migrations- 
verkets 
generaldirektör  
– vänd!
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1 I dag kommer fler flyktingar till Sverige för att 
söka asyl än det gjort sedan 1992. Sverige är 

också det fjärde största landet i den industrialisera-
de världen när det gäller att ta emot asylsökande. 
Hur klarar Migrationsverket att ta hand om dessa 
flyktingar och ge dem en rättssäker prövning?

– Det händer i omgångar att många människor söker sig till 
Sverige för att få skydd. Just nu har vi en stor konflikt i vårt 
närområde, Syrien, som tvingar många människor på flykt. 
Vi är en myndighet som har snart femtio års erfarenhet av att 
hantera dessa situationer. På sjuttiotalet var det diktaturens 
Chile och på åttiotalet var det kriget mellan Iran och Irak som 
drev människor på flykt. Nittiotalet präglades av Jugoslaviens 
sönderfall och konflikten i Irak dominerade 00talet. Vi kla
rar alltid mottagandet men vi har i vissa fall fått frångå vår 
ambition att kunna erbjuda lägenhetsboende åt alla asylsö
kande. De senaste åren har vi tvingats använda oss av gemen
samhetsboenden på grund av den stora bostadsbrist som 
finns i landet. När det gäller prövningen tar vi inga genvägar 
när antalet sökande ökar. Vi har samma kvalitet i beslutsfat
tandet. Vi följer upp varje ändrat eller återförvisat ärende 
från domstolarna och kan inte se någon förändring. Dessut
om satsar vi tjugofem miljoner kronor på att öka kvaliteten 
genom vårt kvalitetsprojekt ”Den lärande organisationen”.

2 Vilket är Migrationsverkets största problem 
i dag?

– Vår största utmaning just nu är att över sex tusen per
soner som har fått skydd i Sverige inte har fått någon kom
munplats och sitter kvar i våra asylboenden trots att de har 
uppehållstillstånd. Detta är inte enbart problem för Migra
tionsverket utan ett samhällsproblem och ett problem för 
människan som inte kommer igång med sitt nya liv i Sverige. 
Hade kommunerna tillhandahållit dessa platser hade vi inte 
behövt de dyrare platserna i gemensamhetsboendena som 
är ungefär lika många.

3 Har ni tillräckliga resurser för att sköta ert upp-
drag med nuvarande tryck?

– Jag tycker att vår uppdragsgivare är lyhörd inför de behov 
som uppstår när många människor kommer hit under kort 

tid. Samtidigt är den svenska budgetmodellen inte anpassad 
för de kraftiga svängningar som kan uppstå i vår verksamhet. 
Under hösten ökade antalet inresor med nästan hundra pro
cent. Då måste vi arbeta med prioriteringar och interna re
sursomfördelningar tills vi kan få förstärkning.

4 Har utvecklingen med en rekordstor tillström-
ning av asylsökande fortsatt under året? Hur 

ser prognosen ut framöver?
– Det finns flera olika scenarier. I vårt huvudscenario vän

tas 54 000 asylsökande komma till Sverige under 2013. Rent 
linjärt ligger vi betydligt under denna siffra hittills i år men 
vår verksamhet är allt annat än linjär. Konflikten i Syrien för
sämras hela tiden och över en miljon människor har lämnat 
landet. Av dem som tar sig till Europa söker de flesta sig till 
Tyskland och Sverige på grund av de ställningstaganden vi 
gjort rörande den konflikten.

5 Tycker du att ni får tillräcklig ledning i form av 
domar från migrationsdomstolarna och Migra-

tionsöverdomstolen?
– Domstolsreformen som genomfördes 2006 har varit bra. 

Det är bra att våra ärenden numera prövas i domstol. Det har 
inneburit en utökning av rättssäkerheten. Problem som kvar
står är att förvaltningsrätterna i Stockholm, Göteborg och 
Malmö inte alltid har en samsyn i frågor som bottnar i tolk
ning av landinformation och att Kammarrätten i Stockholm 
inte ser det som sin roll att avgöra dessa frågor även om det 
är essentiellt i asylrätten mot vilken bakgrund ett ärende ska 
bedömas.

6 Den stora gruppen syrier som kommer till Sve-
rige just nu behandlas enligt advokater med 

förtur. Vad får detta för konsekvenser för syrierna 
och för andra asylsökande?

– Det stämmer inte. Under hösten och vintern tvingades vi 
tillfälligt prioritera när antalet asylsökande på kort tid för
dubblades. Nu har vi fört över resurser internt och rekryterat 
nya medarbetare, därför gäller den tidigare prioriteringsord
ningen inte längre. Nu behandlas alla ärenden i samma takt 
förutom så kallade Dublinärenden och uppenbart ogrunda
de ansökningar som enligt lag har andra fatalietider.

7 Många av syrierna skulle mycket väl kunna ha 
rätt till permanent uppehållstillstånd i Sverige, 

och rätt till offentligt biträde för att ansöka om det. 
Detta får de dock, enligt advokater, ingen informa-
tion om. Är det så? I så fall: varför inte?

54 000 asylsökande beräknas  komma till Sverige under 2013
12 frågor till Anders Danielsson, 

Migrationsverkets generaldirektör, 
om hur myndigheten arbetar för att 

hantera dagens flykting situation.

Anders Danielsson.

Antalet asyl-
ansökningar i 
Sverige ökade 
med 48 % 2012 
(jfr 29 600 an-
sökningar 2011). 
2012 blev därmed 
ett rekordår efter 
1992, då Sverige 
fick ta emot mer 
än 84 000 ansök-
ningar, många av 
dem flyktingar 
från före detta 
Jugoslavien. 
De asylsökande 
i Sverige kom 
främst från Af-
ghanistan, Soma-
lia och Syrien.

Utveckling 
2012–2013
Antal asyl

sökande 
jan–mars 2013: 
9 737

Antal asyl 
sökande 
jan–mars 2012: 
7 553

Ökning: 2  184 
Ökning %: 29 %

utVeckLing 
i sVerige
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– Du har rätt till ett offentligt biträde om du riskerar att utvi
sas eller avvisas, det gör inte syrier i dag. Alla får stanna. Om du 
saknar individuella skäl och ditt skyddsbehov begränsar sig till 
skydd från den exceptionella konfliktnivå som föreligger i Sy
rien för närvarande får du ett tidsbegränsat tillstånd men 
många syrier har också fått permanenta tillstånd. Vill man ha 
ett system där tidsbegränsade tillstånd går att överklaga och 
offentligt biträde utses får man ta den frågan till lagstiftaren.

8 Advokater vi intervjuat upplever att Migra-
tionsverkets utredningar är väldigt korta och 

att utredarna är pressade av informella tidsgränser 
för hur lång tid en utredning får ta. Känner du igen 
den bilden? Är det i så fall ett problem?

– En utredning i ett typiskt asylärende tar cirka två till fyra 
timmar beroende på ärendets beskaffenhet. Dessförinnan 
har en kortare utredning gjorts vid ankomst och utredaren 
har förberett sig innan utredningen. I de flesta fall har det of
fentliga biträdet träffat klienten och skrivit en inlaga före ut
redningstillfället. Om tiden inte räcker till finns det ibland 
möjlighet att förlänga utredningen om tolken och det offent
liga biträdet har tid, annars får man hålla en kompletterande 
utredning. Vi förväntar oss av våra handläggare att göra cirka 
två utredningar per vecka.

9 Advokater talar också om att verkets handläg-
gare har dålig förståelse för att advokater be-

höver mer tid för att tillvarata sina klienters intres-
sen och att de begär uppskov. Kommentar till det?

– Det är nog inte våra handläggare som ska lastas för detta. 
Vi har från centralt håll infört ett arbetssätt som gjort att vän
tetiderna för asylsökande halverats, från nio månader till cir
ka fyra månader. Jag tror att alla kan hålla med om att detta 
är bra, både för statskassan och för den enskilde. Vi har foku
serat på att få bort ledtiderna, det vill säga de perioder ett 
ärende är inaktivt. Men det är klart, en sådan förändring är 
inte lätt att genomföra. Den bygger på att vi har skapat flöden 
genom våra processer och det ställer stora krav på alla aktö
rer i asylprocessen, även offentliga biträden. Vi har precis ge
nomfört ett pilotprojekt som ska underlätta kommunikatio
nen med Migrationsverket och göra det lättare att planera i 
förväg på tider som passar det offentliga biträdet bäst. Jag tror 
inte att någon vill gå tillbaka till tiden med långa väntetider 
för asylsökande.

10 Migrationsverket har valt att inte låta utre-
darna specialisera sig på enskilda länder. 

Varför inte? Enligt advokater vi talat med är bristen 

på specialisering en orsak till att utredningarna blir 
allt för ytliga. Kommentar?

– Många advokater tycker å andra sidan att våra medarbe
tare är mycket skickliga. Vi har provat båda modellerna. 
Nackdelen med en alltför långtgående specialisering är att vi 
blir inflexibla. Samtidigt ser vi gärna att medarbetarna för
djupar sina kunskaper, detta kan så klart ske utan att vi orga
niserar våra enheter eller team efter länder. Just nu utreder 
vi frågan om specialistkompetens på myndigheten. Det 
handlar i första hand om tematisk specialisering, till exempel 
hbtq, barn, religion och så vidare. I en situation som den nu
varande där nästan nittio procent av de sökande kommer 
från fem länder måste alla kunna handlägga dessa ärenden. 
Men om vår omgivning förändras, vilket den alltid gör, får vi 
kanske omvärdera.

11 Advokater har också vänt sig till Advokatsam-
fundet och uppgett att de fått vänta mycket 

länge på ersättning från Migrationsverket, så att de 
i praktiken får ”agera bank”. Varför tar det så lång 
tid att betala ut ersättningen?

– Vi betalar alltid på utsatt tid. Gör vi inte det är det fel. Kost
nadsräkningen presenteras i samband med ärendets avslu
tande, då betalar vi. Jag tror att detta snarare handlar om de 
utlägg ett biträde kan ha till exempel vid anlitande av tolk som 
man inte får ersättning för förrän ärendet avslutats. Rör det 
sig om stora summor finns det möjlighet att begära förskott.

12 Vad är det svåraste med att leda Migrations-
verket, i en tid då frågor om flyktingar och 

invandrare är så starkt politiskt laddade och omde-
batterade? 

– Låt mig vända på frågan. Det som är det bästa med mitt 
arbete, det är att få leda en organisation som ger så många 
människor skydd mot förföljelse, krig och tortyr. En organisa
tion som varje dag ger många människor möjlighet till att ar
beta, studera eller förenas med sin familj i Sverige. Förra året 
beviljade Migrationsverket 111 000 människor uppehållstill
stånd*. Det svåraste är så klart när vi tvingas säga nej till barn, 
gamla och sjuka men detta är en politisk fråga där man just nu 
diskuterar var gränserna ska gå. Om något, kan man nog säga 
att mitt arbete är stimulerande. Det går inte en dag utan att 
migrationsfrågan debatteras, diskuteras och kritiseras i me
dia. Detta är en av vårt tids stora frågor. Mycket av debatten 
baseras på åsikter och många väljer att missförstå oss men om 
man håller sig till fakta och är objektiv framträder i stället bil
den av en myndighet som ligger i framkant inom de flesta om
råden och som är ledande i en internationell jämförelse. n

54 000 asylsökande beräknas  komma till Sverige under 2013

Migrations- 
verkets 
IT-system 
väcker farhågor 
– vänd!

Totalt kommun-
placerades 13 271 
personer under 
2011 (personer 
som beviljats up-
pehållstillstånd 
och som kommu-
nerna fick ersätt-
ning för). 
Stockholm  882
Göteborg  642
Malmö  544
Södertälje  533
Eskilstuna  319
— — — 
Trosa, Vaxholm, 
Skinnskatteberg, 
Töreboda, 
Öckerö  3
Vansbro, Tida-
holm  2
Gnosjö, Habo, 
Skurup  1

FLykting- 
Mottagande 
i sVerige

* Av de 111 090 som 
fick uppehållstillstånd 
eller uppehållsrätt i 
Sverige under 2012 
var 17 405 asylsö-
kande, kvotflyk-
tingar eller liknande. 
Resterande 93 685 
var EES-medborgare, 
medborgare i land 
utanför EES med 
arbete i Sverige, 
adoptivbarn och an-
höriga till personer 
i Sverige (däribland 
7 897 anhöriga till 
asylsökande m.fl. med 
uppehållstillstånd) 
och studerande.
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e-asyL 

Migrationsverkets 
IT-system väcker 
farhågor
Med hjälp av ett nytt IT-system inom ramen för projektet e-asyl vill 
Migrationsverket underlätta hanteringen kring förordnande av offentliga 
biträden och förenkla ärendehanteringen. Men Advokatsamfundet 
anser att systemet har allvarliga brister. 

 Ett pilotprojekt med det nya elektroniska systemet, 
däribland funktionen ”Min biträdessida” startade i 
oktober förra året. Drygt 40 advokater och biträdan

de jurister i Malmö fick då börja testa kalenderfunktionen 
och systemet. Advokaterna Lars Edlund och Petter Aas
heim ingick i en extern referensgrupp knuten till projektet. 

Via ”Min biträdessida”, som nås efter inloggning med ele
gitimation, kan de offentliga biträdena överblicka sina ären
den. Sidan innehåller en kalenderfunktion där biträdena 
markerar vilka tider de kan åta sig uppdrag. En viktig del 
i det nya systemet är att Migrationsverket ska kunna auto
matisera valet av biträde. De anmälda biträdena, på sikt alla 
som vill få förordnande av Migrationsverket, hamnar i en da
tabas, som ska fördela uppdragen rättvist mellan dem som 
anmält att de är lediga. Om inte den sökande har begärt ett 
särskilt biträde kommer det nya ITstödet att utifrån vissa 

kriterier föreslå vem som ska förordnas. Det formella beslu
tet om förordnandet fattas sedan av handläggare på Migra
tionsverket. 

Tanken är att ”Min biträdessida” ska utvidgas med ytterli
gare funktioner allt eftersom, för att på sikt möjliggöra att all 
ärendehantering sker elektroniskt.  Systemet ska nu stegvis 
införas över hela landet. 

Pilotprojektet är nu utvärderat. 32 av de 47 medverkande 
biträdena har svarat på Migrationsverkets enkät. Och svaren 
visar på både praktiska och mer principiella problem med 
systemet. Förutom inloggningsproblem och andra tekniska 
trassligheter uppger till exempel fem av de svarande att de, 
trots att de markerat tider då de är tillgängliga, inte fått några 
förordnanden under testperioden. 

En majoritet av de svarande har också uppgett att de inte 
alls håller med om påståendet om att funktionen har bidra

Fredrik Beijer.

I mars 2011 presenterade reger-
ingen och Miljöpartiet de gröna 
en överenskommelse om asyl- 
och migrationspolitiken. Det 
som kom att uppmärksammas 

mest i denna var förslagen om 
att ge vissa papperslösa bättre 
möjligheter att få vård och att ge 
gömda barn rätt att gå i skola. 
Men uppgörelsen innehöll också 

flera andra delar, exempelvis att 
skapa en fjärde migrationsdom-
stol, domstolsprövning för asyl-
sökande som tas i förvar och en 
utvärdering av hur de offentliga 

biträdena utses. Överenskom-
melsen tog också upp frågan 
om hur bestämmelsen om up-
pehållstillstånd för synnerligen 
ömmande omständigheter  

den MigrationspoLitiska öVerenskoMMeLsen

Advokatsamfundet ser flera problem 
med Migrationsverkets projekt, 

bland annat riskerar kalenderfunktionen 
att slå mot ett av advokatkårens 

kärnvärden, tystnadsplikten. 
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git till en effektivare hantering av förordnanden jämfört 
med om Migrationsverket ringer och frågar. I stället talar 
flera i sina kommentarer om merarbete och dubbelarbete. I 
slutänden är det ändå 10 av de svarande 32 advokaterna som 
instämmer i att en utbyggd biträdessida med fler funktioner 
skulle underlätta deras arbete. 

Advokatsamfundet har hela tiden följt arbetet med ITsys
temet och kalenderfunktionen. 

– Vi välkomnar förstås Migrationsverkets försök att för
enkla förordnandet av offentliga biträden, men ser flera pro
blem med projektet, säger Advokatsamfundets generalse
kreterare Anne Ramberg. 

i en skriVeLse till Migrationsverkets generaldirektör An
ders Danielsson utvecklar Ramberg samfundets syn på ar
betet. Kritiken riktas inte minst mot kalenderfunktionen. 
Det är, skriver Ramberg till Danielsson, tveksamt om man 
kan begära att biträdena ska ”dela med sig” av sina kalendrar 
till Migrationsverket. Kalendern kan göra att advokater kän
ner sig tvungna att hålla tider i sina kalendrar öppna som de 
annars skulle ha bokat för annat arbete.  

Dessutom riskerar kalenderfunktionen att slå mot ett 
av advokatkårens kärnvärden, tystnadsplikten. Kalender
uppgifterna kan nämligen komma att betraktas som allmän 
handling, och det kan därmed bli offentligt vilka tider och i 
vilken form advokater medverkar vid asylutredningar. 

Det nya systemet har också åter aktualiserat frågan om 
vem som egentligen ska förordnas som biträde. Också där 
innebär det nya ITsystemet stora problem, anser Advokat
samfundet.

Formellt finns inga krav för ett förordnande annat än att 
personen ska vara lämplig för uppdraget. 

I ett rättsligt ställningstagande från den 2 april i år fastslår 
Migrationsverkets tillförordnade rättschef Fredrik Beijer att 
verket i första hand bör förordna advokater och biträdande 
jurister. Advokatsamfundet ifrågasätter ändå om det – enligt 
gällande rätt – utöver de krav som lagstiftaren ställt upp  är 
möjligt att kräva att den som vill ha uppdrag som offentligt 
biträde även ska uppfylla de krav som verket ställer upp för 
att komma i fråga för förordnanden.

Advokatsamfundet oroas av att systemet kan komma att 
missgynna kompetenta och erfarna advokater, eftersom 
bokningssystemet i alltför hög grad fokuserar på de anmäl
da biträdenas tillgänglighet.

– Tillgänglighet prioriteras före kompetens och rättvisa. 
Det leder till att skickliga och efterfrågade advokater miss
gynnas. I förlängningen drabbar det naturligtvis de asylsö
kande, säger Anne Ramberg, som fortsätter:

– Advokatsamfundets principiella uppfattning är att för
ordnande av offentligt biträde i utlänningsärenden ur rätts
säkerhetssynpunkt bör beslutas av domstol eller myndig
het, som inte har koppling till Migrationsverket. n

Migrations-
språks- 
utredningen: 
Viktigt att 
besluten är 
begripliga 
– vänd!

skulle tillämpas. Regeringen och 
Miljöpartiet enades om att låta 
utreda detta, och, om tillämp-
ningen var för snäv, hitta vägar 
att ändra detta. Utredningen 

fann att bestämmelsen tilläm-
pades på det sätt lagstiftaren 
åsyftat, och inget hände med 
formuleringen.

Miljöpartiet ville dock göra 

reglerna mer generösa, och i 
början av 2013 knakade det i 
fogarna för samarbetet. Den 
största konflikten löstes i början 
av april, när regeringen och Mil-

jöpartiet beslutade att låta ändra 
bestämmelsen om ”synnerligen 
ömmande omständigheter” till 
”särskilt ömmande omständig-
heter” för barn.
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• värdering och försäljning av lösöre

• auktoriserade värderingsmän

• avveckling av hela hem  

  (transport, flyttstädning med mera)

Sveavägen 116, Stockholm  •  www.metropol.se  •  08-673 48 90  •  info@metropol.se

• kostnadsfria hembesök

• bouppteckningsvärderingar

• snabb hantering & tydlig redovisning

• månadskvalité och veckoauktioner

Din partner vid avveckling av lösöre eller hela hem

MigrationssprÅksutredningen 

Viktigt att besluten är      begripliga
Den som får ett beslut från Migrationsverket ska verkligen förstå det. 
Det är utgångspunkten för regeringens migrationsspråksutredare 
Sigurd Heuman, som inom kort lämnar över sina förslag till migrations-
minister Tobias Billström.

 M igrationsspråksutredningen kom till som en del 
av den migrationspolitiska överenskommelsen 
mellan regeringen och Miljöpartiet år 2011. Tan

ken är att utredningen ska lägga en grund för Migrations
verkets och migrationsdomstolarnas fortsatta arbete med 
besluts och domars utformning. 

Till utredare utsågs Sigurd Heuman, ordförande i Säker
hets och integritetsskyddsnämnden och tidigare lagman i 
Helsingborgs tingsrätt. Heuman har tidigare utrett hur för
troendet för domstolarna kan förbättras, och då bland annat 
fördjupat sig i frågan om domskrivning.

Migrationsspråksutredningen är nu snart färdig. Och Si
gurd Heuman anser att Migrationsverkets beslut i stort sett 
är välskrivna. Men de kan bli bättre.

– Det är viktigt att de som får ett beslut förstår det, och  

att den som får ett avslag verkligen förstår varför, säger  
han. 

För att uppnå detta lämnar utredningen förslag på områ
den som Migrationsverket bör arbeta vidare med. 

• Hur beslutet utformas grafiskt med rubriker och liknan
de.

• Hur språket anpassas till mottagaren så väl som möjligt, 
så att tonen inte uppfattas som till exempel mästrande el
ler insinuant.

• Hur den juridiska argumentationen formuleras så att 
besluten blir begripliga och den enskilde förstår varför man 
kommit fram till en viss slutsats.

• Vilken annan information om till exempel verkställighet 
av ett avvisningsbeslut som ska finnas med i beslutet.

Utredningen har också tankar kring hur Migrationsver

Sigurd Heuman.
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Viktigt att besluten är      begripliga

kets beslut framförs till den enskilde sökande. Enligt Sigurd 
Heuman ingick den frågan egentligen inte i utredningens 
uppdrag.

– Men eftersom de sökande inte talar svenska spelar det 
stor roll hur besluten förmedlas. Där har vi lyft fram tolkens 
uppgift och hur det praktiskt går till när de sökande får sina 
besked. Som regel kallas de då till en mottagning och nå
gon förmedlar beslutet, via tolk. Det här är något som Mig
rationsverket måste titta mer på, sammanfattar Heuman. 

Sigurd Heuman vill också peka på en detaljfråga, som li
kafullt kan vara viktig. Det handlar om hur den enskilde till
talas i beslut.

– Migrationsverket skriver i dag ”du” i beslutet. Ett famil
järt tilltal i verkets beslut kan ge en falsk bild av intimitet 
mellan verket och sökandena. Ett sådant tilltal gör inte Mig

rationsverket jämbördigt med sökandena. Vi tycker därför 
att det är bättre att använda sökandenas namn i besluten, 
säger Heuman. 

Även migrationsdomstolarnas domar ingick i uppdraget. 
Men där har utredningen valt att inte lämna några direkta 
förslag.  

– Vi ser att migrationsdomstolarna i dag tillämpar de dom
skrivningsprinciper man enats om i Sveriges Domstolar. På 
många håll pågår också ett aktivt arbete kring bemötande
frågorna. Mycket har blivit bättre, och då vill vi inte hoppa in 
i det, förklarar Sigurd Heuman. 

Migrationsspråksutredningens betänkande ska överläm
nas till Tobias Billström den 30 maj. Advokatsamfundets ge
neralsekreterare Anne Ramberg har medverkat som expert 
i utredningen. n

Stor enkätundersökning om vad de politiska partierna anser om migration 
och rättssäkerhet på Advokatens webbplats.
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 M
en nu är inte detta tack (en
bart) budskapet i denna arti
kel. Fallet heter numera (Eliza) 

Söderman mot Sverige (efter avsagd 
anonymitet; tidigare E.S., mål nr 
5786/08). I sak rör målet en fjortonårig 
flicka som blev smygfilmad av sin styv
far, när hon klädde av sig för att duscha. 
Förövaren åtalades för sexuellt ofredan
de, men friades slutligen av hovrätten, 
eftersom han inte hade uppsåt att låta 
Eliza få reda på resultatet av illgärning
en, d.v.s. filmen (den förstördes när det 
upptäcktes). Med anledning av utgång
en i brottmålet utdömdes inte heller 
skadestånd (jfr dock RB 22 kap. 7 §). 

Som det har framstått i media hand
lade målet rättsligt om att Sverige, till 
följd av bristande lagstiftning (flaw in 
the law), har brustit i sina positiva för
pliktelser att skydda enskildas rättighe
ter, i detta fall den personliga integrite
ten i artikel 8 i konventionen. 

Men vad som inte framkommit på 
samma sätt är att målet i minst lika stor 
utsträckning handlade om bristen på 
effektiva rättsmedel och huruvida na
tionella domstolar har en skyldighet att 
utdöma skadestånd, if need be, med 

direkt tillämpning av konventionen – 
även i sfären enskilda sinsemellan (en 
slags horisontell effekt). 

Vi framhöll att det utgör en särskild 
överträdelse av artikel 13 och rätten till 
effektiva nationella rättsmedel, att er
hålla prövning och gottgörelse för kon
ventionsöverträdelser redan på det na
tionella planet. 

Men HD har i NJA 2008 s. 946 sagt 
njet, samtidigt som HD lät sig undslip
pa i ett obiter dictum att det ”kan starkt 
ifrågasättas om det är förenligt med Eu-
ropakonventionen att förfaranden av 
det aktuella slaget lämnas helt osanktio-
nerad”. I stället dumpade HD frågan 
(uttryckligen) i knät på lagstiftaren.

Vi argumenterade för att detta i 
praktiken utgör ett krav på dubbel in
korporering för att svenska domstolar 
skall erhålla behörighet att pröva och 
gottgöra konstaterade överträdelser; 
först den allmänna inkorporeringen 
som medförde att konventionen blev 
svensk lag från den 1 januari 1995 och 
som ju erhållit SFSnumret 1994:1219 
samt därefter ”issue by issue, when the 
domestic law is bad!”. Vi menar också 
att detta i det enskilda fallet innebar en 

regelrätt rättsvägran; déni de justice 
och således en särskild överträdelse av 
artikel 13 om rätt till effektiva rätts
medel på nationellt plan. Med risk för 
övertydlighet: vi menade inte att 
förövaren skulle fällas till straffrättsligt 
ansvar, utan att skadestånd – trots fri
ande dom – ytterst skulle utgå på direkt 
konventionsrättslig grund.  

Jag tror mig faktiskt ha kunnat både 
se och känna (ändå in ryggmärgen) att 
de 17 europeiska domarna verkligen 
lyssnade och tog till sig argumentatio
nen. Jag hyser nu goda förhoppningar 
att den stora kammaren kommer att 
fälla Sverige på båda punkter. Annars 
får jag väl äta upp denna artikel, kan
ske tillsammans med advokat Lewis 
beryktade hatt. Är det någon som har 
lite lingonsylt?

Dom lär komma till hösten.  

Jan Södergren  

advokat

Ps. Hela förhandlingen filmades och 
ligger ute på Europadomstolens hem-
sida www.echr.coe.int, under ikonen 
Webcast. Ds.

Europakonventionen horisontellt
I skrivande stund är jag nyss hemkommen från en plädering i Europadomstolens stora kammare 
(Grand Chamber; plenum). Till min ovärderliga hjälp hade jag advokat Kenneth Lewis och 
Clarence Crafoord, chef för Centrum för Rättvisa. Till er vill jag säga: I could not have done it 
without you! Det skriver advokat Jan Södergren.

Debatt

Jan Södergren.
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Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

När du köper en platsannons i SvD publiceras 
den också på SvD.se/jobb.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du 
kommunicera med rätt personer. Med SvD 
når du chefer, beslutsfattare och specialister. 

2

Just den du söker 
hittar du med annons i 
tidningen och på nätet I

tidskriften Advokaten 2/2013 
”Rättssäkerhet på undan
tag” beskriver Advokat

samfundets vice ordförande 
advokaten Bengt Ivarsson 
rättsprocessen i brottmål som 
en lek, som ett spel mellan två 
lag där det bästa laget vinner 
men där det mindre bemed
lade laget oftast förlorar.

Visst, det är en metafor, och den är avslöjande för en modern menta
litet bland vissa advokater, men den leder tanken alldeles fel.

Jag ägnar mig inte åt ”matcher”, jag vinner inte, jag förlorar inte. Jag 
bedriver förundersökning och om jag bedömer att det finns skäl för det 
väcker jag åtal. Sedan för jag processen i domstol; ibland blir det bifall, 
ibland inte. 

Brottmålsprocessen är en allvarlig och ofta tragisk sak, som rör 
riktiga människor med riktiga problem. Det är inte en match mellan 
åklagare och advokater, inte en arena på vilken perifera och utbytbara 
”spelare” vinner, förlorar, och får tillfälle att ”glänsa”. 

Thomas Ahlstrand 

Vice chefsåklagare, Internationella åklagarkammaren i Göteborg

Brottmålsprocessen är inte en 
match mellan åklagare och advokater

Advokaten 2/2013.

46

47
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Debatt

Debatt

 Grundprincipen i en rättsstat är att det är viktigare att en oskyldig inte straffas än att flera skyldiga går fria. Rättssäkerheten för den tilltalade är av central betydelse.För att ett åtal skall leda till fällande dom krävs därför att domstolen finner att det står utom allt rimligt tvivel att den åtalade är skyldig. 
Men efter en fällande dom gäller i Sverige inte längre skyddet att åklagaren skall visa att den dömde ”utom allt rimligt tvivel” är skyldig. Bevisbördan går över på den dömde. För att få resning krävs nu att den dömde kan åberopa omständigheter eller bevis som inte tidigare lagts fram och som sannolikt skulle ha lett till frikännande. Resning kan också beviljas om det finns synnerliga skäl att ompröva frågan om den dömdes skuld. 

Vad menas då med ”sannolikt skulle ha lett till frikännande”? Rent logiskt utifrån ordalydelsen borde det betyda att så fort bevisvärdepunkten flyttas om än bara en hundradels millimeter från ”utom allt rimligt tvivel” i riktning mot berättigat tvivel skall resning beviljas. 
Jag diskuterade ett resningsfall med en namnkunnig jurist, som hade möjlighet att verka för att resning beviljades. Denne medgav att mycket talade för att den fällande domen var felaktig, men att det inte var ”uppenbart” att så var fallet. 

Och där tror jag vi får svaret på hur domstolen resonerar när man skall bedöma frågan om huruvida resning 

skall beviljas. Det räcker inte med att de omständigheter som åberopas endast medför ”rimligt tvivel” på att den dömde verkligen är skyldig.  I praktiken krävs att det ska vara ”uppenbart” att domen är felaktig, för att resning ska beviljas. Konsekvensen blir att resning i vissa fall inte beviljas, trots att det saknas övertygande bevisning för att den dömde är skyldig. 
Bedömningsfrågor är naturligtvis svåra att analysera med någon grad av exakthet. Diskussionen blir ett tyckande. Men att resning beviljas i så extremt få fall beror enligt min övertygelse på att det finns ett inneboende motstånd mot resning hos domare och åklagare. Det handlar om prestige och ibland förmodligen också om missriktad kollegialitet. 

Självklart är det ett lika stort misslyckande för rättsstaten att en oskyldig har blivit dömd, som att en oskyldig döms. Lagen måste därför ändras så att resning skall beviljas så snart det finns minsta tvivel om att den dömde är skyldig. 

Genom ändrinG i rättegångsbalken från den 1 januari 2013 har en person som anser sig felaktigt dömd numera under vissa förutsättningar rätt till offentlig försvarare. Men förutsättningen är att ”förundersökning återupptagits eller kan återupptas eller att det annars finns synnerliga skäl”. Och villkoren för att en förundersökning skall återupptas är att det framstår som sannolikt att nya bevis eller omständighe

ter kan ge resning. Förordnande av offentlig försvarare skall vidare göras av den domstol som är behörig att pröva resningsansökan.
Det här innebär i praktiken att den som söker resning får rätt till en offentlig försvarare på ungefär samma grunder som krävs för att få en resningsansökan beviljad. Lagändringen om rätt till offentlig försvarare är helt enkelt inte tillräcklig för att ge den som anser sig vara felaktigt dömd möjlighet till en rättssäker prövning av sin sak, trots att detta måste anses vara ett fundamentalt skyddsvärt intresse i en rättsstat.Mot detta intresse står den så kallade orubblighetsprincipen. Förtroendet för rättsväsendet kräver att domar som vunnit laga kraft i princip inte skall kunna rivas upp. Orubblighetsprincipen står mot det som kallas sanningsprincipen, som är det starka kravet på att rättsstaten alltid måste slå vakt om den enskildes rättssäkerhet. Tyvärr visar erfarenheten att rättssäkerhetskravet i verkligheten ofta får stå tillbaka till förmån för orubblighetskravet. 

Ett justitieråd säger i ett särvotum, när HD inte beviljar resning i ett omskrivet rättsfall, där en dömd söker för tionde gången: ”På grund av omständigheter och bevis som har förebragts i de olika resningsärendena kan tillförlitligheten ifrågasättas beträffande väsentliga uppgifter från flera av målsägandena. Om allt material hade lagts fram i ett sammanhang hade det enligt min mening funnits synnerliga skäl att på nytt pröva ”NN:s” skuld. De om

ständigheter och bevis som är nya i den nu aktuella resningsansökan är emellertid av så marginell betydelse att de inte hade kunnat inverka på bedömningen om de hade prövats tillsammans med det material som har förekommit tidigare”. 
Justitierådet säger sig med andra ord inte vara övertygad om den dömdes skuld men beviljar inte resning av formella skäl och anser sig då bunden av HD:s praxis och HD:s avgöranden i de tidigare resningsmålen. 

om man  eftersträvar ett materiellt riktigt beslut, måste domstolen i resningsmålet göra en förutsättningslös prövning av skuldfrågan, i vilken alla omständigheter och bevis som åberopats i den ursprungliga processen och i tidigare resningsmål skall vara underlag för prövningen. Ett vittnes utsaga eller ett bevis som åberopas i den ursprungliga rättegången eller i en tidigare resningsansökan kan ju vid en jämförelse med ett annat vittnes utsaga eller ett bevis som åberopas i en senare resningsansökan visa att domen är felaktig, även om de enskilda utsagorna eller bevisen inte gör det. Justitierådets särvotum strider enligt min mening mot gällande rätt. Det är den fällande domen som skall prövas, inte tidigare resningsansökningar. Men det förhållandet att ställningstagandet gjorts utifrån HD:s praxis visar på nödvändigheten av att lagstiftaren inför tvingande regler, som garanterar att den som begär resning verkligen får en 

rättssäker och förutsättningslös prövning av alla omständigheter och all bevisning. Liksom rätten till resning aldrig preskriberas, prekluderas aldrig omständigheter och bevis.
Redan misstanken att HD, hovrätten eller HFD, stödda på orubblighetsprincipen, kan vara alltför restriktiva med beviljandet av resning på grund av kollegiala hänsyn till de domare som tidigare dömt i saken, gör att det är olämpligt att dessa domstolar avgör resningsmålen. 

Att de som deltagit i den ursprungliga processen kan vara helt obenägna att göra en förutsättningslös omprövning visas av polisens, åklagarens och försvararens kritik mot att Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) beviljats resning. De ser resningarna som angrepp mot domarna, som de medverkat till och går i försvar i egen sak. Även tidigare JK Göran Lambertz har gått i försvar för sitt beslut att inte vidta någon åtgärd för att få domarna där Quick fälldes omprövade. 

Quick fälldes huvudsakliGen på grund av sina erkännanden, och de fel i domarna som åberopats i resningsmålen ligger inte hos domstolarna utan hos polis, åklagare och försvarare. Domstolarna undanhölls omständigheter och bevisning som talade för att Quick kunde vara oskyldig. Det är värt att notera att det i sådana fall, där resning inte medges, ofta finns påståenden om brister hos domstolarna. Det finns med andra ord en uppenbar 

risk för att resning inte beviljas i sådana fall där domstolen utsatts för kritik.  Särskilt olämpligt är det att HD och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avgör resningsmål, där dessa domstolar tidigare dömt i den ursprungliga processen eller beslutat i resningsmål. Detta kan inte anses vara förenligt med att den dömde skall få en förutsättningslös och objektiv prövning av sin sak.
För att komma bort från denna stötande rättspraxis måste vi i Sverige skapa ett rättsligt organ, som likt Gjenopptakelsekommisjonen i Norge är fristående från de domstolar som dömt i den ursprungliga processen. Liknande system finns i England och Skottland, dock med den skillnaden att Gjenopptakelsekommisjonen kan bevilja resning, medan motsvarande kommissioner i England och Skottland endast kan rekommendera domstolen (Appeal Court) att bevilja resning. En sådan fristående resningskommission måste också – som i Norge – ges utredningsmöjligheter och kunna knyta polis, åklagare och sakkunniga i exempelvis vittnespsykologi till sig. Kommissionen bör kunna besluta att förundersökning skall återupptas och det bör vara kommissionens sak att besluta om resning skall beviljas. På debattsidan i Svenska Dagbladet har förts en debatt mellan professor Claes Sandgren, journalisten Per Lindeberg och riksåklagaren Anders Perklev. Sandgren och Lindeberg argumenterar för en fristående resningskommission, 

Rätt till resning i en   rättsstatInternationellt har Sverige ett gott anseende som en stabil rättsstat med ett välfungerande 
rättsväsende. I den rättspolitiska debatten är emellertid bilden delvis en annan. Inte minst 
kritiska advokater har pekat på allvarliga brister i rättssäkerheten – att det i praktiken är 
närmast omöjligt att få resning även i sådana fall där det kan finnas misstanke om felaktiga 
domar. Det konstaterar advokat Anders Frigell.

Anders Frigell.

»
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Vill du också ha en lösning som passar ditt företag?
Välkommen till närmaste Tele2-butik, tele2.se/business 
eller ring oss på 0200-23 23 23.

Universums 
enklaste växel.

Kundbesök hos Universum

Universum är specialister på Employer Branding. Det betyder att de hjälper 
företag bli attraktivare för potentiella medarbetare. Och ett sätt är faktiskt 
att ha en enkel och bra växel. För om man ska trivas på jobbet måste de 
självklara sakerna fungera. Vår nya mobila växel är både pålitlig och extremt 
enkel att använda. Det kan Frank garantera, han har provat den själv. 

Nya Tele2 
Växel Mobil 

Så enkel att ett får 
kan använda den.



43Advokaten Nr 4 • 2013

Aktuellt

advokaten göran ramberg, drygt 
80 år, har nyligen kommit ut med 
sin andra bok. 2010 debuterade 
han med den kritikerrosade ”påven 
hade sju barn”. den nya boken ”den 
onda vanan att mörda kungar” 
innehåller essäer om blodigt makt-
spel i medeltidens england.

Varför skrev du en bok till?
– Det finns, tycker jag, inget trevligare 

att syssla med i min ålder än att läsa 
böcker om sådant som intresserar mig, 
att reflektera över vad jag läst – att sila det 
genom vad jag upplevt och lärt mig, och 
läst, under mitt 83åriga liv och min 
50åriga advokatpraktik – och att berätta 
om vad jag läst och om vad jag tänkt om 
det som jag läst. Sen är det ett stort käns
lomässigt plus för mig som alltid arbetat 
hårt att fortfarande producera något i 
stället för att enbart sysselsätta mig själv 
för sysselsättandets skull. Någon recen
sent skrev om min förra bok att den hade 

”det finns inget trevligare 
att syssla med i min ålder”

MÅnadens adVokat göran ramberg 

lite av karaktären av ett middagssamtal, 
och för mig känns det som en utmärkt 
beskrivning av vad jag sysslar med; jag 
skriver för att underhålla mig själv och 
läsarna, och jag skriver förvisso inte 
kurslitteratur eller vetenskapliga upp
satser. Men den stora fördelen för mig att 
skriva essäer jämfört med att prata vid 
middagen är att jag kan berätta hur länge 
som helst utan att trötta ut någon, och 
den stora fördelen för läsaren är att han 
eller hon kan stänga av mitt berättande 
när som helst utan att vara oartig.

Varför valde du denna epok?
– Vi, i vart fall i min generation, har 

växt upp med att se medeltiden som ett 
trist grått övergångsskede mellan, å ena 
sidan, en lysande klassisk antik kring 
Medelhavet (och en tusen år senare 
äventyrsfylld vikingatid hos oss nord
bor) och, å andra sidan, den moderna 
tiden med början i renässansen i över
gången från medeltiden till nya tiden. 

Men det är en totalt felaktig bild. Medel
tiden är i själva verket i alla avseenden 
en oerhört färgrik tid, en tid med snab
bare och mer drastiska scenväxlingar 
än i senare skeden när staterna blir mer 
institutionaliserade och en tid då de his
toriska skeendena mer än i senare epo
ker präglades av enskilda individer. Det 
är inte konstigt att Shakespeare fann 
fantastiskt råmaterial för sina dramer i 
engelsk medeltid.

Vad kan man lära sig av männis-
korna som levde då?

– Jag är inte säker på att vi har så myck
et att lära oss av dem. I stort sett hade de 
alla de dygder och laster som vi har. Men 
en sak som fascinerat mig (och som jag 
har reflekterat ganska mycket över i 
essän Ståndsmässiga vägar till galg
backen) är hur oerhört kortsiktiga en 
del stormän var när de kom upp på top
pen av samhällspyramiden och inte 
tycks ha haft någon tanke på att de spe
lade ett spel som de borde kunnat se 
från början måste sluta på galgbacken 
eller på något liknande sätt. Det finns 
något förvånande primitivt över detta, 
och jag har frågat mig om det kan bero 
på den enorma skillnaden i information 
om verkligheten och om fiktiv verklig
het (i böcker, filmer, tv) som finns mel
lan medeltidens människor och oss; de
ras informationsmängd var kanske 
någon bråkdel av en procent av vår.

Hur kom bokens titel till?
– Den kommer från Frans. G. Bengts

sons essä De långhåriga merovingerna: 
Konung Guntchramn var en släktkär 
man, och han ville, säger Gregorius, 
”vänja folk av med den onda vanan att 
mörda kungar”.

Vad var det roligaste med att skri-
va denna bok?

– Det var nog när jag skrev essän 
Ståndsmässiga vägar till galgbacken och 
kom fram till att vad jag tidigare trott var 
ett märkligt hugskott, att Edvard II inte 
alls dog när han officiellt dog och be
gravdes utan dog flera år senare som en 
undangömd eremit i Italien, troligen är 
riktigt.

Väntar nya författarprojekt?
– Det finns redan en färdig tredje bok, 

också med i huvudsak essäer om medel
tiden. Vi får se om och när mitt förlag vill 
ge ut den. TK

”Det finns 
redan en 
färdig tredje 
bok, också 
med i huvud-
sak essäer om 
medeltiden.”
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det var fullsatt på lunchen när Mig-
rationsverkets generaldirektör an-
ders danielsson pratade ledarskap. 

– som chef måste du förstå innan 
du kräver att bli förstådd.

Anders Danielsson, generaldirektör för 
Migrationsverket sedan ett år tillbaka, 
citerade John le Carré när han lunch
talade på Advokatsamfundet i april: ”A 
desk is a dangerous place from which to 
watch the world.”

– Det är min paradgren, att vara verk
lighetsnära, sa Anders Danielsson och 
berättade att på Migrationsverket finns 
en tavla där alla kryssar i när de besöker 
verksamheter utanför huset. Och han 
själv vinner överlägset, berättade han.

– Jag har bett alla att utmana mig, men 
de kan inte slå mig.

Han har en gedigen karriär inom Poli
sen, Rikskriminalpolisen, Rikspolissty
relsen, Polismyndigheten i Skåne och 
Säpo, och säger att Polisen borde lära 
sig en del av hur arbetet bedrivs på Mig
rationsverket, inte minst när det gäller 
att arbeta i team i stället för inom sina 
egna små fack. Trots de hårda krav som 
finns på Migrationsverket om att mins
ka sina handläggningstider, och en 
hundra procentig ökning av migranter 
sedan augusti förra året, tycker Anders 
Danielsson att det på myndigheten idag 
finns en organisation som fungerar. 

anders danieLsson lyfte fram flera 
viktiga punkter i ledarskapet även om 
han betonade att det alltid färgas av in
dividen.

– Ledarskapet hänger ihop med vil
ken typ man är. Jag uppmanar alltid den 
som ska bli chef att vara sig själv. 

Därför tror han inte heller att det 
egentligen finns något som är kvinnligt 
respektive manligt ledarskap.

– Om jag går till mig själv så har jag i så 
fall fler egenskaper som brukar beteck
nas som kvinnliga.

I klassisk bemärkelse är ledarskap att 
ansvara för budgeten, att leda och sty
ra, men, menade Anders Danielsson, 
ledarskap är snarare att undanröja hin
der, att skapa förutsättningar.

Det handlar om att tro på medarbe

tarna, att känna tillit och att ge dem an
svar. Men detta gör en ledare inte genom 
att abdikera, ansåg han. Han menade att 
man som chef måste vara ödmjuk, det 
finns ingen ledning som kan svara på 
alla frågor.

Det är också viktigt att man som chef 
tar ansvaret. Han berättade att han ald
rig skulle lämna ut sina kolleger inför 
någon annan. Behöver något framföras 
gör han det innanför de egna väggarna.

Anders Danielsson slår gärna ett slag 
för enkelheten.

– Det är viktigt med tydliga mål. Om 
man förstår något är det lättare att ta det 
till sig även om det är något negativt.

I enkelheten ingår också att hålla kor
ta möten dit ingen kommer oförberedd. 
Det ska inte spillas någon onödig tid.

Men det viktigaste i allt är ändå att 
människan måste stå i centrum. Anders 
Danielsson frågar sig själv: ”Vad kan jag 
göra för att människor ska tycka att det 
är kul att gå till jobbet?”

För honom är en mycket viktig ledar
egenskap att kunna lyssna.

– Som chef måste du förstå innan du 
kräver att bli förstådd.

annars sprider gärna Anders Da
nielsson avslutningsvis de tips som han 
själv fick under tiden i lumpen av batal
jonschef Nilsson: 

1. Sök problemet.
2. Ta initiativet.
3. Var glad!
– De råden håller alltid, konstaterade 

han. MP

anders danielsson är chefen som lyssnar

hiLdary månadsmöte april

För Anders 
Danielsson 

handlar ledarskap 
till stor del om att 
undanröja hinder 

och skapa 
förutsättningar.
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Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

När du köper en platsannons i SvD publiceras 
den också på SvD.se/jobb.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du 
kommunicera med rätt personer. Med SvD 
når du chefer, beslutsfattare och specialister. 

2

Kortare  
rekryterings- 
process 
med annons i SvD och SvD.se

Advokatgolfen 2013
Advokatgolfen har spelats sedan 1969. Den 30–31 augusti avgörs 
årets tävling på Ombergs golfklubb, naturskönt belägen vid Vät-
terns strand mellan Ödeshög och Vadstena. Tävlingen spelas över 
36 hål, 18 hål på fredagen och 18 hål på lördagen. På fredagen sker 
starten från lunchtid och på lördagen är det gemensam start på 
morgonen. Förutom advokatklassen spelas även en klass för 
maka/make, sambo eller dylikt, den så kallade odylklassen. En ny-
het i år är att odylklassen också kommer att avgöras över 36 hål.

Ring eller e-posta till Ombergs golfklubb och berätta att ni och 
kanske någon till vill boka rum och tala om att det gäller Advo-
katgolfen med bokningsnummer 11 423. Telefonnumret är 0144-
121 60, e-post: info@ombergsgolf.se.

Observera att anmälan till själva tävlingen görs per e-post till 
Christer Wahlgren under adress CW@amberadvokater.se och till 
honom betalar ni också samtidigt in 300 kronor per anmäld del-
tagare till bankgiro 991-6701.

Glöm inte att ange ert golf-id. 
Varmt välkomna! 
Staffan Bergfeldt och Christer Wahlgren
Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Två advokater blir domare 
Regeringen har utnämnt advokat Niklas Eldelind till rådman 
i Varbergs tingsrätt och advokat Martina Rifve till hovrättsråd 
i Göta hovrätt.

Några exempel på aktiviteter med juridisk inriktning

Djurförsäkringsseminarium 11 juni
FAL och den juridiska problematiken – Fel i häst – Etik och moral

Personskadeseminariet 19 september
Aktuella domar – Bevisvärdering – Att vittna i domstol som läkare

Bilskadeseminarium 17 oktober
Arrangerade trafikolyckor – Trafikolyckan i Skåne – Rapport från 
Bilförsäkringskommittén – Rekonstruktion av trafikolyckor

Försäkringsjuridik och EU 14 november
EU:s lagstiftningsprocess – En europeisk försäkringsavtalslag  
– Konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Svenska Försäkringsföreningen är en ideell förening som anordnar 
utbildning för personer som arbetar med försäkringsfrågor. 

Besök våra hemsidor: 
www.forsakringsforeningen.se
www.forsakringsjobb.se 
www.nft.nu

Anders Eka blir justitieråd i HD
Den 18 april utnämnde regeringen An-
ders Eka, lagman i Stockholms tings-
rätt, till justitieråd i Högsta domstolen. 
Anders Eka blev lagman i Stockholms 
tingsrätt 2010. Innan dess har han 
bland annat varit hovrättslagman i Svea 
hovrätt och under åren 2004–2009 var 
han kanslichef och huvudsekreterare i 
Grundlagsutredningen. Han har också 
varit hovrättsråd och kanslichef i Svea 
hovrätt och rättssakkunnig i Justitie-
departementet. Anders Eka har även 
medverkat i flera statliga utredningar 
och haft flera uppdrag inom Domstols-
verkets internationella verksamhet.

Anders Eka tillträder befattningen 
som justitieråd den 1 september.

För klients räkning överlåtes 
advokatverksamhet

Advokat AB med verksamhet i centrala Stockholm 
överlåtes inkl. inarbetat neutralt firmanamn, hemsida, 
6-siffrigt mobilt växelnummer, komplett mindre kontor 

(hyresrätt) om 2 r o pentry, mycket god arbetsmiljö 
– vattenkylningsanläggning 

+ modernt ventilationssystem/gårdsluft. 

Större rummet komplett med inventarier för 4 arb.platser. 
4 nya Lenovo AIO-datorer med W8 + LAN och MS Office, 

Canon färgskrivare, mindre konf.rum med 7 platser. 
Lämpligt för 1 – 3 advokater. Avkastningsvärdering 

finnes jämte inv.förteckning. 

Endast brevsvar till
Advokat Monica Hedman, Torget 3, 921 31 Lycksele
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kontakta juridiska bibLioteket

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

ny Litteratur i urVaL

Tryckår: 2013 om inte annat 
anges.
Aktie, aktiebolag, aktiemark-

nad : en vänbok till Johan 
Munck / Marianne Lundius, 
Ragnar Boman och Rolf 
Skog, red. (Stockholm : Cor-
porate Governance Forum. 
331 s.)

The Charter of the United Na-
tions : a commentary. Vol. 1 
– 2 / edited by Bruno Simma 
et al. (3. ed.   Oxford Univ. 
Press, 2012. 2405 s.)

Diesen, Christian: Övergrepp 
mot kvinnor och barn : 
den rättsliga hanteringen / 
Christian Diesen och Eva F. 
Diesen (2. uppl. Norstedts 
juridik. 390 s.)

Englund Hjalmarsson, Helena: 
Juristens skrivhandbok / 
Helena Englund Hjalmarsson, 
Anki Mattson  (Jure. 123 s.)

Forsberg, Niclas: Upphand-
ling enligt LOU, LUF, LUFS 

och LOV (2. uppl. Norstedts 
juridik. 578 s.)

Författningar i straffrätt : med 
hänvisningar till rättsfall : 
mars 2013 / Annika Norée 
(Norstedts juridik.  395 s.)

Författningssamling i inter-
nationell privat- och pro-
cessrätt / sammanställd 
av  Michael Bogdan, Patrik 
Lindskoug (3. uppl. Nor-
stedts juridik. 246 s.)

Grönfors, Kurt: Avtalsgrun-
dande rättsfakta (2. uppl. 
Santérus. 221 s.)

Hagstrøm, Viggo: Obligasjons-
rett. 2. utg. Oslo : Universi-
tetsforlaget, 2011. 968 s.)

Heide-Jørgensen, Caroline: 
Advertising law : marketing 
law and commercial free-
dom of expression  (Køben-
havn : DJØF Publishing)

Holmqvist, Leif: Hyreslagen : 
en kommentar / Leif Holm-
qvist, Rune Thomsson (10. 
uppl. Norstedts juridik. 907 
s. Norstedts blå bibliotek)

Internationella avtal : i teori 
och praktik / Carl Svernlöv 
red. ; Viveca Bergstedt Sten 
et al. (2. uppl.  Norstedts 
juridik. 283 s.)

Jilkén, Daniel: Kupongskat-
telagen : en kommentar / 
Daniel Jilkén, Ulrika Grip, 
Johanna Dufwa  (Norstedts 
juridik. 102 s. Norstedts gula 
bibliotek)

Lindstedt, Inger: Textens 
hantverk : om retorik och 
skrivande (2. uppl. Student-
litteratur. 168 s.)

Melz, Peter: Mervärdesskatt : 
en introduktion / Peter Melz 
och Eleonor Kristofferson 
(17. uppl. Iustus. 98 s.)

Pedersen, Kristian: Upp-
handlingens grunder : en 
introduktion till offentlig 
upphandling och upphand-
ling i försörjningssektorerna 
(3. uppl. Jure. 200 s.)

Rapport  BRÅ 2013:3 : Brott 
bland ungdomar i årskurs 
nio : resultat från Skolun-

dersökningen om brott åren 
1995–2011 BRÅ. 94 s.)

Sigeman, Tore: Arbetsrätten : 
en översikt / Tore Sigeman 
och Erik Sjödin (6. uppl. 
Norstedts juridik.  260).

Svensson, Ola: Avtalsfrihet 
och rättvisa : en rättsfiloso-
fisk studie (Lund : Juristförl., 
2012. 572 s. Skrifter utgivna 
vid Juridiska fakulteten i 
Lund ; 177)

Ulväng, Magnus: Brottslighets-
konkurrens : om relatio-
ner mellan regler och fall 
(Iustus. 888 s. Skrifter från 
juridiska fakulteten i Upp-
sala ; 122)

Wainikka, Christina: Att 
skydda innovationer : af-
färer, risker och möjligheter 
(Studentlitteratur. 213 s.).

Lästips

Titel: Kontraktshandboken 
2013 : kommersiella avtal i 
praktiken
Författare: Göran Westin, 
Johan Lagerkrantz   
Förlag: Jure
Handbok i praktiskt avtals-

skrivande. Den innehåller en presentation 
av de vanligare kommersiella avtalstyperna 
och ett 50-tal modellavtal med kom-
mentarer, tips och råd som stöd både i 
avtalsskrivandet och i avtalsförhandlingen. 
Kontraktshandboken utkommer årligen i 
ny uppdaterad version men finns också 
som internettjänst, www.kontraktshand-
boken.se. Onlineversionen har ett mer 
omfattande innehåll, bland annat nedladd-
ningsbara avtalsmallar på svenska och 
engelska. Båda författarna är affärsjurister 
med mångårig erfarenhet av avtalsför-
handlingar och avtalsskrivning.  

Titel: Konsumentens skydd i 
handeln över landgränserna
Författare: Marie Linton    
Förlag: Iustus 
Vart kan man som konsument 
vända sig med klagomål mot 
en näringsidkare i ett annat 

land? Vilket lands domstol eller myndighet 
kan pröva en konsumenttvist med anknyt-
ning till flera länder? Vilka konsument-
skyddsregler gäller? Det är frågor som fått 
ökad betydelse i takt med att människor 
i allt större utsträckning handlar över 
landgränserna. Boken som huvudsakligen 
är tänkt som lärobok vid universitet och 

högskolor, redogör för det rättsliga skydd 
som konsumenter har vid gränsöverskri-
dande handel. För att ge framställningen 
verklighetsanknytning används många 
praktiska exempel. 
  

rättsdatabaser    

Nyheter i Karnov
Biblioteket har nu tillgång till alla tjänster i 
rättsdatabasen Karnov. Nytt är bland annat 
Lexino rättsanalyser, en produktserie som 
lanserades hösten 2012. Lexino innehål-
ler i dagsläget analyser till drygt 20 lagar 
och kommer när det är fullt utbyggt att 
omfatta de mest centrala lagarna i Karnov. 
Rättsanalyserna är skrivna för att kunna 
användas i praktiken och uppdateras 
löpande när lagändringar och ny praxis 
förändrar rättsläget.

Från januari 2013 har Karnov full bevak-
ning av samtliga tings- och förvaltningsrät-
ter. Domarna är sökbara i fulltext och går 
att läsa i original-pdf. 
 

nya aVhandLingar   

I svarandens frånvaro : förenklade brott-
målsrättegångar i tingsrätten av Iiro 
Liukkonen, Helsingfors universitet, 2012
En systematisk genomgång av de förenk-
lade handläggningsformerna utevarohand-
läggning och skriftlig process i finsk rätt. 
Båda handläggningsformerna  analyseras 
i förhållande till kraven på en rättvis rätte-
gång och effektivitet inom rättsväsendet. 
En internationell jämförelse av situationen 
i några europeiska länder visar att det i 
samtliga dessa länder finns förenklade 

domstolsförfaranden i brottmål som 
alternativ till fullskalerättegången. Avslut-
ningsvis diskuteras hur tillvägagångssät-
ten i lagföringen av mindre allvarliga brott 
eventuellt kan utvecklas vidare. 

Violence against foreign-born women in 
Sweden av Cecilia Fernbrant, Lunds uni-
versitet, 2013
Avhandlingen visar att utlandsfödda kvin-
nor utsätts för mer våld än kvinnor födda 
i Sverige. Skillnaden är störst vid tyngre 
våld med dödlig utgång. Låg inkomst, 
språksvårigheter, dålig kunskap om svens-
ka lagar och rättigheter, social isolering i 
Sverige tillsammans med lägre jämställd-
het i födelselandet är några av de risk-
faktorer som gör kvinnorna mera utsatta. 
Resultaten från avhandlingen visar på ett 
behov för insatser riktade till utlandsfödda 
kvinnor och män samt mer forskning.  

Om sanningen ska fram: polisförhör med 
misstänkta för grova brott av Ola Kron-
kvist, Linnéuniversitetet, Växjö, 2013
Ola Kronkvist, verksam vid polisutbildning-
en vid Linnéuniversitetet i Växjö har dispu-
terat på en avhandling om polisförhör med 
misstänkta för grova brott. Avhandlingen 
beskriver, problematiserar och analyserar 
hur polisutredare av grova brott plane-
rar, genomför och utvärderar förhör med 
misstänkta.

Läs Mer

Hela litteraturlistan finns på 
Juridiska bibliotekets webbplats, 
www.juridiskabiblioteket.se

Kontrakts-
handboken 

2013
Göran Westin
Johan Lagercrantz

Aktuellt Juridiska biblioteket



KURSER I BARNRÄTT: ”Samverkan och sekretess” samt 
”Riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål.”

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Men kommunen hade 
ju inte uppsikt, då kan väl inte de 

vara ansvariga? 

Bakgrund: 
I en bolagsaffär ingår en konkurrensbegränsningsklausul 
i köpeavtalet. Men en kort tid efter överlåtelsen startar 
säljaren en konkurrerande rörelse. Inte nog med det, han 
fortsätter att göra affärer med sina tidigare kunder.

KALLE LENAS
ADVOKATBYRÅ

Bakgrund: 
En tonårsflicka bor på barnhem. Trots intensiv övervakning 
rymmer hon ofta och anlägger då bränder. Efter utskrivning 
från Bup, och tills kommunen hittar ett nytt hem åt henne, är 
hon nu placerad hos mamman - utan ytterligare uppsikt.

ett 

fall för

Ni ska inte 
stå för en krona 

av det här!

Kommunen säger att vi ska 
stå för kostnaderna.

SYDNYTT
Kommunen förlorade
i pyromanmålet Sidan 4

Frågan om 
an-svaret för den 
stora varuhus-
branden är till 
slut avgjord.

HD-dom: Kommu-
nens insatser för 
uppsikt av en tonårig 
LVU-omhändertagen
flicka var otillräckliga, 
och kommunen är där-
för skyldig att ersätta 

skador motsvarande 50
miljoner kronor på 
grund av en brand 
som flickan anlade.

En tonårsflicka anlade 
år 2002 en brand i 
köpcentrat Gallerian. 
Flickan hade varit om-
händertagen för LVU-
vård i flera år, men 
var, efter utskrivning
från BUP tillfälligt 
placerad hos sin  
mamma i avvaktan
        

på en mer permanent 
placering. Hon hade
tidigare rymt från 
olika hem, även när 
hon befann sig under 
intensiv övervak-
ning, och då också
anlagt ett antal bränder.

Såväl tingsrätten 
som hovrätten fann 
att kommunen var
skyldig att ersätta de 
skador som branden 
orsakade.  forts s 4.

Och vad blir 
nästa kurs?

Jag lärde mig på senaste Fakultetskursen 
att det är kommunen som ansvarar för att 

flickan har rätt övervakning.

forts följer



Kungörelse
Stiftelsen Emil Heijnes Fond

I stiftelsens ändamål ingår att främja vård av behövande,
ålderstigna, sjuka advokater och änkor efter advokater.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag
enligt denna del av Stiftelsens ändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 augusti 2013.

Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se 
alternativt per brev till Stiftelsen Emil Heijnes Fond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse.

Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 5 mars 2013.
Styrelsen

Kungörelse
Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond
Stiftelsen har som andrahandsändamål att lämna bidrag till utbildning eller fostran av 

behövande barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter.

Härmed kungörs möjligheten att söka bidrag 
enligt Stiftelsens andrahandsändamål

Ansökningshandlingarna skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 augusti 2013.

Sänd ansökan per e-post till: jonas.hultgren@advokatsamfundet.se
alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond,
Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och 
skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden 
bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på tel. 08-459 03 00.

Stockholm den 5 mars 2013.
Styrelsen
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Aktieägaravtal och lundasång 
på Östra avdelningens årsmöte 
Östra avdelningen höll årsmöte i Norrkö-
ping.

Vid ett särskilt yngremöte för advoka-
ter och biträdande jurister under 40 år 
på förmiddagen talade advokat Maria 
Eiderholm om hur man planerar och sät-
ter upp mål för ackvisition.

Under eftermiddagen höll advokat Erik 
Sjöman en mycket uppskattad utbildning 
i teorierna bakom aktieägaravtal. Advo-
katsamfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg informerade om samfundsfrå-
gor. Hon presenterade också förslaget till 
ändring av Advokatsamfundets huvud-
styrelses sammansättning. Östra avdel-
ningen diskuterade förslaget och beslöt 
– som enda avdelning – att avstyrka stad-
geändringsförslaget.

Efter årsmötet följde mingel i Advokat-
firman Glimstedts lokaler. Vid middagen 
sjöng årsmötesdeltagarna flitigt ur ett 
sånghäfte med lundensiska visor.

Från Europadomstolen till 
ståuppkomik på 
Västra avdelningens årsmöte
Västra avdelningen höll årsmöte i Göte-
borg den 7 mars.

Advokatsamfundets generalsekrete-
rare Anne Ramberg talade om aktuella 
samfundsfrågor, bland annat om försla-
get att ändra bestämmelserna i samfun-
dets stadgar om styrelsens sammansätt-
ning. 

Chefsjustitieombudsmannen Elisabet 
Fura, tidigare domare i Europadomsto-
len och före detta ordförande i Advokat-
samfundet, berättade om sin yrkeskar-
riär och om hur utmaningarna i hennes 
olika yrkesroller har skilt sig åt.

Vid middagen underhöll Niklas An-
dersson med ståupphumor och skojade 
både om advokatyrket och om tidskrif-
ten Advokaten.

Fredrik Andersson och Catharina Wik-
loff omvaldes till ordförande respektive 
vice ordförande i avdelningen.

Stockholmsavdelningens årsmöte 
Stockholmsavdelningen höll sitt årsmöte på 
Operaterrassen i Stockholm.

Sara Mindus, Stockholmsavdelningens 
ordförande, inledde mötet och kunde be-
rätta att tvåhundra advokater och biträdan-
de jurister anmält sig till årsmötet och att 
tvåhundrafemtio personer anmält sig till 
den efterföljande middagen.

– Vi har även i år slagit rekord i antal delta-
gare vilket är väldigt roligt, sa Sara Mindus.

I anslutning till årsmötet informerade Anne 
Ramberg om aktuella frågor i samfundet. 
Hon tog bland annat upp utmaningar som 
den svenska advokatkåren står inför och 
även olika internationella trender. Hon berät-
tade också att Advokatsamfundet under 
året, inom ramen för den proaktiva tillsynen, 
ska göra en utredning av hur advokatbyrå-
erna följer de advokatetiska reglerna.

– Det är helt oacceptabelt om man kon-
kurrerar genom att tillämpa olika etiska re-
gelverk, och därför kommer vi att följa upp 
det, sa Ramberg.

Under middagen underhöll sångerskan 
Titiyo och komikern Marika Carlsson.

Vid årsmötena valdes 
följande styrelser i 
advokatsamfundets 
avdelningar.

norra aVdeLningen

Ordförande
Catharina Ytterbom 

Schönfeldt, Sundsvall

Vice ordförande, sekre-
terare och kassör

Andreas Victor, 
Östersund

Ledamöter 
Hans Andersson, Piteå
Petter Hetta, Umeå
Erik Boberg, Östersund
Gustaf Andersson, Gävle

Suppleanter 
Magnus Müchler, Gällivare
Fredrik Burvall, Sundsvall
Ann Gerklev, Umeå

MeLLersta 

aVdeLningen

Ordförande
Robert Wikström, 

Uppsala

Vice ordförande
Per Gisslén, Ludvika

Sekreterare
Johanna Näslund, Örebro

Ledamöter
Amanda Hikes, Västerås
Stefan Liliebäck, Arvika
Hilda Bokvist, Örebro

Suppleanter 
Anders Wallin, Uppsala 

(för Robert Wikström)
Ulrika Åsåker, Borlänge 

(för Per Gisslén)
Katerina Tomis Blissinger, 

Västerås (för Amanda 
Hikes)

David Lindberg, Karlstad 
(för Stefan Liliebäck)

Johanna Näslund, Örebro 
(för Hilda Bokvist)

stockhoLMs-

aVdeLningen

Ordförande
Sara Kersby Mindus, 

Stockholm

Vice ordförande
Christina Malm, 

Stockholm
Sekreterare Emma 

Berglund, Stockholm
Klubbmästare Mikael 

Klang, Stockholm

Ledamöter 
Carl Svernlöv, 

Stockholm
Ulrika Forsberg, 

Stockholm

Kristoffer Ribbing, 
Stockholm

Johannes Lundblad, 
Stockholm

Pamela Lannerheim 
Angergård, Stockholm

Suppleanter 
Mattias Göransson, 

Stockholm
Christel Rockström, 

Stockholm
Theddo Rother-Schirren, 

Stockholm

östra aVdeLningen

Ordförande
Bo Nilsson, Katrineholm

Vice ordförande
Marie-Louise Landberg, 

Norrköping

Sekreterare Henrik 
Snellman, Växjö

Ledamöter 
Helena Karlsson, Kalmar
Hans Ahlstedt, Trosa
Marie Gerrevall, Växjö

Suppleanter 
Carl Tauson, Älmhult
Anna von Knorring, 

Jönköping
Anders Kihlstedt, 

Linköping

Västra aVdeLningen

Ordförande
Fredrik Andersson, 

Göteborg

Vice ordförande
Catharina Wikloff, 

Göteborg

Sekreterare 
Jörgen Larsson, Göteborg
Klubbmästare Agnes 

Andersson, Göteborg

Ledamöter 
Olof Jisland, Göteborg
Per Jadelind, Halmstad
Peter Ekelund, Strömstad
Åsa Erlandsson, Trollhättan
Anna Heurlin, Varberg
Christian Olsen, Göteborg

Suppleanter 
Henrik Gallus, Lidköping
Niklas Odén, Borås
Agnes Andersson, 

Göteborg

södra aVdeLningen 

Ordförande
Magnus Lindsten, 

Karlskrona

Vice ordförande
Karin Amédro, 

Helsingborg

Sekreterare 
Jens Kinnander, Lund

Ledamöter 
Johan Granehult, Malmö
Lars O. Modéer, Malmö
Sofia Olsson, Malmö
Alf Lindskog, Ystad
Maria Adielsson, 

Helsingborg

Suppleanter 
Pär Andersson, Malmö
Mats Håkansson, Lund
Jens Kinnander, Lund
Melka Kjellberg, 

Kristianstad
Therese Ståhlnacke, 

Helsingborg

utLandsaVdeLningen

Ordförande
Karl Woschnagg, 

Frankfurt am Main

Vice ordförande och 
kassör

Karolina Ullman, Tallinn

Sekreterare 
Christina Griebeler, 

Frankfurt am Main

Ledamöter 
Pontus Lindfelt, Bryssel
Massimo Caiazza, Milano
Artur Swirtun, Warszawa
Fredrik Svensson, Moskva
Jan Frydman, Bryssel
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nya LedaMöter 
den 19 apriL 2013

Kristin Ahlinder, White & Case 
Advokataktiebolag, Stock-
holm

Pehr Amrén, Försvarsad-
vokaterna Stockholm HB, 
Stockholm

Gunnar Andersson, Rosen-
grens Advokatbyrå i Borås, 
Borås

Elisabeth André, Moll Wendén 
Advokatbyrå AB, Malmö

Ola Axelsson, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Roba Azzam, Advokatbolaget 
Opus AB, Stockholm

Simon Bergström, Försvars-
advokaterna Stockholm HB, 
Stockholm

Linda Dahlström, MAQS Law 
Firm Advokatbyrå AB, Gö-
teborg

Henrik Englund, A 1 Advokater 
Kommanditbolag, Stock-
holm

Liselott Enström, Advokatfir-
man Lindahl KB, Stockholm

Stefan Grahl, Hestra Advokat-
byrå AB, Stockholm

Krister Hansen, Hansen Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Jennifer Jankevics, Advokat-
firman Fylgia KB, Stockholm

Johanna Jonsson, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå 
AB, Göteborg

Thomas Jönsson, Advokatfir-
man Chorell AB, Eskilstuna

Martin Landin, Allmänna Ad-
vokatbyrån i Göteborg KB, 
Göteborg

Aron Ledstam, Advokatfirman 
Vinge KB, Göteborg

Johan Lundblad, Nihlmark & 
Zacharoff Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Anders Nilsson, Baker & 
McKenzie Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Malin Nordin, MAQS Law Firm 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Petra Nyström, Foyen Advo-
katfirma AB, Stockholm

Nils Olofsson, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Göteborg

Cathrin Olsson, Foyen Advo-
katfirma AB, Göteborg

Platsannonsera 
i Svenska Dagbladet
När du köper en platsannons i SvD publiceras 
den också på SvD.se/jobb.

För att rekrytera rätt kandidater behöver du 
kommunicera med rätt personer. Med SvD 
når du chefer, beslutsfattare och specialister. 

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

2

Fler titlar hittar du på nj.se

Per idem tempus annorum novem, ab undevicensimo anno aetatis meae 

usque ad duodetricensimum, seducebamur et seducebamus, falsi atque 

fallentes in variis cupiditatibus, et palam per doctrinas, quas liberales 

vocant, occulte autem falso nomine religionis, hic superbi, ibi supersti-

tiosi, ubique vani: hac popularis gloriae sectantes inanitatem, usque ad 

theatricos plausus, et contentiosa carmina. 

Et agonem coronarum faenearum, et spectaculorum nugas, et intem-

perantiam libidinum; illac autem purgari nos ab istis sordibus expetentes, 

cum eis, qui appellarentur electi et sancti, afferremus escas, de quibus 

nobis in officina aqualiculi sui fabricarent angelos et deos.

Per quos liberaremur. et sectabar ista atque faciebam cum amicis 

meis, per me ac mecum deceptis. inrideant me arrogantes, et nondum 

salubriter prostrati et elisi a te, deus meus, et ego tamen confitear tibi 

dedecora mea in laude tua. sine me, obsecro, et da mihi circuire praesenti 

memoria praeteritos circuitus erroris mei, et immolare tibi hostiam 

iubilationis. quid enim sum ego mihi sine te nisi dux in praeceps? aut quid 

sum, cum mihi bene est, nisi sugens lac tuum aut fruens te, cibo qui non 

corrumpitur? et quis homo est quilibet homo, cum sit homo? sed inride-

ant nos fortes et potentes, nos autem infirmi et inopes confiteamur tibi.
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Förvaltningsprocess- 
lagen m.m., 6 u
Bertil Wennergren, Ulrik von Essen  
2013. 829 kr exkl. moms 
nr 978-913901610-6 ➢ nj.se

Om nyemission
Dennis Westermark,  
Monica Lagercrantz
Utk. juni 2013.   
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Vapenlagen 
Fredrik Landgren, Kazimir Åberg
Utk. maj 2013.  
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Konsumenttjänstlagen
Svante O. Johansson  
2013. 1557 kr exkl. moms 
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Andra intressanta böcker:

Norstedts Juridik  
– främst för de främsta.

NYHET: 
Elektronisk signering
– Jon Kihlman (red.)
En antologi | 144 s. 2013. Elektroniska informationsbärare 
låter oss  hantera skriftlig information på ett mer rationellt sätt 
än tidigare. Idag kan vi inte bara lagra digitala kopior, utan även 
skapa digitala  original. Uppfattningen att en rättshandling inte är 
”på riktigt” om den inte uttrycks på papper och skrivs under med 
penna är ett hinder mot denna utveckling. Boken har skrivits av 
framstående advokater, domare, rättsvetenskapsmän och andra 
sakkunniga. 

214 kr exkl. moms ➢ nr 978-913901731-8 ➢ nj.se
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08-459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist
08-459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se

Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se

Maria Persson (MP), 
journalist 
08-459 03 07
maria.persson@ 
advokatsamfundet.se

redaktionsrÅd
Anne Ramberg, Tom Knutson, 

André Andersson, Emma Seth, 

Jonas Tamm, Ulrika Öster, 

Magnus Andersson.

annonser
Patrik Asp, Fronthill Media AB, 

08-545 517 31,  0709-519 890, 

patrik@fronthillmedia.se

ForMgiVning
Tidningsmakarna AB

korrektur
Klara Ord Stockholm HB

tryck
Lenanders grafiska

Manus
Manusstopp nästa nummer: 

27 maj 2013. 

Sänds till Tom Knutson 

(e-post eller postadress denna sida). 

Åsikter och förslag som framförs i artiklar 

står helt för författarnas eller de intervjuades 

räkning och behöver inte delas av Sveriges 

advokatsamfund. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att 

stryka i längre inlägg. 

För ej beställda artiklar och bilder tar 

redaktionen inget ansvar. 

ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 

Delar av tidskriften publiceras även på 

internet. 

Den som sänder material till tidskriften 

anses medge elektronisk publicering/lagring.

Läs Mer

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

tidskriFten adVokaten ges ut av Sveriges advokatsamfund postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm tel: 08-459 03 00 (vxl)

Fax: 08-662 30 19 e-post: advokaten@advokatsamfundet.se ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se hemsida: www.advokatsamfundet.se

Jonas Pettersson, Ahlford 
Advokatbyrå AB, Uppsala

Lars Salkola, Advokathuset 
Gothia, Göteborg

Nathalie Medina Secka, Adac-
ta Advokatbyrå AB, Malmö

Sam Seddigh, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Mattias Skarelius, Öberg & 
Heijne Advokatbyrå, Stock-
holm

Magnus Stålmarker, Baker & 
McKenzie Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Johan Örneblad, Origin Limi-
ted, London, England

utträdda LedaMöter

Oskar Arndt, Stockholm, 
12 april 2013 

Magnus Janghed Askler, 
Lund, 26 mars 2013 

Hanna Carysdotter, Stock-
holm, 12 april 2013 

Jessica Croneman, Malmö, 
1 april 2013 

Sara Derakhti, Stockholm, 
1 april 2013 

Niklas Eldelind, Falkenberg, 
1 april 2013 

Katrin Frick, Stockholm, 
31 mars 2013 

Liv Färndahl, Stockholm, 
21 mars 2013 

Andréas Joersjö, Stockholm, 
14 april 2013 

Christian Johansson, Stock-
holm, 19 mars 2013 

Emma Linde, Malmö, 23 mars 
2013 

Mikael Lindgren, Stockholm, 
11 mars 2013 

Krister Nielsen, Borlänge, 
19 april 2013 

Jens Pedersen, Stockholm, 
15 mars 2013 

Dan Person, Warszawa, 
15 mars 2013 

Anna Peyda, Stockholm, 
19 april 2013 

Lennart Reuterskiöld, Kälarne, 
19 april 2013 

Monika Selvin, Göteborg, 
1 januari 2013 

Kenneth Strömbeck, Kristian-
stad, 1 april 2013 

Barin Özmen, Stockholm, 
1 april 2013 

upphäVning aV 
eu-registrering

Louise Ahlén, Stockholm, 
1 april 2013

aVLidna LedaMöter

Birgitta Fagrenius, Karlshamn, 
20 december 2012

Göran Hasselrot, Bromma, 
16 februari 2013 

Kristoffer Strümpel, Kalmar, 
2 mars 2012 

reMissärenden

Förteckning över remiss-
ärenden i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R-2013/0090 Betänkandet 

Hyres- och arrendetvister 
i framtiden (SOU 2012:82)

R-2013/0110 Betänkandet 
Näringsförbud – Tillsyn 
och effektivitet (SOU 
2012:84)

R-2013/0203 Förslag till 
föreskrifter om förvaltare av 
alternativa investeringsfon-

der och ändrade fondföre-
skrifter m.m.

R-2013/0211 Betänkandet 
Förändrad hantering av im-
portmoms (SOU 2013:1)

R-2013/0367 Förslag till för-
ordningsändringar till följd 
av prop. 2012/13:61 För-
senad årsredovisning och 
bokföringsbrott samt några 
revisorsfrågor

R-2013/0386 WIPO:s diplo-
matkonferens avseende ett 
internationellt avtal om un-
dantag i upphovsrätten till 
för mån för personer med syn - 
nedsättning/läsnedsättning

R-2013/0389 Förslag till 
direktiv om förhindrande av 
att det finansiella systemet 
används för penningtvätt 
och finansiering av terrorism 
samt förslag till förordning 
om uppgifter som ska åtfölja 
överföringar av medel

Samfundet

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

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

Hogia
Advokatsystem

En branschanpassad
helhetslösning för byrån.

www.hogia.se/advokat

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges 

Tid skrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är 

8 100 ex. ISSN 0281-3505

adressändring
Advokatsamfundets ledamöter och biträdan-

de jurister: registrator@advokatsamfundet.se

Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt 

prenumeration@advokatsamfundet.se

prenuMeration
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.

Studerande 106 kr inkl. moms.

© Sveriges advokatsamfund 2013.
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Saturnus
- tidrapportering för advokater

Marknadens kraftfullaste program för advokatbyråer.
Integrerat mot SPCS, Hogia och Visma Business.

Mer än 2000 nöjda användare!



posttidning b
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

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

Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Alla som blev
jurist för 
tidredovisningens
skull räcker upp
en hand.

Läs mer om Kleos på nj.se

Kleos

Visste du att bara fyra advokater i Sverige har häst- 
och husdjursjuridik som specialitet? Kleos ger dig mer 
tid att vara advokat, oavsett din inriktning. 

 Som jurist har du säkert din egen inriktning och väg till framgång. Men en sak har 

du garanterat gemensamt med dina kollegor: behovet av arbetsro och möjlighet att 

fokusera på det som är viktigt. Nämligen juridiken. Och det är där Kleos kommer in.

     Kleos är det nya eleganta advokatsystemet för ärendehantering och administration. 

Klienter, kontakter, nedlagd tid, fakturering, uppgifter, dokument, korrespondens 

– allt hittar du i Kleos.

Norstedts Juridik – främst för de främsta.


