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Ledare Generalsekreteraren

Om dåliga myter
nyligen presenterade en stiftelse som uppger sig arbeta
för att åstadkomma fler kvinnor på ledande positioner, ett
aktstycke med titeln ”Kvinnor arbetar, män gör karriär. En
kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige”.
Rapporten bär rubriken ”Advokatbyråerna – de sista
bastuklubbarna”. Jag förstår att slagkraftiga rubriker av
sådant slag underlättar för upphovskvinnorna att komma
igenom i mediebruset. Det lyckades också. På ledarsidor
kunde man läsa hur advokatbyråer framstår som extremt
gammalmodiga och värdekonservativa. Klatschiga utspel
förpliktigar dock. Trots ivrigt letande kunde jag inte finna
något som understödde bastuklubbspåståendet.
I den 17-sidiga rapporten står att läsa att de värsta
bakåtsträvarna återfinns på advokatbyråerna och i den
akademiska världen. På advokatbyråerna råder, påstås
det, något som påminner om en hård cowboy-kultur. Inte
heller här är det lätt att se den faktabakgrund som styrker
det kofösarkulturella påståendet rörande svenska advokatbyråer som idag anställer närmare 60 procent kvinnor.
Cheferna på advokatbyråerna beskrivs som oförmögna
att tänka nytt och långsiktigt. Det kan med fog påstås
att de större svenska byråerna idag styrs på ett mycket
professionellt och framåtblickande sätt. De ligger många
gånger i framkant när det gäller utveckling, teknik, utbildning, kommunikation och HR-funktioner. Man arbetar
målmedvetet på att få fram kvinnor som vill och kan ta på
sig delägarrollen. Påståendet att ”[m]ed utgångspunkt i
delägarnas egna ord tycks det råda stiltje i advokatfirmornas jämställdhetsarbete” är då mycket orättvist. Eftersom
jag tror mig vara hyggligt insatt i dessa frågor kan jag bara
konstatera att författaren antingen inte har förstått eller
möjligen inte velat se det jämställdhetsarbete som varje
dag bedrivs. Att hävda att det råder stiltje är i sak fel. Ett
belägg för motsatsen framgår vid läsning av Realtid.se
från den 26 november. Där intervjuas samma byråer som
utpekas i rapporten. Den bild som där tecknas jävar rapportens nidbild.
Varifrån slutsatser som ”Lagen är en manlig bunker”
till att den ojämställda representationen är uttryck för en
ovilja att lämna ifrån sig makt kommer, är oklart. Några
hemliga citat i ljusblå text innehåller visserligen olika
missnöjesyttringar från, får man förmoda, biträdande
jurister som kanske inte blivit delägare.
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Författaren till dokumentet avstår nogsamt från att
närmare redovisa hur rapporten framtagits. Dokumentet
innehåller sifferuppgifter som är allmänt tillgängliga och
varje antydan till analys saknas. Det enda som beträffande intervjupopulationen anges är att ”[i] rapporten
intervjuas åtskilligt antal jurister”. En upplysning som för
den nyfikne inte säger mycket. Men, med hänsyn till att
rapporten gör anspråk på att omfatta domstolsväsendet,
åklagarväsendet, universiteten och advokatkåren skulle
man kunna tro att underlaget måste ha varit betydande.
Det handlar ju om rätt många tusen personer. Urvalskriterierna för de ”åtskilliga” intervjuerna, liksom antalet,
hade varit intressant att ta del av.
Författaren avslutar sin inledning till rapporten med
att avråda kvinnliga juriststudenter att ha som ambition
att bli delägare på en stor advokatbyrå. Ett påstående
som inte förefaller ligga helt i linje med organisationens
uppgivna syfte.
Man kan givetvis välja att bara rycka på axlarna och förpassa dokumentet dit det närmast hör hemma. Men, den
mediala genomslagskraften hos nidbilder är inte sällan
stor. Den bristande insikt och förståelse i advokatverksamheten som dokumentet avslöjar är problematisk. Den låga
andelen kvinnliga delägare är mycket mer komplext än att
kunna avfärdas med schabloner som kännetecknat rapporten. Det är bedrövligt om aktstycken som dessa skapar
en felaktig bild av en seriöst arbetande bransch.
Jag har tillsammans med ett antal av de högsta cheferna
inom rättsväsendet, sedan många år drivit flera projekt
inom ramen för nätverket Hilda. Dessa syftar till att stödja
kvinnor i deras professionella utveckling, för kvinnliga
advokater med det uttalade målet att vilja bli delägare på
advokatbyråer. Skälet till detta initiativ var den låga andelen kvinnliga delägare på de stora byråerna och kvinnliga
chefer inom rättsväsendet.
Även om jämställdhetsmålet är detsamma för advokatbyråerna som för rättsväsendet står det helt klart att
förutsättningarna skiljer sig betydligt åt. Vi har också kommit olika långt. Ett av skälen till detta är att advokatbyråer
bedriver näringsverksamhet på en starkt konkurrensutsatt
marknad. Advokatbyråer har klienter som kräver tillgänglighet och hög servicenivå. Detta uppenbara förhållande
verkar rapportens författare inte tycka vara relevant.
Advokaten Nr 9 • 2014

Inom advokatbyråerna råder en konkurrens mellan de
biträdande juristerna. Det är endast mellan tio och femton
procent som erbjuds delägarskap. För att bli delägare på
en stor affärsjuridisk advokatbyrå krävs mycket mer än
att vara en duktig jurist. Det är en nödvändig förutsättning. Men, det räcker inte. Man måste som delägare och
företagare vara beredd att ta den risk och det stora ansvar
som det innebär att försörja sig på att kunna attrahera och
behålla klienter, att ansvara för att ett antal biträdande
jurister sysselsätts, att medverka i utvecklandet av verksamheten och byrån, att ta på sig tunga administrativa
uppgifter och så vidare. Detta är inte något 9–5-arbete. För
att bli delägare ska man inte bara vara en god ledare. Man
ska vara entreprenör. Det är heller inte någon mänsklig
rättighet att bli delägare.
Vad man tidigare har kunnat kritisera byråerna för, är
möjligen att man inte tillräckligt tydligt gjort klart för unga
jurister vilka höga krav som ställs för att lyckas och göra
karriär som delägare på advokatbyrå. Budskapet till unga
idag har länge varit att alla kan lyckas att göra en snabb
och spikrak karriär, om man bara är tillräckligt duktig
och motiverad. Det är mycket mer subtilt än så. Vi måste
omdefiniera karriärstegen. Den behöver inte vara spikrak.
Män och kvinnor i Sverige har i dag en reell valmöjlighet. Vi får inte stanna vid att odla förlegade föreställningar
om att kvinnors problem beror på ”manliga strukturer”.
Sådant är trams. Det är dessutom potentiellt skadligt,
eftersom det kan leda kvinnor att göra felaktiga karriärval
på grund av vridna verklighetsbeskrivningar.
Men, i den dystra verkligheten gäller: ”You can’t have
it all!” Unga människor tvingas hela tiden göra val som
påverkar deras arbete och karriärmöjligher. Och en stor
del av ansvaret vilar på individen.
Familjebildning kan, åtminstone tillfälligt, innebära
en begränsning – en inskränkning i en möjlig karriär. Att
skaffa hund eller krävande fritidsintressen likaså. Ibland
kan valets konsekvenser mildras, till exempel genom att
man skaffar hjälp. Ett livsviktigt val görs, om inte förr, när
man beslutar att bilda familj. Det är då besluten ska fattas
om det gemensamma projektet familjebildning. Det är
vid köksbordet arbetsfördelningen i familjeprojektet ska
bestämmas. Inte hos arbetsgivaren.
Detta fråntar givetvis inte arbetsgivare och lagstiftare
från ansvaret att erbjuda förutsättningar för att män och
kvinnor, som så önskar, ska kunna leva ett jämställt liv.
När det gäller advokatbyråerna hävdar jag att de typiskt
sett uppfyller mycket högt ställda krav på en god arbetsgivare. Som inom alla yrken kan det givetvis förekomma
exempel på motsatsen. Men det är inte regel.
Staten bidrar på sitt sätt genom ett med internationella
mått mycket generöst ersättningssystem vid föräldraledighet och vård av sjukt barn. Det är intressant att konstatera
att svenska kvinnor inte kommit längre trots dessa förmåner – eller kanske på grund av dem.
Nätverk som Hilda behövs men får inte bli en organisation för att ”admire the problem”. Det finns nämligen
forskning idag som visar att underprestation och karriäravhopp just vilar på idéer och förväntningar om könen.
Omfattande studier har inom dessa områden gjorts på
Harvard- och Stanforduniversiteten. Denna forskning
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visar att det inte finns några skillnader när det kommer
till problemlösning, kreativitet, planering, beräkning och
strukturerat tänkande.
Däremot kan kvinnors problemlösningsförmåga slås ut
med upp till 60 procent till följd av så kallad subtil signalpåverkan. Det kallas ”priming”. Detta fenomen sträcker
sig enligt studierna även till andra områden än kön, som
till exempel etnicitet. Det räcker att be en svart matematikstudent att fylla i sin etniska tillhörighet genom att fylla
i en ruta där det står ”black” inför ett krävande prov så
skriver de hälften så bra som om de kryssat i ”student”.
Mycket mer om detta kan man läsa om på www.reflectorgroup.se. Det är en grupp duktiga forskare som tittar
på hur ändringar i sättet att använda hjärnan påverkar
prestationsförmågan. Det var intressant att lyssna på Kelly
Tainton och Sara Bengtsson när de redogjorde för sina
forskningsresultat på Advokatdagarna.
Jag tror att vi diskuterar för lite och för lite uppriktigt de
verkliga hinder som kvinnor möter. Och då inte bara för
den mycket lilla andelen pretendenter på styrelseposter i
börsnoterade företag eller delägarskap i byråer. Som framgick av en lång intervju med den välkända feministikonen
Susan Faludi i Dagens Nyheter, riskerar den så kallade
feminismen att bli ett projekt för ett fåtal. Den har fastnat
i frågor om glastak, delägarskap och att fylla styrelserum.
I själva verket är risken stor att jämställdhetsfrågor inte
längre handlar om alla kvinnor, utan om de kvinnor som
delar samma framgångsrika sociala och ekonomiska situation. Denna utveckling är oroande särskilt i ljuset av ökade
inkomstskillnader och ökad segregation i samhället.
Jämställdhet är i min värld ett tillstånd där varje individ
ges möjligheten och rätten att utifrån den verklighet som
råder och sina förutsättningar göra frivilliga val. Jag tror att
många kvinnliga advokater medvetet, av olika skäl, frivilligt väljer bort delägarskapet i den stora byrån och kommer att fortsätta att göra så under många år, till förmån för
en mindre byrå eller egen verksamhet. Det innebär inte
att advokatbyråerna förtjänar epitet som ”bastuklubbar”,
”cowboykultur”, vad dessa uttryck nu avses innebära.
Advokatyrket är nämligen ett fantastiskt yrke som
passar kvinnor mycket väl. Det erbjuder till skillnad från
många andra juristyrken en unik självständighet och
frihet. Andelen kvinnor i yrket har också fördubblats på
fjorton år. Andelen kvinnor i yrket är idag 28 procent mot
14 procent 2000. Andelen kvinnliga biträdande jurister
har under samma period stigit från 39 procent till 56 procent. Samma utveckling har ägt rum på delägarsidan. En
uppgift som hade kunnat redovisas i rapporten.
Mitt råd till alla unga juriststudenter är att inte tro på
missvisande verklighetsbeskrivningar under braskande
rubriker.

”Den låga
andelen
kvinnliga
delägare
är mycket
mer komplext än
att kunna
avfärdas
med schabloner
som kännetecknat
rapporten.”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
5

Nyheter

Svea hovrätt inleder brottmålsprojekt
Svea hovrätt har tillsatt en
projektgrupp för att se över
hovrättens handläggning av
stora och komplicerade brottmål. Syftet är undersöka om
det går att effektivisera handläggningen av sådana mål.

en av utgångspunkterna i projektet är att analysera hur aktiv
den ansvariga domaren ska vara
i målets beredning och under
huvudförhandlingen.
– De senaste årtiondena har
det varit något av en allmän
uppfattning i domarkåren att
brottmålsdomaren ska vara förhållandevis passiv i målen och
låta parterna sköta processen.
Men det är domarens uppgift att
leda processen och bland annat
analysera gärningsbeskrivningen i förhållande till bevis- och
förhörstema och fråga sig om
den bevisning som åberopas är
6

En av utgångspunkterna i Svea hovrätts projekt är att analysera hur aktiv den ansvariga domaren ska vara i målets beredning
och under huvudförhandlingen.

av betydelse för det som påstås
i gärningsbeskrivningen, säger
Fredrik Wersäll.
hovrättsrådet niklas wågnert
leder den projektgrupp som ska
kartlägga hovrättens erfarenheter av hur stora och komplicerade mål handläggs. I gruppen
ingår förutom Niklas Wågnert
själv ytterligare fem hovrättsråd.
Riksåklagaren har också utsett
tre åklagare till projektgruppen. Per Lindqvist, tillsynschef
hos Riksåklagaren, ingår inte i
gruppen men har varit med och
diskuterat brottmålsprojektets
inriktning.
– Försvarare, målsägandebiträden, åklagare, överrätt
och underrätt ser sannolikt på
frågan om stora mål från olika
utgångspunkter i förhållande till
sin respektive roll i rättskedjan.
Det är skäl nog för att vi ska sitta
ner tillsammans och se vad vi
alla kan göra för att processerna
i hovrätten ska bli effektivare,
säger han.
Advokatsamfundet har utsett
tre advokater till projektgruppen. En av dem är Jan Karlsson.

Planeringen av förhandlingarna
är något han gärna ser att gruppen diskuterar.
– Vid tidpunkten för planeringsmötet är det ofta åklagaren
som är mest insatt i materialet.
Som advokat bokar man upp
flera dagar vid planeringssammanträdet utan att vara säker
på att man behövs eller vad som
ska göras under de här dagarna,
säger han.
Han anser även att gruppen
bör se över om de stora målen
skulle kunna delas upp i flera
små mål.
– Fler mål med färre personer
i går alltid fortare att handlägga.
Men för att korta häktningstiderna måste också utredningarna bedrivas på ett bättre och
mer skyndsamt sätt, säger han.
Hur handläggningen av stora
komplicerade brottmål sköts i
tingsrätten påverkar rättegången
i hovrätten. Därför knyts även
tre tingsrättsdomare till projektgruppen. Petra Lundh, lagman
vid Södertörns tingsrätt, välkomnar Svea hovrätts initiativ.
– Bara genom att parterna
diskuterar hur de stora målen

hanteras tror jag att vi kan
komma ganska långt och få
mer kvalitativa rättegångar som
verkligen handlar om det som
de ska handla om. Det gagnar
såväl domstolarna som advokater och åklagare om processerna
blir så koncisa som möjligt och
inte drar ut på tiden, säger hon.
det underlag som hovrätts- och
tingsrättsdomarna tar fram
tillsammans med advokater och
åklagare ska presenteras vid ett
möte med alla hovrättsområdets
chefsdomare i början på maj
2015.
– Min förhoppning är att projektet ska resultera i ett underlag
som kan ligga till grund för till
exempel domarutbildning, praxisdiskussioner, diskussioner med
advokatkåren och åklagarkåren
om bevisuppgifternas utformning, säger Fredrik Wersäll.
– Det är också viktigt att på
sikt institutionalisera en diskussionsgrupp, där domare, advokater och åklagare kan fortsätta
att diskutera sina erfarenheter
av stora komplicerade mål, til�KK
lägger Niklas Wågnert.
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Det senaste året har Svea hovrätt
haft tre stora brottmålsprocesser – kokainmålet, Södertäljemålet och Rwandamålet – där
huvudförhandlingen har pågått i
nästan ett år. För att effektivisera
handläggningen har Svea hovrätt
nu inlett ett brottmålsprojekt.
– Syftet är att få en processledning som bidrar till att brottmålsförhandlingar blir koncentrerade och handlar om det de ska
handla om. Det yttersta syftet är
att se om det den vägen går att få
ner handläggningstiderna något
i de stora målen, säger hovrättspresident Fredrik Wersäll.
Han lyfter fram två skäl till
varför det är viktigt att handläggningstiderna kortas. Dels är
det resurskrävande att ha långa
huvudförhandlingar, dels bidrar
de till långa häktningstider.
– Kan vi bidra till att få ner
häktningstiderna är det en välgärning. Det är självklart att den
period under en brottmålshantering där en person sitter frihetsberövad utan att skuldfrågan är
klarlagd måste göras så kort som
det överhuvudtaget går.

Nyheter

Regeringens prioriteringar
i rättspolitiken
Regeringen har tre tydliga områden som den vill prioritera
inom rättspolitiken.
Justitieminister Morgan Johansson, S, är tydlig med vilka tre
områden regeringen vill prioritera under sin första tid:
• snabbutred hur en kriminalisering kan ske av resor utomlands för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning
• utred hur våldtäktsbestämmelsen kan utvecklas
• utred hur sexköp utomlands
kan lagföras i Sverige.
Det framkom vid en sammankomst den 26 november som
arrangerats av Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och
Juristföreningen i Stockholm.
i frågan om personer som deltar
i terroriströrelser utomlands, så
sa Johansson att han allvarligt
oroade sig för dagens situation; cirka tre hundra svenska
medborgare och personer med
hemvist i Sverige uppskattas
befinna sig i Irak och Syrien för
att strida för den sunnitiska terroriströrelsen Islamiska statens
räkning.
– Det där oroar mig djupt.
Både på grund av de brott de
kan komma att begå i Syrien
och Irak. Det handlar om mord
på civila, våldtäkter och terroristattentat. Men också vad
de tar med sig tillbaka i form
av kunskaper och nätverk med
terroristkopplingar.
Att förbjuda resande eller för-

Morgan Johansson.

sök att resa för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning betyder en kriminalisering
på ett förberedande stadium.
Det innebär att det blir möjligt att utfärda reseförbud för
personer som är föremål för
förundersökning och på så sätt
hindra dem från att resa.
ett första steg, enligt Johansson, är alltså att förbjuda att
resa för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning. Nästa steg är att titta på
stridandet i sig.
– Det är knepigare. Att strida
är ett folkrättsligt begrepp som
väcker svåra gränsdragningsfrågor i detta sammanhang. Men vi
måste även gå i land med att kriminalisera stridandet i sig för en
terroriststämplad organisation.

Det blir ett tilläggsdirektiv om
det, sa Johansson och tillade:
– Hela frågan om strid utomlands är komplex och utredningen lär inte lösa alla frågor,
men vi måste börja ta itu med
frågan nu.
Sexualbrott är det andra
prioriterade området. I ett
första skede ombildades den
tidigare enmansutredningen till
en parlamentarisk kommitté.
Johansson förklarade också att
till utredningen ska ges ett til�läggsdirektiv om att stödet till
brottsoffer särskilt ska ses över.
Brottsoffrens ställning behöver
stärkas. Förordnandet av målsägandebiträden är en viktig del
i det och Johansson vill undersöka hur det kan utvecklas. I det
befintliga uppdraget ingår även
att titta på hur polisutredningarna kan bli bättre.
Lagföring i Sverige av sexköp
utomlands är den tredje frågan
Johansson vill prioritera. Den
utredare som tillsatts för att
bland annat utvärdera människohandelsbrottet ska få ett
tilläggsdirektiv om att även se
över denna fråga.
– Enligt mitt sätt att se det
är frågan ganska enkel. Genom att köpa sex bidrar man
till människohandel, oavsett
om det sker i Sverige eller
utomlands, sa Johansson som
avvisade de olika motargument
som framförs och betonade att
Norge sedan 2009 har en sådan
lagstiftning vilket, enligt honom,
TK
visar att det är möjligt.
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Ageras tjänster inte förenliga med god advokatsed
Förmedlingstjänsten kan inte
användas av svenska advokater.
På webbplatsen ageras.se marknadsförs en tjänst där bland annat advokater uppges kunna få
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tips om uppdrag mot betalning.
Advokatsamfundet har tagit
del av information om tjänsten.
Enligt Advokatsamfundets generalsekreterare är det inte möjligt
för advokater att använda den

förmedlingstjänst som Ageras
tillhandahåller, då tjänsten i
flera avseenden inte är förenlig
med god advokatsed.
Ageras har hemställt om huvudstyrelsens bedömning.

Skadestånd för långsam
handläggning
Justitiekanslern (JK) har beslutat
att ett par får 15 000 kronor var i
skadestånd för ideell skada. Skälet är att deras rätt till rättegång
inom skälig tid har åsidosatts av
Göteborgs tingsrätt.
Från det att den först utsatta
huvudförhandlingen ställdes in
tills en ny kallelse till rättegång
skickades gick det två år utan att
domstolen vidtog någon åtgärd
i tvistemålet. JK konstaterar att
målet inte var särskilt komplext
och att den långa handläggningstiden var ett brott mot artikel 6.1 i Europakonventionen.
JK-beslut den 28 oktober 2014.
Dnr 4157-14-40.

Justitiekanslern är inte nöjd med Göteborgs tingsrätts handläggningstid.

Få budgetnyheter
för rättsväsendet
I den nya regeringens budgetproposition är ramanslaget för
rättsväsendet 40,76 miljarder
kronor för 2015.
Anslaget till Polismyndigheten
ökas med 40 miljoner kronor
från och med 2015. Anslaget
till Åklagarmyndigheten ökas
med 81 miljoner kronor och till
Ekobrottsmyndigheten med 17
miljoner kronor. Med 17 miljoner
kronor ökas också anslaget till
domstolsväsendet.
Anslaget till rättsliga biträden
ökas med 120 miljoner kronor,
som aviserat i tidigare budgetpropositioner. Därtill föreslås att
ytterligare 30 miljoner överförs
från kriminalvårdens anslag med
hänsyn till ökningen av antalet
stora mål med lång förhandlingstid och att 13 miljoner kronor
överförs från domstolarnas
anslag för att betala medlare
och rättegångsbiträden enligt
vissa lagrum. Totalt anslås 2,469
miljarder kronor till rättsliga biträden 2015.
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Nyheter
Rättelse
I nr 8 av Advokaten blev det fel
på titlarna i debattartikeln om
rättssäkerheten i ekomål som
författats av Gustav Lindkvist
och Carsten Lyhagen. De rätta
titlarna ska vara doktorand Gustav Lindkvist, och jur. dr och f.d.
kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten Carsten Lyhagen.

Dan Eliasson blir ny rikspolischef
Försäkringskassans generaldirektör får uppdraget att leda
polisen.

tititedepartementet, kansliråd i
Utrikesdepartementet och tillförordnad biträdande chef vid
Säkerhetspolisen. Han
Den 20 november
var generaldirektör
utsåg regeringen Dan
för Migrationsverket
Eliasson till ny rikspo2007–2011.
lischef.
Dan Eliasson tillträDan Eliasson har
der tjänsten som riksen juristexamen från
polischef den 1 januari
Uppsala universitet.
2015, då också polisens
Han är generaldirektör
nya organisationsform
Dan Eliasson.
för Försäkringskassan
träder i kraft.
sedan oktober 2011.
Svensk polis genomTidigare har han bland
går för närvarande den
annat varit statssekreterare i Jusstörsta omorganisationen på

decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen
ska ombildas till en myndighet,
Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en
fristående myndighet den 1 januari 2015. Syftet med reformen
är att skapa tydligare styrning
och bättre förutsättningar för
högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och
förbättrade resultat i polisens
verksamhet. Ombildningen ska
inte ändra uppgiftsfördelningen
mellan Säkerhetspolisen och
polisen i övrigt.

En parlamentariskt sammansatt kommitté tar över från enmansutredning.

Sexualbrottsutredningen
blir en kommitté

HD prövar rätt
till ersättning
Har en konkursförvaltare rätt till
ersättning för kostnader som har
uppstått inför och vid försäljning
av en fastighet som saknade
värde? Det ska prövas av Högsta
domstolen, som har meddelat
prövningstillstånd i ett mål som
handlar om frågan. På fastigheten förvarades miljöfarligt avfall.
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Uppfattningen om hur förhållandena ser ut på LVM-hemmen går kraftigt isär.

Tillståndet på LVM-hemmen väcker debatt
Företrädare för ST riktar skarp
kritik mot förhållandena på
LVM-hemmen.
I en debattartikel i Svenska
Dagbladet den 17 november
kritiserar Thord Jansson,
ordförande, avdelningen ST
inom Sis; fackförbundet ST, och
Tobias Bjerman, vice ordförande, avdelningen ST inom Sis,
förhållandena på LVM-hemmen.
Enligt dem är läget sådant att
LVM-hemmen saknar förutsättningar att garantera god
omvårdnad och en trygg miljö.
Inte heller har personalen en
säker miljö.
Frågan om hur det ser ut på

LVM-hemmen har debatterats i
medierna under senare tid.
jansson och bjerman konstaterar att det finns fler klienter än
platser och att LVM-hemmen
i oktober har en historiskt
hög genomsnittlig beläggning
på 111 procent. De skriver att:
”personalen beskriver klienter
som är så psykiskt sjuka att de
egentligen borde vara inom
psykiatrin. De kan vara mycket
utagerande och våldsamma.” De
konstaterar även att hittills i år
har 924 fall av hot och våld mot
personalen rapporterats och att
det dessutom troligen finns ett
stort mörkertal.

I en replik, den 19 november,
skriver Kent Ehliasson, generaldirektör för Statens institutionsstyrelse, Sis, att han inte alls
delar ST:s bild.
Han skriver att efterfrågan på
LVM-platser har från rekordlåga
nivåer 2013 drastiskt stigit till
det historiskt höga läge som
råder sedan några månader.
Så kraftiga och snabba förändringar i efterfrågan är svåra att
planera för.
ehliasson hänvisar även till
intervjuer med utskrivna från
LVM-hemmen som enligt honom visar på en stabil och väl
fungerande organisation.
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Regeringen har beslutat att
ombilda 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21) till en
parlamentariskt sammansatt
kommitté.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger i ett
pressmeddelande att regeringen
anser att det är angeläget att
utredningens arbete har en stark
förankring i riksdagens partier,
eftersom utformningen och til�lämpningen av sexualbrottslagstiftningen har engagerat många
människor och uppmärksammats i den samhällspolitiska
debatten.
Mari Heidenborg, lagman vid
Solna tingsrätt, fick i augusti
2014 uppdraget att som särskild utredare göra en översyn
av våldtäktsbrottet. Nu ska
sexualbrottsutredningen alltså
ombildas till en parlamentarisk
kommitté.

Nyheter

Advokaterna risar Kronofogdemyndighetens nya e-tjänst.

Advokater kritiska till KFM:s nya e-tjänst

FOTO: TT

Den 3 november inför Kronofogdemyndigheten ett nytt
handläggningsstöd. Alla handlingar från konkursförvaltare
och rekonstruktörer ska då ges
in till Kronofogdens konkurstillsyn via en särskild e-tjänst.
Men flera advokater avråder
från att använda tjänsten.
I dag skickas alla handlingar
som rör en konkurs till Kronofogdemyndigheten, berörd
tingsrätt, Skatteverket och borgenärerna i ett och samma mejl.
Kronofogdemyndighetens nya
tjänst innebär att konkursförvaltaren i stället för myndigheten
ska sortera in handlingarna i
digitala akter.
– Det kommer att ta mycket
mer tid i anspråk än att skicka
handlingarna med e-post. Konkurshanteringen blir därmed
dyrare. Kronofogdemyndighetens kostnad för diarieföring
vältras över på konkursförvaltarna och på dem som ska ha
pengarna i en konkurs – banker,
leverantörer och andra, säger
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Bengt Ivarsson och tillägger att
enligt konkurslagstiftningen ska
hanteringen vid en konkurs ske
så förmånligt som möjligt för
dem som ska ha utdelning. Kostnader som inte är nödvändiga
ska hållas nere.
per-olof lindh, enhetschef för
konkurstillsynen på Kronofogdemyndigheten, tror tvärtom
inte att den nya e-tjänsten kommer att bli mer tidskrävande än
de metoder som i dag används
för att ge in handlingar till konkurstillsynen.
– De flesta skickar i dag in
handlingar med vanlig post. För
dem blir det en tidsbesparing.
Men det stämmer att man inte,
som i dag, kommer att kunna
skicka handlingar till tingsrätt,
borgenärer och tillsynsmyndigheten samtidigt. I gengäld
kan man i e-tjänsten skicka alla
handlingar till tillsynsmyndigheten på en och samma gång. Jag
tror inte att den oro som finns
är befogad, säger han.
Diarieföring är en del av myn-

dighetsverksamheten. Ytterligare ett problem med e-tjänsten
som går under namnet Kontiki
är, enligt Bengt Ivarsson, att det
blir oklart vem som har ansvaret
för diarieföringen om den sköts
av konkursförvaltarna i stället
för Kronofogdemyndigheten.
Det är heller inte möjligt
att delegera myndighetsutövning som diarieföring utanför
myndigheten utan lagstöd. Och
någon lagändring har inte skett.
ett annat problem som lyfts
fram är att handläggarna måste
logga in med sina privata elegitimationer för att kunna
använda e-tjänsten. Det finns
inte någon e-legitimation som är
kopplad till organisationen.
– Det är en integritetsfråga.
Jag anser inte att vi kan kräva av
våra anställda att de ska lagra
kopior av sina privata e-legitimationer i byråns arbetsdatorer,
som vid sjukdom och semester
kanske bemannas av andra anställda och vikarier, säger advokat Peter Savin, som har skrivit

den officiella kommentaren till
konkurslagstiftningen.
Per-Olof Lindh ser däremot
ingen anledning till oro.
– Det här är en bra och säker
lösning för att kunna se vem som
ger in handlingar i konkurserna.
Jag är övertygad om att alla advokatbyråer har den säkerhet och
den integritet internt som krävs.
Jag tror att det är större risk
att använda en e-legitimation
hemma än i tjänsten.
Per Savin understryker att det
inte finns något lagligt stöd för
att kräva att konkursförvaltare,
rekonstruktörer och andra som
arbetar med en konkurs på en
förvaltares byrå ska ge in handlingar via e-tjänsten Kontiki.
– Det krävs förändringar i
främst förvaltningslagen för att
myndigheter på det här sättet
ska kunna föreskriva annat sätt
att inge handling än vad som
hittills gäller. Enligt lag kan vi
kommunicera med en myndighet via e-post, via lösbrev eller
genom att lämna in en handling
KK
personligen, säger han. 
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Nyheter

Högsta domstolen har meddelat
prövningstillstånd i två mål som
gäller advokater med uppdrag
inom obeståndsrätten. Frågan
gäller om det är möjligt att förordna en advokat som har varit
företagsrekonstruktör i ett bolag
som förvaltare i en efterföljande
konkurs, eller om det föreligger
jäv.
I de två mål som har fått
prövningstillstånd förordnade
tingsrätten de advokater som
förut hade varit företagsrekonstruktörer till förvaltare i respektive bolags konkurs. Tingsrätten
fann inte någon omständighet
som innebar att advokaterna
inte skulle vara opartiska i konkurserna.
Tillsynsmyndigheten i konkurser hade en annan uppfattning
och överklagade besluten. Men
hovrätten avslog båda tillsynsmyndighetens överklaganden.
Högsta domstolen meddelade
prövningstillstånd i målen den 10
november.
Högsta domstolens mål
nr Ö 3190-14 och Ö 4110-14

Forskningsstudie om advokater
och penningtvätt får sex miljoner
Hur hanterar advokater dubbelrollen som människorättsväktare och statens agent?
Vetenskapsrådet har beviljat 6
miljoner kronor, fördelat över
fyra år, för forskningsstudien
”Säkerhetisering i praktiken
– advokater i kampen mot
penningtvätt och finansieringen
av terrorism i Storbritannien,
Sverige och Frankrike”.
Ulrika Mörth, professor vid
Statsvetenskapliga institutionen
vid Stockholms universitet,
leder projektet.
Projektet studerar hur
europeiska advokaters roller som väktare av rättsstaten
omförhandlas och omdefinieras
när advokater förväntas agera
som ”poliser” och som statens

Alliansen vill skärpa
straff för våldsbrotten
Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna
presenterade den 12 november
gemensamma förslag på det
rättspolitiska området. Partierna
vill bland annat skärpa straffen
för allvarliga våldsbrott, sexköp
från barn och narkotikabrott, se
över behovet av åtgärder mot utlandsresor i syfte att strida eller
vapenutbildas för terrororganisationer och överväga ytterligare
kriminaliseringar av kränkningar
på Internet.
Alliansens rättspolitiska förslag
på Moderaternas webbplats
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agenter i kampen mot penningtvättbrott och terroristfinansiering. Forskarna analyserar hur
”säkerhetiseringsprocessen” när

Misstänkt frihetsberövad utan lagstöd
Justitieombudsmannen (JO)
riktar kritik mot Åklagarmyndigheten och mot en
tingsrättsdomare för deras
handläggning av ett frihetsberövande.

Det är tid att skärpa straff för våldsbrott, tycker Allliansen.

Advokatens dubbla roller ska undersökas.

det gäller privata aktörer manifesteras i praktiken genom en
jämförande studie av advokater
i Storbritannien, Sverige och
Frankrike.
Bakgrunden är att EU:s andra
och tredje penningtvättdirektiv tvingar advokater att föra
omfattande register om sina
klienter och rapportera minsta
misstanke om penningtvätt och
terroristfinansiering till den
nationella finanspolisen utan att
berätta det för klienten.
Forskningsprojektet studerar
hur advokater hanterar rollen
som å ena sidan väktare av
mänskliga rättigheter i demokratier och å den andra statens
agenter i säkerhetiserings
processer i kampen mot terrorism.

Tingsrätten höll inte häktningsförhandling inom den lagstadgade fyradygnsfristen efter att
en misstänkt som överlämnades
från Finland kom till Sverige.
Åklagaren hade inte underrättat
tingsrätten om att den misstänkte hade anlänt, och tingsrätten
tog inte heller reda på när han
kom. Den misstänkte satt frihetsberövad utan lagstöd i över
två och en halv timme. Eftersom
häktningsförhandlingen började
för sent, måste tingsrätten försätta mannen – som misstänktes
för bland annat olaga hot – på fri
fot. JO ser allvarligt på det som
har inträffat.
Mannen, som var häktad i sin
utevaro, skulle transporteras

från Finland till Sverige. Enligt
lagens regler måste domstolen
hålla häktningsförhandling senast fyra dygn efter det att den
misstänkte kommer till Sverige.
Åklagarmyndigheten hade fått
en resplan för den misstänkte
i förväg. Men Åklagarmyndigheten tog inte reda på om
resplanen följdes och underrättade inte tingsrätten när den
misstänkte kom till Sverige. Någon av de inblandade åklagarna
borde skyndsamt ha tagit reda
på om resan hade genomförts
enligt resplanen och meddelat
tingsrätten när hindret för häktningsförhandling hade upphört,
skriver JO i sitt beslut, och konstaterar att Åklagarmyndigheten
förtjänar kritik för handläggningen av frihetsberövandet.
inte heller tingsrätten, som
hade häktat den misstänkte i
hans utevaro, tog reda på när
han kom till Sverige. Tingsrätten

höll sin häktningsförhandling
efter det att fyradygnsfristen
hade gått ut. Det ledde till att
den misstänkte släpptes fri,
efter att han hade varit frihetsberövad i mer än två och en
halv timme utan lagstöd. JO
skriver att den ansvariga domaren förtjänar kritik för att hon
inte ringde Åklagarmyndigheten
och frågade när den misstänkte
hade anlänt eller skulle anlända
till Sverige och för att häktningsförhandlingen hölls mer än fyra
dygn efter det att han anlände.
”För den enskildes rättssäkerhet är det grundläggande att
användningen av tvångsåtgärder
mot honom eller henne sker
på ett korrekt sätt. Det kräver att samtliga aktörer inom
rättsväsendet tar sitt ansvar för
handläggningen och fullgör sina
uppgifter med stor noggrannMA
het”, skriver JO. 

JO:s beslut den 6 november
2014 (dnr 6055-2013)
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Prövningstillstånd i två
mål som rör advokater

Advokatsamfundet
söker
kvalificerad jurist
vi söker kvalificerad jurist med mycket goda juridiska kunskaper och mycket god språkbehandling.
Du bör vara effektiv, noggrann, öppen och serviceinriktad. Arbete som advokat eller assessor eller
annan erfarenhet från departement, myndighet eller organisation är en merit, liksom arbete med
frågor som rör compliance och tillsyn. Tillträde under våren.
anställningen är nyinrättad och innefattar bland annat att vara ansvarig för ett utökat tillsynsarbete
inom ramen för Advokatsamfundets proaktiva tillsyn och Konsumenttvistnämndens verksamhet
(se cirk nr 10/2014). Därtill innefattar anställningen en rad andra kvalificerade arbetsuppgifter som
remissarbete och i viss mån arbetsledande uppgifter.
Arbetet är utåtriktat och innefattar omfattande kontakter med departement, myndigheter,
advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som
styr advokatverksamhet.
närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing.
skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag

skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller till
christina.mattsson@advokatsamfundet.se
ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 15 januari 2015.
ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 500 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar
också drygt 1 800 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och
yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs
i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar
för utvecklingen av god advokatsed. Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare.
För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.

Bli skickligare
än du redan är!
Välkommen till Advokatsamfundets kurser.
•

Anmälan sker på www.advokatsamfundet.se/utbildning

•

För mer information och hjälp med anmälan: kursinfo@advokatsamfundet.se
eller 08-459 03 00

•

Alla våra kurser får räknas in i det årliga fortbildningskravet
(18 timmar för advokater)

KURSPROGRAM våren 2015
Här presenterar vi ett urval av våra nyheter:
1 0 F E B R UA R I

13 APRIL

Effektiv muntlig kommunikation

Aktieägaravtal – praktiska tillämpningar
och rättsliga problem

1 7 F E B R UA R I

14–15 APRIL

Praktisk processföring

Ersättning vid personskada – grundkurs

6 MARS

7 MAJ

Försäljning på den mindre advokatbyrån

Kommersiell skadeståndsrätt

10 MARS, Göteborg

29 SEPTEMBER

Praktisk processföring

Migrationsprocessen i praktiken

Håll utkik efter fler kurser i våra digitala nyhetsbrev!
Läs hela kursprogrammet på www.advokatsamfundet.se/utbildning

Nyheter

Arbetsrättslig forskning prisas
Professor Mia Rönnmar vid
Lunds universitet har av Emil
Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning tilldelats
pris för högst förtjänt författarskap. Prissumman är
100 000 kronor.
– Jag blev väldigt förvånad,
otroligt glad och hedrad när
jag fick meddelandet om att jag
hade fått priset. Personligen är
det ett stort erkännande, men
det är också roligt att det fästs
uppmärksamhet vid den arbetsrättsliga forskning som jag jobbar med, säger Mia Rönnmar,
professor i civilrätt och verksam
som forskare och lärare i arbetsrätt vid juridiska fakulteten vid
Lunds universitet.
I prismotiveringen skriver
stiftelsen att Mia Rönnmar
framgångsrikt förenar tvärdisciplinära och komparativa perspektiv på arbetsrätten för att
förklara och kritiskt analysera
rättsutvecklingen i Sverige och
inom EU. Enligt stiftelsen är Mia
Rönnmars forskning av särskild
betydelse då fokus ligger på
frågor om anställningsskydd,
anställningspolitik och utsattheten hos vissa arbetsgrupper i en
tid av samhällsekonomisk kris.

Den 1 januari 2015 blir Mia Rönnmar dekan på den juridiska fakulteten i Lund.

just nu arbetar Mia Rönnmar
tillsammans med kollegor i
Normaprogrammet i Lund i en
äldrerättslig forskningsmiljö,
där äldres rättsliga ställning
studeras ur olika perspektiv –
varav arbetsmarknaden är ett.
Ett projekt handlar om åldersdiskriminering, och resultatet av
forskningen har sammanställts i
en bok som snart ska gå i tryck.
– Vi arbetar med kollegor från
många andra länder och har
ett jämförande grepp i boken.
Även om regelverken kan vara
likartade i olika länder kan de få
olika effekt beroende på samhälleliga, sociala och ekonomiska
förutsättningar.

En viktig fråga på det arbetsrättsliga området i Sverige är,
enligt Mia Rönnmar, samspelet
mellan lagstiftning och kollektivavtal. I ett pågående forskningsprojekt studerar Mia Rönnmar
kollektivavtalsutvecklingen i
förhållande till yngre och äldre
arbetstagare. Det gäller att hitta
modeller där hela arbetskraftens intressen tillvaratas.
– Yngre arbetstagare behöver
komma in på och etablera sig
på arbetsmarknaden. För att
äldre arbetstagare ska kunna
arbeta till 65 och längre behöver
arbetsmiljön ibland anpassas.
I kollektivavtalen hittar man
modeller där den äldre arbets-
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kraften utbildar och handleder
den yngre arbetskraften. De
yngre får en introduktion i
yrket samtidigt som arbetet
blir mindre påfrestande för de
äldre.
På europeisk nivå är en stor
utmaning för arbetsrätten att
hantera de reformer som har
gjorts av arbetsrätten i kölvattnet av den ekonomiska krisen.
– Många av EU:s medlemsländer har genom åtstramningsåtgärder reformerat arbetsrätten
på ett långtgående sätt. Man
har sänkt lönerna, försvagat
anställningsskyddet och utökat
utrymmet för flexibla anställningar – särskilt för unga. I vissa

länder har man gått väldigt
långt och ändrat i kollektivavtalssystemet. Det har skapat en
legitimitetskris vad gäller EU
och det sociala Europa.
den 1 januari 2015 blir Mia Rönnmar dekan på den juridiska
fakulteten i Lund. Forskningsmässigt fortsätter hon att
studera frågor som rör äldre och
anställningsskydd.
– Det står bland annat på
min agenda att titta på hur det
svenska anställningsskyddet
tillämpas i förhållande till äldre
arbetstagare och sjuka. Jag ska
göra en studie av rättspraxis
KK
från Arbetsdomstolen.
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Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen
(HFD) har beviljat prövningstillstånd i två mål om skälig ersättning för tidsspillan och utlägg
till ett offentligt biträde som är
verksamt långt från den ort där
den rättsliga angelägenheten huvudsakligen har hanterats. Målen kommer från Kammarrätten
i Sundsvall och Kammarrätten i
Jönköping.
I Sundsvallsmålet förordnade
förvaltningsrätten en advokat i
Göteborg som offentligt biträde
i ett LVU-mål i Umeå, och bestämde i ett förhandsbesked
att han inte skulle få ersättning
för merkostnaderna för tidsspillan och utlägg som uppstod på
grund av att han har verksamheten långt från Umeå.
Advokaten hade förklarat att
han åtog sig uppdraget även om
han inte fick ersättning. I kostnadsräkningen begärde advokaten ersättning för tre timmars
tidsspillan, men det beviljades
inte.

Det tar allt längre tid att undersöka
vapen hos SKL.

JO: SKL:s handläggningstider är för långa
Justitieombudsmannen (JO) har
utrett handläggningstiderna hos
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och konstaterar att
de är oacceptabelt långa. Störst
är problemet med långa handläggningstider för vapenundersökningar. Mediantiden för alla
vapenundersökningar ökade från
120 dagar till 355 dagar mellan
2012 och 2013. För förtursärenden ökade mediantiden från 68
dagar till 185 dagar. Det är en
anmärkningsvärd ökning, skriver
JO i sitt beslut. Förtursärenden
är bland annat ärenden som rör
ungdomar och ärenden där den
misstänkte är häktad.
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Långa häktningstider är svåra
att försvara från
MR-perspektiv
– Att någon som inte har
dömts för brott skulle sitta
häktad i tre år med restriktioner och sedan frikännas är
extremt svårt att försvara från
ett människorättsperspektiv.
Det sa den irländske juristen
Tim Dalton, tidigare ledamot
av Europarådets tortyrkommitté, vid det första av två
seminarier om häktning och
restriktioner som svenska
avdelningen av Internationella
Juristkommissionen (ICJ)
genomförde.
Tim Dalton inledde seminariet
den 13 november med en genomgång av arbetet i Europeiska kommittén till förhindrande
av tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling eller
bestraffning. Han redogjorde
för tortyrkommitténs senaste
besök i Sverige 2009, då kommittén uppmärksammade att
rekommendationer från tidigare

besök om långa häktningstider
med restriktioner inte hade lett
till tillräckliga åtgärder. Dalton
förordade att en tidsgräns för
häktning med restriktioner
skulle införas.
I paneldiskussionen som följde
deltog ICJ Sveriges ordförande
advokat Thomas Olsson, kammaråklagaren Jenny Ahlner
Wetterqvist samt Oisín Cantwell,
journalist på Aftonbladet, och
Johan Linander (C), tidigare ledamot av riksdagens justitieutskott.
oisín cantwell noterade att
häktningstiderna är en fråga
som har orsakat upprepad internationell kritik mot Sverige.
– Just kombinationen av långa
häktningstider och restriktioner
är en skam för en rättsstat. I
längden borde den återkommande internationella kritiken
vara genant för lagstiftaren, sa
Cantwell.
Jenny Ahlner Wetterqvist

Seminariet hölls den 13 november i Stockholm.

Taket till häktet i Flemingsberg söder om

förklarade att huvudskälet till de
långa häktningarna med restriktioner är omedelbarhetsprincipen i det svenska rättssystemet.
– Det är det som sägs vid huvudförhandlingen som domstolen ska döma på, och så länge vi
har det systemet behövs ett visst
mått av restriktioner. Jag tror att
det finns skäl för att lätta lite på
omedelbarhetsprincipen, sa hon.
Hon nämnde som exempel
att förhör under förundersökningen kunde tillmätas större
bevisvärde, om de dokumenterades bättre.
johan linander instämde.
– Om vi ska kunna göra stor
förändring måste vi börja diskutera att rucka på omedelbarhetsprincipen, att ta upp bindande
förhör som man sedan inte kan
ändra.
På det sättet skulle vi kunna
få ner häktningstiderna radikalt,
sa han.
Men Thomas Olsson förstod inte hur man kan säga att
lösningen är att göra avkall på
grundläggande rättssäkerhetsprinciper – omedelbarhets- och
muntlighetsprinciperna.
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HFD prövar rätten till
ersättning för tidsspillan

Världen

Assange har befunnit sig på Ecuadors ambassad i London sedan juni 2012.

Brittiska regeringen vill
att Assange förhörs i London
Anne Ramberg kommenterade
ärendet i brittisk press.

FOTO: TOM KNUTSON

Stockholm. Här rastas de häktade.

Thomas Olsson menade att
Sverige är extremt generöst när
det gäller förutsättningarna för
att meddela restriktioner.
– Enligt tortyrkommitténs rapport återstår mycket för Sverige
innan utredningsintresset är
balanserat mot den enskildes
intressen. Det är också ett
problem ur ett internationellt
perspektiv att restriktionerna
i Sverige är mycket ingripande
och medför närmast en isolering av den enskilde, sa han.
Han nämnde exempel på
häktade klienter i andra länder
som Tyskland, där alla med
restriktioner vistas tillsammans
på en avdelning.
Jenny Ahlner Wetterqvist
berättade att Riksåklagarens
arbetsgrupp om restriktioner för häktade, där hon var
sekreterare, hade föreslagit just
gemensamhetsavdelningar för
restriktionsintagna i sin rapport
Häktningstider och restriktioner.
Thomas Olsson undrade om
det inte finns en överdriven
ängslan för att misstänkta ska
kunna påverka utredningen,
samtidigt som man är återhållsam med att delge innehållet i
Advokaten Nr 9 • 2014

utredningen. Han jämförde med
Belgien, där allt utredningsmaterial måste redovisas för den
misstänkte efter tre månader.
Jenny Ahlner Wetterqvist
medgav att hon trodde att åklagarna ibland är för rädda och
inte gör tillräckligt noggranna
riskanalyser.
thomas olsson förklarade att
rätten att försvara sig måste
väga otroligt tungt.
– Vi i Sverige tar för lätt under
förundersökningsstadiet på den
misstänktes möjlighet att försvara sig och ser för mycket till effektiviteten i brottsutredningen.
Det är svårt för den misstänkte
att ta del av utredningsmaterialet. Om man dessutom är häktad
med restriktioner och befinner
sig i isolering, är det svårt att
göra en egen utredning, sa han.
Tim Dalton avslutade med
kommentarer från tortyrkommitténs perspektiv.
– Innan någon tar ett mål
med treåriga restriktioner till
Europadomstolen som omänsklig behandling, vore det klokt av
Sverige att genomföra reformer,
MA
sa han.

Den 28 oktober förklarade det
brittiska utrikesdepartementet
att det skulle välkomna en begäran från den svenska åklagaren
om att förhöra Julian Assange på
Ecuadors ambassad i London.
Assange är misstänkt för bland
annat våldtäkt i Sverige och
är häktad i sin frånvaro sedan
november 2010. Efter att engelsk domstol beslöt att Assange
skulle överlämnas till Sverige
sökte han och beviljades asyl i

Ecuador. Han har befunnit sig
på Ecuadors ambassad sedan
juni 2012.
Enligt den brittiska dagstidningen The Guardian överväger
den svenska åklagaren allvarligt
den brittiska regeringens invit.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
kommenterade frågan i The
Guardian:
– Många röster i Sverige uttrycker en liknande uppfattning.
Det är dags att föra det här långdragna ärendet till ett rättvist
och proportionerligt slut.

Japan vill lära sig av det svenska migrationssystemet
Advokaterna Hiroshi Miyauchi
och Yuichi Kawamoto från Japan
besökte i november Advokatsamfundet för att samtala om
samfundets syn på dagens
flyktingsituation, lagstiftningen
på området och hur denna
efterlevs samt vilka frågor
Advokatsamfundet arbetar med
på migrationsrättens område
och på vilket sätt. Några av de
frågor som berördes var tidsramarna för prövning, förutsättningarna för och det praktiska
användandet av förvar, tolkar
samt flera frågor kring förordnande av rättsliga biträden i mig-

rationsärenden – vem står för
kostnaden för rättsliga biträden,
i vilket skede förordnas rättsligt
biträde etc.
De två japanska advokaterna
besökte Advokatsamfundet som
en del av sitt besök i Sverige. De
ingår i en grupp som är utsedd
av det japanska samfundet,
Japan Federation of Bar Associations, som fått i uppdrag att
lämna förslag i syfte att förbättra
mottagandet och hanteringen av
asylsökande samt förvarstagna i
Japan. Besöket genomförs i samarbete med UNHCR i Japan och
UNHCR i Sverige.
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Deltagarrekord igen
För fjärde gången genomfördes Advokatdagarna den 6–7 november på
Grand Hôtel i Stockholm. Ännu en gång blev det rekordmånga deltagare.
Drygt 700 deltagare kom från hela Sverige och även andra länder.
TEXT MAGNUS ANDERSSON, TOM KNUTSON OCH KAMILLA KVARNTORP FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

Med anledning av att Magnus Ulväng, professor i straffrätt, tilldelats det rättsvetenskapliga priset av Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning arrangerades ett rundabordssamtal med företrädare för rättsväsendets olika aktörer.
TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

LÄS MER
Ta del av ett
stort antal presentationer
från Advokatdagarna på
www.advokatsamfundet.se.
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Till vänster: Advokatdagarna har
visat sig vara mycket populära
och uppskattade av den svenska
advokatkåren. Ovan: Martin Ford
var en av huvudtalarna på årets
Advokatdagar. Han är författare
och entreprenör inom it-branschen
i Silicon Valley. Nedan: Advokat
Sture Larssson, industrimannen Carl
Bennet och Advokatsamfundets
ordförande Bengt Ivarsson.

Nytt deltagarrekord på
Sture Larsson tilldelades Advokatsamfundets pris för framstående
insatser inom advokatyrket.
Advokatdagarna inleddes av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg, som pekade på hur samhället snabbt utvecklas och förändras i
den alltmer globaliserade världen,
och hur det påverkar advokatyrket
och advokatens roll. Bland de mest
påtagliga påverkansfaktorerna nämn18

de hon särskilt klimatförändringarna,
demokratiska rättsstaten som ger adglobaliseringen, teknikutvecklingen
vokaten legitimitet.
och digitaliseringen, ter– Det är ett samhällsinrorismen och säkerhetstresse
att det finns obero”Sture Larsson
tänkandet samt folkförende
advokater
med hög
är kort sagt en
flyttningarna – som alla
etik
och
integritet
som är
förebild för alla
tangerade ämnen som
beredda att slåss för sina
advokater!”
var föremål för seminaklienter. Jag är stolt över
Anne Ramberg
rier under Advokatdaatt få vara en del av dengarna.
na uppgift, sa hon.
Anne Ramberg framhöll att det är
Därefter övergick Anne Ramberg
respekten för upprätthållandet av den
till att överlämna Advokatsamfundets
Advokaten Nr 9 • 2014

Advokatdagarna

Till vänster: Claes Zettermarck, före detta
ordförande i Advokatsamfundet,
tillsammans med Mats Bendrik.
Till höger: Anne Ramberg sa att det är respekten
för upprätthållandet av den demokratiska
rättsstaten som ger advokaten legitimitet.
Nedan: Sture Larsson berättade i sitt tacktal
om sitt liv som småstadsadvokat.

Advokatdagarna 2014
pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Sture Larsson.
– Han har alla de egenskaper och
talanger som kännetecknar den gode
advokaten, sa Anne Ramberg.
Anne Ramberg pekade på att Sture
Larsson är verksam på ett stort antal
rättsområden från brottmål till affärsjuridik, och att han förutom att
processa i civil-, förvaltnings- och
brottmål också verkar som ombud
och skiljeman i skiljeförfaranden. Hon
Advokaten Nr 9 • 2014

framhöll Sture Larssons sällsynt breda
kunskaper och erfarenheter och hans
mycket höga integritet – gentemot
inte bara åklagare och domare, utan
också klienten – och beskrev honom
som fullständigt orädd, klok, omdömesgill, pålitlig och diskret.
Hon nämnde särskilt hans insatser för Advokatsamfundet, där han
både har ingått i huvudstyrelsen och
varit vice ordförande i disciplinnämnden.

– Sture Larsson representerar allt
det som vinner respekt hos klienter,
motparter, åklagare och domstolar.
Han är kort sagt en förebild för alla
advokater! sa Anne Ramberg när hon
bad pristagaren komma upp på scenen.
priset består utöver ett diplom av
100 000 kronor som i pristagarens
namn avsätts till Advokatsamfundets
pro-bono-projekt. n

»
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Barn och sjuka klienter
Barn och sjuka klienter ställer särskilda krav på advokaten.

Advokatsamfundets
ordförande advokat
Bengt Ivarsson
var moderator vid
seminariet om advokatens lojalitetsplikt
när det gäller barn
och sjuka.

Förändringar inom
den internationella
familjerätten /
Theddo RotherSchirren, Fredric
Renström, Margareta Brattström.

Bengt Ivarsson förklarade att flera
avgöranden på senare tid har uppmärksammat frågan om advokatens
lojalitet i fall då klienten har svårt att
ta till vara sin rätt eller att uttrycka sin
uppfattning – till exempel barn eller
människor med nedsatt psykisk kapacitet. Unga klienter kan ha en uppfattning som går emot en biträdets
bedömning om klientens bästa. Ivarsson berättade att Advokatsamfundets
styrelse har diskuterat att göra ett vägledande uttalande men har menat att
frågorna är alltför komplexa. I stället
gjorde styrelsen ett utkast till en promemoria, som har sänts till alla advokater och biträdande jurister. Den låg
till grund för seminariediskussionen.
Disciplinnämndens
ordförande
advokat Lena Frånstedt Lofalk redovisade grundprinciperna för god
advokatsed och inskärpte att ett av
advokatyrkets kärnvärden är lojalitetsplikten mot klienten.

Advokat Jan Karlsson, ledamot av
biträdes och ställföreträdares roll i ett
disciplinnämnden, talade om lojalimål om vård av unga. Som ställföretetsplikten från försvararperspektiträdare för ett barn under 15 år ska advet. Han menade att lojalitetsplikten
vokaten verka för barnets bästa – det
ofta ställs på sin spets för en försvaär inte detsamma som att följa barnets
rare.
instruktioner.
– Skälet till det är att
Enligt lagen ska man
Det finns bara ett
alla klienter har synha
barnets bästa för ögosätt att lyckas: att
punkter på hur de ska bli
nen
i alla avgöranden.
skapa förtroende
försvarade. Vår uppgift är
Den
unges
inställning ska
för dig själv som
att under varje förhållan- försvarare. Då upp- klarläggas, och man ska
de och i varje situation
står inte konflikter ta hänsyn till den unges
veta vad som är bäst för
vilja och beakta ålder och
Jan Karlsson
klienten och utifrån den
mognad.
bedömningen lämna råd,
– I uppdraget finns en
sa Karlsson.
inbyggd konfliktsituation – man kan
Problemet är att försvararen är
ha en uppfattning som offentligt biträskyldig att följa även instruktioner
de om barnets bästa, och till och med
som advokaten uppfattar som dåliga
hålla med socialnämnden – men man
eller gagnlösa för klienten.
är ställföreträdare och ska föra fram
Sophie Palmgren Paulsson, ledabarnets inställning och agera för att
mot av Advokatsamfundets styrelse,
barnets rätt tas till vara i processen, sa
diskuterade lojalitets- och sanningsPalmgren Paulsson.
plikten från biträdesperspektivet.
I målet från HFD höll det offentliga
Hon redovisade Högsta förvaltbiträdet med socialnämnden – men
ningsdomstolens avgörande från juni
det gjorde inte 13-åringen, som ville
i år (HFD 2014 ref. 38) om ett offentligt
överklaga beslutet om tvångsom-

Den förändrade asylprocessen diskuterades
De nya reglerna om uppehållstillstånd för barn vid särskilt
ömmande omständigheter diskuterades vid ett seminarium.
Den 1 juli i år ändrades utlänningslagen 5:6, så att barn kan
beviljas uppehållstillstånd om
särskilt ömmande omständigheter finns – inte bara synnerligen
ömmande som enligt tidigare
lydelse.
Advokat Petter Aasheim
analyserade vad förändringen
betyder och konstaterade att
den innebär att en helt annan
aspekt än skyddsbehovet blir
viktig i ärenden som rör barn
och barnfamiljer.
Han framhöll att syftet med
lagändringen enligt propositionen (2013/14:216) är att fler
20

barn ska kunna få uppehållstillstånd. I propositionen (s. 20)
ges exempel på omständigheter.
Aasheim menade att exemplen
om anknytning till Sverige är
de viktigaste: om barnet saknar
nätverk i hemlandet och har
fått det i Sverige, och skulle
skadas allvarligt av avsaknaden
av nätverket i Sverige. Vistelsetiden i sig kan beaktas när det
gäller barnets anpassning till
Sverige, men anknytningen är
det väsentliga. Den är ofta det
viktigaste skälet i preskriberade
ärenden med lång vistelsetid,
som ofta i huvudsak är illegal.
– Det sägs tydligt i propositionen, genom formuleringen
om barnets bristande möjlighet
att påverka sin situation och
vistelse, att illegal vistelsetid

ska beaktas, förklarade Aasheim.
Aasheim tog också upp Migrationsverkets rättsliga ställningstagande RCI 15/2014, som
utifrån Europakonventionens
artikel 8 om rätten till privatliv
konstaterar att hänsyn ska tas
till alla de sociala och kulturella
band som en person kan ha i ett
samhälle (s. 4–5). Aasheim sammanfattade Migrationsverkets
slutsatser i det rättsliga ställningstagandet:
• Man kan inte bortse från
anpassning som har skett under
illegal vistelsetid, men anpassning under legal vistelsetid ger
större tyngd.
• Anpassning under högstadie- eller gymnasietid är många
gånger större än för yngre barn.

• Att ett barn har levt gömt,
flyttat ofta eller har bott på
samma ställe kan påverka anknytning.
• Starka band till hemlandet
kan påverka anknytningen.
Migrationsverkets ställföreträdande generaldirektör Mikael
Ribbenvik konstaterade att til�lämpningen av reglerna skulle
vara mildare för barn redan före
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i fokus

händertagande som grundades på
socialnämndens bedömning. Ställföreträdarens överklagande avvisades.
Advokatsamfundet yttrade sig till
HFD, och anförde att ställföreträdaren
måste få överklaga även om han hade
en annan inställning som offentligt
biträde – annars förlorar barnet möjligheten att få en flerinstansprövning.

lagändringen, och frågade sig
om ändringen var en kodifiering av gällande rätt eller en
förändring. Han menade att den
stora skillnaden ligger just i den
nya propositionens formulering
”Bristande möjlighet att påverka
sin egen situation och vistelse”.
I fråga om situationen i den
sökandes hemland sa han:
– Där finns en klassisk fallgrop

Advokaten Nr 9 • 2014

HFD kom fram till att ställföreträdaren
har att överklaga beslut i enlighet med
barnets inställning, även om ställföreträdaren har motsatt uppfattning.
Palmgren Paulsson tog också upp
ett disciplinavgörande om en advokat
förordnad som särskild företrädare
för en 7-årig flicka (Advokaten 8/2009
s. 44). Myndigheterna misstänkte att

där många offentliga biträden
argumenterar kring situationen i hemlandet och går in på
skyddsskälen. Den frågan är
redan avklarad vid det stadiet i
processen.
en ny dimension är att särskilt
utsatta grupper och diskriminering ska beaktas när man ser på
situationen i hemlandet.
– Exemplet som dyker upp är
romer från västra Balkan, där
nästan alla får avslag på asylansökan. Vi vet att många romer i
västra Balkan är extremt diskriminerade. Det ska bli intressant
att se var det resonemanget
hamnar, sa Ribbenvik.
När det gäller LVU-fall är det
inte själva beslutet om en LVUeller familjehemsplacering som

barnet hade utsatts för könsstympning. Företrädaren accepterade att
barnet – utan att företrädaren var
med i samma rum – undergick polisförhör och en gynekologisk undersökning. Advokaten fick en erinran för
att inte ha gett barnet det stöd hon
borde. Det visade sig att barnet inte
var könsstympat. n

är avgörande för uppehållstillstånd, utan omständigheterna
bakom, underströk Ribbenvik.
Han poängterade att utlänningslagen 12:18 om hinder mot
verkställighet av lagakraftvun�nen avvisning eller utvisning
handlar om ett extraordinärt,
resningsliknande rättsmedel.
Där krävs inte samma allvar och
tyngd i omständigheterna för
barn som för vuxna. Men är lagändringen en ny omständighet
enligt 12:18? Migrationsverket
menar att det inte är det. Konkreta fakta är omständigheter,
abstrakta rättsfakta är rekvisit.
Ett nytt rekvisit är inte en ny
omständighet. Det är däremot
ett förvärrat sjukdomstillstånd,
en ökad vistelsetid eller ny
landinformation.

Disciplinnämndens
ordförande advokat
Lena Frånstedt
Lofalk redovisade
grundprinciperna
för god advokatsed och inskärpte
lojalitetsplikten mot
klienten.

Björn Berselius, kammarrättsråd i Migrationsöverdomstolen,
deltog i arbetet med propositionen (2004/05:170) om ny
utlänningslag. Nu såg han inte
så stora förändringar i exemplen på synnerligen ömmande
omständigheter för barn och
vuxna jämfört med propositionen 2005. Diskussionen fördes
redan då, och man menade
att det var självklart utifrån ut
länningslagen 1:10 om barnets bästa att barns skäl inte
behöver vara lika allvarliga som
vuxnas.
– Jag hoppas verkligen att vi
nu inte börjar tala om vistelsetid och räkna år igen, utan att
vi ser på hur man faktiskt har
tillbringat tiden i Sverige, sa
Berselius. n
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Den enskildes talerätt mot planer och

Stämningen var på
topp på Advokat
dagarna.

Den goda processen / Hjalmar
Forsberg, Fredrik
Andersson (bilden).

Den nya instansordningen med
mark- och miljödomstolarna som
prövar både miljömål och plan- och
byggmål, där Mark- och miljööverdomstolen oftast är slutinstans, var
ämnet för seminariet som leddes
av hovrättsrådet Roger Wikström,
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), och advokat JanMikael Bexhed, SALC Advokatbyrå.

kan MÖD:s avgöranden i mål som
har överklagats till mark- och miljödomstolarna som huvudregel inte
överklagas – där är MÖD sista instans.
MÖD kan tillåta att avgöranden i fastighetsmål och mål enligt plan- och
bygglagen (PBL) som har särskilt prejudikatintresse överklagas till Högsta
domstolen genom en ”ventil” – men
även då krävs prövningstillstånd i HD.
Den första domen
från Högsta domsto”Det är en skandallen om PBL kom den
proposition! Man
12 juni 2014 (NJA 2014
har ersatt bygglovss. 445).

Wikström gick grundligt igenom MÖD:s
verksamhet, de mål
som domstolen handförfarandet med en
lägger och den nya inbygganmälan – för att jan-mikael bexhed påstansordningen.
kringgå reglerna om
De nya mark- och
minde om att en viktig
miljödomstolarna börden enskildes talerätt del i mark- och miljöjade arbeta den 2 maj
domstolarnas mål är
och omöjliggöra en2011. De tog över alla skilda överklaganden. avvägningen
mellan
mål som miljödomstoJag har inte sett något allmänna eller enskillarna hade handlagt, yttrande där Lagrådet da intressen, och att en
de flesta av fastighetsvanlig missuppfattning
har varit så kritiskt
domstolarnas mål och
är att målen rör ett allmot regeringens
de flesta plan- och
mänt kontra ett enskilt
förslag.”
byggmål som förvaltintresse.
Jan-Mikael Bexhed
ningsdomstolarna och
– Min erfarenhet är
regeringen hade handatt det oftare är olika
lagt.
enskilda intressen eller olika allmänDen tidigare instansordningen för
na intressen som står mot varandra,
överprövning var splittrad mellan
sa han.
olika måltyper. I den nya ordningen
Rätten till domstolsprövning en-

ligt artikel 6 i Europakonventionen
är kopplad till den enskildes talerätt. Bexhed var orolig över politiska
propåer som förs fram om inskränk-

Kränkningar på internet diskuterades
Kränkningar på Internet och
rättsordningens möjligheter att ge upprättelse och
skadestånd var ämnet för ett
seminarium.
Lagmannen Gudrun Antemar
ska som särskild utredare se över
straffrättsskyddet för enskildas
personliga integritet vid kränkningar på Internet. Hon ska
föreslå en modern reglering och
särskilt ta ställning till om lagreglerna om olaga hot, ofredande,
förtal och förolämpning ska
göras tydligare och modernare.
– Bestämmelserna är gamla
22

Advokat Percy Bratt noterade
att ”de mer hängivna näthatarna” lätt kan skaffa grundlagsskydd i TF/YGL-systemet.
– De har kommit på att utgivningsbevis är mycket effektivt. Finns det utgivningsbevis,
kan den kränkta glömma att få
hjälp från polis och åklagare,
sa han.
Percy Bratt, Gudrun Antemar och Clarence Crafoord.

och skrivna på ett ålderdomligt
språk. Jag tror inte unga människor förstår vad de handlar om,
sa hon.

Hon ska också överväga en ny
regel om straff för spridning av
integritetskränkande uppgifter,
till exempel nakenbilder.

centrum för rättvisas chef
Clarence Crafoord betonade
skadeståndets betydelse:
– Jag har företrätt många som
ser skadestånd som en symbolisk upprättelse, sa han. n
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bygglov hotas av politiska propåer
Hovrättsrådet Roger
Wikström, Svea hovrätt,
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), och
advokat Jan-Mikael Bexhed.

ningar i den enskildes talerätt, och
nämnde den redan införda begränsningen i PBL 13:17 av överprövning av detaljplaner och områdesbe-

stämmelser som exempel. Han var
mycket kritisk till regeringens proposition 2013/14:127 om ”Attefallshusen”.

– Det är en skandalproposition!
Man har ersatt bygglovsförfarandet
med en bygganmälan – för att kringgå
reglerna om den enskildes talerätt och
omöjliggöra enskilda överklaganden.
Jag har sett få yttranden där Lagrådet
har varit så kritiskt mot regeringens
förslag, sa Bexhed.
lagrådet skrev att det inte är utrett om de nya reglerna uppfyller Europakonventionens krav när det gäller
grannars möjlighet till domstolsprövning, och erinrade om bestämmelsen
i regeringsformen 2:19 om att lag inte
får meddelas i strid med konventionen.
– Som kommentar till detta skrev
regeringen bara att den gjorde bedömningen att förslaget är förenligt
med Europakonventionen, utan några som helst referenser till rättskällor!
Han menade också att ett problem
med PBL är att besluten i kommunerna i så stor utsträckning fattas av
lekmän. Det finns åtskilliga exempel
på uppenbart lagstridiga beslut, både
om att avslå och bevilja bygglov.
– Man tycker bara till politiskt, kör
ofta över de sakkunniga tjänstemännens förslag till beslut, och har ingen
respekt för att PBL är komplicerad
lagstiftning! n

Penningvättslagstiftningen … /
Johan Sangborn,
Karin Faxén Ågrup
(bilden).

Advokatdagarna
innebär både en
möjligt att träffa
kolleger och lära sig
mer om advokat
yrket.

EU:s ambitioner för skiljemannarätt
Eva Storskrubb, forskare vid
Uppsala universitet och finländsk advokat, diskuterade
EU:s ambitioner för skiljemannarätten vid sitt seminarium.
Historiskt sett har EU-rätt och
skiljemannarätt levt i ”skilda
världar”, förklarade Eva Storskrubb.
Enligt artikel 1 i Bryssel Iförordningen om erkännande
och verkställighet av domar
på privaträttens område
(EG 44/2001) ska Bryssel I
inte tillämpas på skiljeför
faranden.
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EU-domstolens dom i West
Tankers-målet (C 185/07) väckte
intensiv debatt. Ena parten använde den ”italienska torpeden”
som processvapen. I stället för
att delta i avtalat skiljeförfarande i London stämde parten i italiensk domstol, i syfte att genom
lispendens enligt artikel 27 i
Bryssel I hindra process i andra
EU-länder. Motparten sökte
anti-suit injunction i London.
Men EU-domstolen slog fast att
en medlemsstat inte kan hindra
process i annan medlemsstat,
även om processen har inletts i
strid med skiljeavtal.

En omarbetad Bryssel Iförordning (EU 1215/2012) träder
i kraft 2015.
Ingresspunkt 12 innehåller
förtydliganden om förhållandet
mellan skiljeförfarande och
EU-rätt.
– Men hur ingresspunkten
kommer att tolkas vet vi inte
ännu. Utgångspunkten
är att rättsläget huvudsakligen inte har ändrats, men
engelska kolleger menar bland
andra att det nu är klarare att
EU-rätt och skiljeförfarande
är helt åtskilda, sa Eva Storskrubb. n

»

Eva Storskrubb.
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Så ska skiljeförfarandelagen
anpassas till dagens tvister
Före detta justitierådet Johan
Munck är särskild utredare i
utredningen för översyn av lagen
om skiljeförfarande. Advokat Claes
Lundblad är expert i utredningen.
Vid ett initierat seminarium diskuterade de innehållet i översynen.

Ämnena var många
och intressanta på
Advokatdagaerna.

Prövningstillstånd
i Högsta domstolen / Lars Edlund.

Johan Munck förklarade att utredningen som lade fram förslag till 1999
års lag hade diskuterat bland annat
om Sverige skulle anta innehållet i
UNCITRAL:s modellag. Munck menade att det skulle innebära större
förändringar än de som omfattas av
den begränsade översyn den nya utredningen ska göra.
Claes Lundblad påminde om att när
lagen om skiljeförfarande antogs 1999
var UNCITRAL:s modellag inte allmän,
utan omfattade bara sju länder. I dag
är bilden en annan – sjuttio länder är
i huvudsak modellagsländer. Ett skäl
för att Sverige skulle bli ett modelllagsland vore att utländska betraktare snabbt ska kunna få en bild av
vilka regler som gäller. Men Lundblad
ansåg att det skulle vara ett för stort

ingrepp att nu göra Sverige till ett moMunck påpekade att utredningen
dellagsland.
särskilt har fått i uppdrag att se över
– Det skulle inte vara värt priset, sa
en lucka i den svenska lagregleringen:
han.
avsaknaden av regler om hur man ska
Platsen för skiljeförfarandet är
välja materiell rätt.
ingen stor fråga numera,
Lundblad erinrade om
enligt Lundblad. Enligt
att lagen inte innehåller
”Även om vi
22 § skiljeförfarandelabestämmelser om til�inte använder
gen bestämmer parterna
lämplig lag, annat än om
modellagen är
platsen, annars skilje- den naturligtvis en tillämplig lag på skiljeavmännen. I ett avgörande ledstjärna, och där talet. Enligt 48 § tilläm2005 (RH 2005:1) ansåg
pas för internationella
kan man se hur
sig Svea hovrätt inte ha
förfaranden den lag parsaker har lösts.”
jurisdiktion när det gällterna har kommit överJohan Munck
de en klandertalan som
ens om, annars lagen där
rörde ett skiljeförfarande
förfarandet ska äga rum.
som i sin helhet hade ägt rum utanför
Ett problem som ibland dyker upp
Sverige och inte hade någon annan
är om en överenskommelse mellan
anknytning till Sverige än att Sverige
parterna om materiellt lagval för det
föreskrevs som plats. Hovrätten anomtvistade avtalet också innefattar ett
såg att det krävdes faktisk anknytning
avtal om lagval för skiljeavtalet. I Svetill Sverige för att svensk domstol ska
rige anses det inte räcka med ett så allha jurisdiktion. Principen ändrades
mänt lagval – det måste finnas ett speav Högsta domstolen 2010 (NJA 2010
cifikt lagval för skiljeavtalet. I fråga om
s. 508). Numera är det klart att platdet materiella lagvalet är man i Sverige
sen är ett juridiskt–tekniskt begrepp
är man överens om att parterna kan
– det krävs inte att det faktiskt har ägt
träffa avtal om att tillämpa ett visst
rum i Sverige.
lands lag, eller bara en del av landets

Generaladvokaten – självständig aktör
EU-domstolens svenske generaladvokat Nils Wahl inledde
fredagen med en spänstig
storföreläsning om generaladvokatens roll.
EU-domstolen består av 28
domare, en från respektive
medlemsland, samt nio generaladvokater. I oktober nästa
år tillkommer ytterligare två
generaladvokater.
Kanske viktigast är EU-domstolens förhandsbesked. Nationella domstolar som tvekar
om tolkningen av en EU-rättslig
regel vänder sig till EU-domsto24

len och får ett bindande besked
om hur regeln ska tolkas och om
den är giltig.
Vad som är specifikt med förhandsbeskeden är att EU-domstolen blir förstainstans. Det
är första gången någon ser på
frågan. Vid högstainstansprövning brukar det finnas beslut
på vilka domstolen kan bygga
sitt eget resonemang och sedan
komma fram till en slutsats.
Det gör det inte när det gäller
förhandsbeskeden.
– Och det är kanske just därför
man har generaladvokater. För
generaladvokaten ska avge ett

opartiskt och helt självständigt
yttrande, sa Nils Wahl.
Generaladvokaterna ger yttranden i omkring 50
procent av målen.
Nils
Nils Wahl nämnde
Wahl.
fem sätt att se på
generaladvokaternas
syssla:
1. Man kan se
generaladvokaten som en utredningsresurs.
Domstolens ledamöter uppdrar
åt generaladvokaten att leta
fram relevant rättspraxis från
domstolen i en given fråga.
2. Ibland påstås det att gene-

raladvokaten är en pådrivare av
EU-domstolens utveckling, som
går i bräschen för stora avgöranden och finner nya
rättigheter.
– Till viss del
kanske det är sant.
Fast om man ser
på de riktigt stora
avgörandena, kan
man konstatera att
generaladvokaten har varit den
konservative, medan domstolen
har tagit ett steg framåt, sa Nils
Wahl.
Ett färskt exempel är målet
Google Spain, om rätten att bli
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Före detta justitierådet Johan Munck och advokat Claes Lundblad.

lag. Man kan dessutom avtala om att
avgöra tvisten enligt rättsregler som
inte har karaktär av lag. Enighet råder
om att hänvisning till ett visst lands lag
inte innefattar kollisionsnormerna i
landet – tanken är att undvika renvoi.
Om parterna inte har träffat avtal
om lagval, ska skiljemännen välja lag.
Antingen ska de välja lag utifrån gällande internationellt privaträttsliga
regler, eller så väljer de materiell lag
direkt. Modellagen utgår från lagval
via IP-regler, men den nyare direktvalsmetoden vinner mark och finns
i bland annat SCC:s och ICC:s regler.
Enligt ett modernare synsätt får skiljenämnden välja inte bara nationell rätt

glömd på Internet. I målet gav
den finske generaladvokaten ett
yttrande som gick ut på att det
inte finns någon skyldighet för
Google att rensa ut uppgifter.
Men EU-domstolen gick likväl
före och sa att det finns en rätt
att bli glömd.
3. Tidigare sa man att generaladvokaten fungerar som en
förstainstans.
– Jag tycker att det har blivit
mindre relevant, för numera
finns Tribunalen som en förstainstans, sa Nils Wahl.
4. Man kan se generaladvokaten som en minhund som
Advokaten Nr 9 • 2014

utan också andra rättsregler. Lundblad ansåg att svensk lag borde anpassas till det modernare synsättet.
En annan oreglerad fråga är om
parterna kan avtala att inte använda
lag utan i stället skälighets- och billighetsregler, påpekade Munck.
Lundblad konstaterade att skiljeförfarandelagen saknar regler även
om detta. Han menade att det vore
lämpligt att ta med en regel i lagen om
att skälighet och billighet får tillämpas
bara om parterna har gett i uppdrag
till skiljemännen att göra det – annars
är de skyldiga att tillämpa lag.
Claes Lundblad förklarade att flerpartsförfaranden är ganska vanliga.

armén använder för att leta
minor i ett minfält. Om hunden
hittar alla minorna är allt bra.
Om hunden missar en mina
och sprängs i bitar är det trist
– men det var trots allt bara en
hund.
Ungefär samma funktion
har generaladvokaten: ”Generaladvokaten gjorde bort sig,
men det var trots allt bara en
generaladvokat – det var inte
hela domstolen.”
5. Nils Wahl menade att
generaladvokatens viktigaste
funktion är den som fristående
konsult till EU-domstolen.

De omfattar mellan en fjärdedel och
en tredjedel av tvisterna hos SCC och
ICC, och medför många rättsliga problem bland annat när skiljemän ska
utses, när någon vill inträda eller en
part vill dra in en tredje part i förfarandet, eller när flera förfaranden ska
konsolideras.
– Det är förmodligen rätt komplicerat att lösa dessa frågor i lagen, sa
Lundblad.
Johan Munck berättade att utredningen dessutom överväger att föreslå
kortare klanderfrist, koncentration
av klandermålen till Svea hovrätt och
möjlighet till klanderprocess på engelska – men med domen på svenska. n

– Om generaladvokaten har
särskild kunskap och kan ge
någon form av input till domstolen, är det bra, sa han.
Man kan fråga sig: Har
generaladvokaten lyckats när
domstolen följer honom, eller
när den inte gör det?
Målen Z och CD handlade om
huruvida kvinnor som anlitar
surrogatmödrar har rätt till
moderskapspenning.
– Jag skrev ett yttrande i det
ena målet där jag kom fram till
att det är fullständigt uteslutet
att kvinnor som anlitar surrogatmödrar har en EU-rättsligt

Förberedelse av
vittnesförhör
i kommersiella
tvister … / Peter
Danowsky.

Tolv utbildningstimmar ger årets
Advokatdagar.

baserad rätt till moderskapspenning, förklarade Nils Wahl.
Den tyska generaladvokaten
kom till totalt motsatt slutsats i
sitt yttrande i det andra målet.
– Domstolen kom fram till att
ingen av kvinnorna hade rätt
till moderskapspenning, det vill
säga ”min” linje vann. Betyder
det då att mitt yttrande var
bättre? Nej, absolut inte!
– I doktrinen är den tyska generaladvokatens yttrande mest
uppskattat! Det jag skrev är helt
konsumerat av domstolens dom,
men det hon skrev uppfattas
som progressivt, sa Nils Wahl. n
25
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Telefoner och

»

It-forensiska undersökningar av
mobiltelefoner utförs i dag i stor
omfattning. Men det finns risker
för att resultat feltolkas eller att
undersökningsmetoderna inte är
de rätta.

Advokat Thomas Olsson
gjorde en personlig reflektion om samhällsutvecklingen och övervakningssamhället som hotar den
personliga integriteten och
ytterst själva demokratin.

är vanligare än man kan tro att förutsättningarna inte har uppfyllts.
– Problemet är att när det inte finns
en offentlig inblick, och det saknas
ordentliga redovisningar av skälen
för beslutet, utan man bara skriver ut
det som lagen säger då kan man vara
Advokat Thomas Olsson redogjorde
säker på att beviskraven degenererar,
för lagstiftningen och utvecklingen på
sa Ohlsson som även gjorde en perområdet som handlar om
sonlig reflektion om samhemliga
tvångsmedel. ”Min erfarenhet är hällsutvecklingen
och
Problemet med hemliga att när det är hem- övervakningssamhället
tvångsmedel är att advo- ligt då degenererar som hotar den personkaten normalt sett inte
liga integriteten och ytbeviskraven.”
har någon inblick i när
terst själva demokratin.
Thomas Olsson
de beviljas av domstolen.
Olsson såg två huvudsakOlsson poängterade att i
liga problem. För medde fall tvångsmedel tillåtits men utan
borgarnas
personliga
utveckling
att kraven uppfyllts eller att de på nåär det förödande att leva i missgot sätt frångåtts, då har själva tvångstanken om att vara övervakad. Det
medlet inte längre något lagstöd. Och
andra är att samhällets utveckling försaknas det då utgör användandet av
lamas.
tvångsmedel ett brott mot artikel 8 i
– Det här är inte bara en teknisk
Europakonventionen och artikel 7 i
fråga för oss brottsmålsadvokater. Vi
EU:s rättighetsstadga.
som har inblick och har i uppdrag att
– Bryter man mot de reglerna så
värna rättssäkerheten, den personliga
finns det en möjlighet att begära att
integriteten och försvara den enskilda
bevisningen ska avvisas. Det finns alltindividens rätt att bli behandlad på
så skäl att i det enskilda fallet ta ställett värdigt sätt och inte drabbas av
ning till om förutsättningarna för att
övergrepp från myndigheterna. Vi har
använda tvångsmedel har varit uppmöjligheterna att ifrågasätta den här
fyllda, sa Olsson som menade att det
obehagliga utvecklingen.

När tekniken besegrar juridiken
– Jag ogillar när myndigheter
ger sig ut på fiskafänge, sa Jon
Karlung, Bahnhofs vd, som
även förklarade att de två yrkesgrupper han känner störst
samhörighet med är advokater
och journalister.
Entreprenören Jon Karlung, vd
för internetoperatören Bahnhof,
beskrev med flera exempel hur
tekniken alltid går före juridiken i utvecklingen och hur de
etablerade maktstrukturerna
som regel försöker förhindra
den tekniska utvecklingen på
olika sätt. Han beskrev sitt fö26

retag som den moderna tidens
postverk, en neutral förmedlare
av innehåll mellan olika parter
på internet. Det är företagets
roll snarare än att vara en part
som tar ansvar för vad innehållet är. Vid ett tillfälle har dock
företaget agerat beroende på
vad ett företag ville förmedla via
Bahnhof. Det var när företaget
Lexbase på sin webbplats publicerade domar över personer
som fällts i domstol. Karlung,
som är en hängiven beskyddare
av den personliga integriteten,
menade att tekniken besegrade
grundlagen.

– Men det blev för lätt att
komma över uppgifter om
enskilda personer den gången,
sa Karlung som även tog upp
frågan om upphovsrätten och
internet. Där exemplet med
fildelningssajten Pirate Bay tydligt visar att tekniken besegrat
upphovsrätten. Enligt Karlung
borde medieföretagen i stället
för att kämpa för att stänga ner
fildelningssajter utveckla sina
affärsmodeller för internet. Nu
förlorade de flera år. Han konstaterade att numer finns det
flera framgångsrika lagliga alternativ, som Spotify och Youtube.

Karlung tillade att själv har han
faktiskt aldrig fildelat.
jon karlung berättade om sina
erfarenheter av tredjemansrevision ur den reviderades synvinkel. År 2007 begärde Skatteverket ut omfattande uppgifter från
Bahnhof om företagets kunder.
Skatteverket ville ha kundernas personnummer och bland
annat uppgifter om vilka sidor
kunderna hade besökt och om
de hade haft reklambanners
på sina webbsidor. Bahnhof
överklagade föreläggandet men
förlorade. Karlung hänvisade till
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forensiska undersökningar

Michael Nylén, computer forensics project manager på Ibas Laboratories AB.

michael nylén, computer forensics
project manager på Ibas Laboratories
AB, beskrev de tekniska förutsättningarna att ta ut information från mobiltelefoner. Han betonade att avgörande för det är hur tillverkarna har gjort
det möjligt eller inte. Han menade
att många i dag felaktigt tror att polisen har kompetens och resurser att
tömma en mobil på allt innehåll. Det
faktum att det inte går att finna raderat material betyder inte att det inte

brevhemligheten och framhöll
att medborgarnas rätt att föra
privat kommunikation är en
grundsten i demokratiskt samhälle. För att spela Skatteverket
ett spratt levererade Bahnhof
det begärda materialet på ett
oväntat sätt: i form av en pdf-fil
med 72 000 sidor text, satt i
typstorleken 8 punkter utan
radbrytningar – i ett typsnitt
med namnet ”Sovjet”. Senare
frågade han Skatteverket vad
de använde materialet till, men
fick aldrig något svar, berättade
Karlung förtjust.
– Jag ogillar när myndigheter
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finns utan endast att det inte går att
komma åt.
– Vi har lärt oss tidigare när det gäller it att även om något raderas så finns
det ändå och går att få fram. Men vi är
på väg bort från det. Tillverkarna skyddar data på olika sätt genom bland annat kryptering, sa Nylén och tillade:
– Inom den öppna världen saknas
i dag dekrypteringsmöjligheter av
krypterade mobiltelefoner. Vad NSA
kan göra är dock okänt.

Nylén berättade även om polisens
hantering av mobiltelefoner i samband med brottmål. Polisen har anställda så kallade ”telefontömmare”.
En sådan kan tömma 1 000–1 400 telefoner per år. Genom olika standardiserade förfaranden töms telefonen
och informationen förs över till ett annat medium och skickas till en brottsutredare som saknar teknisk kompetens, enligt Nylén. Utredaren tittar
och söker i det överförda materialet
och hittar kanske några bilder och
sms som förs in i förundersökningen,
som sedan hanteras av parterna. Men
telefonen innehöll ju så mycket mer.
Det finns mer avancerade sätt att tömma telefoner på för att kunna göra en
djupare analys men det används sällan.
– Men för att kunna dra rätt slutsatser från det materialet krävs tekniska
kunskaper, till exempel för att upptäcka felkällor och orimligheter, vilket
utredarna inte har, sa Nylén och til�lade:
– Det här är inte jättebra, utan det
gör mig lite bekymrad. Men polisen
har inte den tid som behövs för att
göra det som man borde göra för att
få ut det som går att få ut från en telefon. n

Några råd när
man får en rapport om en tömd
mobiltelefon.
l Är det hela
rapporten eller
är det ett urval?
l Om det är ett
urval var är då
resten?
l Vilken tidszon
är det som angivits, UTC eller
svensk lokaltid?
l Kommer all
information från
samma undersökning? Ibland
finns rapporter
från telefoner
blandade med
information från
operatörerna i
en enda röra.
l Vad letade
man efter vid telefontömningen?
Det finns olika
sätt att tömma
en telefon beroende på vilket
syftet är. Beroende på hur man
gör så får man
olika resultat.

ger sig ut på den här typen av
fiskafänge, kommenterade Karlung Skatteverkets agerande.
de två yrkesgrupper han känner störst samhörighet med
är advokater och journalister
eftersom dessa yrkesgrupper
är de som förstår värdet av den
personliga integriteten bäst.
Karlung konstaterade även att vi
bara är i digitaliseringens början
och att han är bekymrad och
kritisk till myndigheternas långtgående övervakning av medborgarna på internet, bland annat
angående datalagringen. n
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Stockholmsbörsen i fokus
Stockholmsbörsen utvecklas åter
mycket starkt efter flera tröga år.

Advokatdagarna
skapar tillfällen att
möta andra kollegor.

Psykologi för
advokater /
Tasha Landberg.

rande skapa en aktivitet för det internationella kapitalet så att våra bolag
som kommer till börsen får access till
Långsiktigt ägande på börsen var rubdet kapitalet.
riken för seminariet men även flera
65–70 procent av det kapital som
andra frågor uppmärksammades.
kommer till Stockholmsbörsen komMagnus Billing, vd för Stockholmsbörmer utanför Norden, det är alltså insen (Nasdaq OMX Stockholm), berätternationellt kapital som söker investade att Stockholmsbörsen ingår i en
teringar i Sverige. I Financial Times
global koncern med en
pekas Sverige ut som ett
global infrastruktur men
av de mest intressanta
”Vi är näst bäst
är en lokal marknadsländerna att investera aki Europa.”
plats. Det finns ett stort
tier i i Europa.
Magnus Billing
intresse för aktier och
– Det här stödjer tanbörsen.
ken att vi ska hitta det
– De två senaste åren har vi haft en
långsiktiga kapitalet för våra bolag, sa
otrolig utveckling. Från noteringstorBilling.
ka, regelbundet negativa nyheter till
en miljö där vi ser att flödet till aktier
carl bennet, huvudägare och ordföhela tiden ökar, noteringsklimatet förrande i de börsnoterade företagen Gebättras hela tiden, sa Billing och til�tinge och Elanders, berättade att Gelade:
tinge gick in på börsen 1993. Företaget
– Vi är näst bäst i Europa, det är
har sedan växt vidare både organiskt
bara Londonbörsen som är före oss i
och genom förvärv.
dag när det gäller antalet noteringar.
– För oss har börsen inneburit en
Vi är lokala men vi är också en välmöjlighet att bygga vidare i en omfattdigt bra plattform ur ett europeiskt
ning som vi aldrig kunnat göra själva.
perspektiv. Vi kan konkurrera med
Det har inneburit ökad konkurrensLondonbörsen,
Parisbörsen
och
kraft och att vi fått möjlighet att gå in i
Frankfurtbörsen. Vi är väldigt konnya områden, sa han.
kurrenskraftiga och det är en av våra
Bennet hade svårt att hitta något
drivkrafter; att vara lokala men fortfanegativt med börsen förutom en sak.

Det är då bolag saknar stabilitet i
ägandet eftersom det kan leda till att
besvärliga och närmast hotfulla situationer kan uppstå.
på seminariet diskuterades det institutionella kapitalet och Bennet konstaterade att hans erfarenheter av det
är mycket bra.
– Vi har väldigt få dåliga exempel.
De har ofta kompetenta representanter som kan bidra till företagets utveckling, sa Carl Bennet.
Även börsens understundom kritiserade regelverk diskuterades. Magnus
Billing menade att det inte är enskilda
regler utan ”summan av kardemumman” som väcker företagens kritik. Det
finns 270 bolag på Stockholmsbörsen
medan det i Sverige finns 11 000 bolag.
Men mycket av lagstiftningen riktar sig
just mot börsbolag.
– Så ett policybeslut som riktar sig
mot börsbolagen får ringa effekt och
det är olyckligt, sa Billing.
på seminariet diskuterades även Finansinspektionens arbete. Magnus
Billing sa att Finansinspektionen gör
ett bra arbete men tillade att:
– Jag känner lite oro över deras
många roller. De utreder, utövar till-

Ny europeisk patentdomstol
Ett avtal har träffats om enhetlig patentdomstol med
förstainstansrätt och överklagandeinstans, och EU har
antagit förordningar om ett
enhetligt europeiskt patentsystem.
Det nya systemet beräknas träda
i kraft i slutet av 2015.
Advokat Håkan Borgenhäll
presenterade den nya domstolen.
– Vi kan inte tala om ett EUpatent. Spanien och Italien står
utanför, och även Polen har dragit sig tillbaka, så patentskyddet
28

Håkan Borgenhäll.

kommer att gälla i omkring 25
länder, sa Håkan Borgenhäll.
Bland fördelarna med den
nya domstolen är att man kan

undvika parallella rättegångar
med risk för olika domar i olika
länder. Processen förväntas
bli snabbare, och domar från
domstolen får verkan i medlemsländerna. Domstolen har
exklusiv jurisdiktion för tvister
om europeiska patent.
Förstainstansdomstolen får
centrala avdelningar i London,
Paris och München. Planer finns
på en regionavdelning i Stockholm. Processpråk är patentets
språk i centraldivisionerna och
patentets, domstolens eller
Europapatentkontorens språk i
region- och lokaldivisionerna. n

Jan
Tibbling.

Claire
Ingram.
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syn och är ibland åklagare och ibland
domare. Och det där blandas ibland
lite väl mycket.
Den svenska traditionen av direkt
ägande med många privatsparare har
minskat under senare år. I stället har
dessa grupper satsat mer på fonder.
Men Magnus Billing tror att de nya

tekniska lösningarna som presenteras
underlättar för privatsparare att öka
deras engagemang på nytt.
Även
robothandeln
diskuterades. Frågan om hastighet har alltid
varit relevant, sedan har medlen för
hastighet varierat, konstaterade Billing.

– Hastigheten
är
viktig
för
några aktörer men inte för alla,
och de olika aktörerna behöver
varandra. Vi som är långsiktiga be
höver den kortsiktiga likviditeten
den dag vi ska gå in eller ut från
marknaden. Det finns alltså ett ömsesidigt behov. n

Carl Bennet och
Magnus Billing
diskuterade
aktuella frågor
som rör börsen.

Bitcoin – hot eller möjligheter
Den virtuella valutan bitcoin
gör det möjligt att överföra
värden anonymt på internet.
För myndigheter innebär valutan nya utmaningar.
Bitcoin är en digital valuta som
skapades 2009. Huvudsyftet
med bitcoin är att vara en valuta
för betalningar över internet
direkt mellan användare utan
någon inblandning från tredje
part. Till skillnad från många
andra valutor förlitar sig inte
bitcoin på någon centralbank.
Som valuta innebär den en
stor förändring för banker och
Advokaten Nr 9 • 2014

myndigheter. Den teknik som
bitcoin baseras på tillåter mer
eller mindre anonymt ägande
och överförande av värden
genom nätverket. Bitcoins teknologi och avsaknad av central
administration gör det omöjligt
för exempelvis myndigheter att
styra värdet av bitcoin.
jan tibbling, kammaråklagare
på Ekobrottsmyndigheten i
Stockholm, beskrev med olika
exempel hur bitcoin för rättsvårdande myndigheter är en
allvarlig källa till oro eftersom
den används för kriminella

transaktioner som till exempel
droghandel, prostitution och
till och med för att beställa kontraktsmord. Tibbling konstaterade att visserligen finns det en
legal marknad för bitcoin men
att den fortfarande är mycket
liten.
claire ingram, doktorand vid
Handelshögskolan i Stockholm,
beskrev olika virtuella valutor.
Enligt henne har bitcoin-marknaden gått igenom olika faser
och den växer och har börjat
mogna alltmer. En fördel med
valutan som Ingram tog upp är

att den innebär ett effektivt och
billigt sätt att överföra värden
inom affärslivet. Hon beskrev
även hur börser för försäljning
av bitcoin kan fungera samt det
faktum att dessa börser kan gå i
konkurs vilket har inträffat.
Världens länder har reagerat
olika på bitcoin, berättade Ingram. Till exempel har Kina och
Ryssland förbjudit landets banker att använda bitcoin. Andra
länder, bland dem finns Sverige,
behandlar bitcoin som en valuta
för moms, medan andra ser den
som en handelsvara och beskattar den som en sådan. n
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Mediernas ansvar
i rättsprocessen är komplext
Har medierna något ansvar för
rättsprocessen? Ja, menade seminariedeltagarna.

Sofia Rahm, sekreterare i Advokatsamfundets disciplinnämnd, Jonas Olbe,
chef för samfundets
utbildningsverksamhet och Johan Sangborn, stf. chefsjurist
och ansvarig för
Advokatsamfundets
internationella
arbete.

Finansinspektionens uppdrag /
Martin Noréus,
Ola Åhman.

– Detsamma gäller för vittnen. De
måste kunna få vittna i lugn och ro
och göra det som är deras medborgerliga skyldighet utan att det skrivs och
Frågan om mediernas inflytande på
rapporteras om det överallt, sa Skarp
rättsprocessen i allmänhet och döoch tillade:
mandet i synnerhet har
– Slutligen måste en
uppmärksammats under ”En misstänkt mås- misstänkt få vara misssenare år. Advokat Björn te få vara misstänkt tänkt till dess domen har
Hurtig, vice riksåklagare till dess domen har fallit och inte bli dömd av
Kerstin Skarp och Expresmedierna innan det. Mefallit och inte bli
sens chefredaktör Tho- dömd av medierna dierna har en tendens att
mas Mattsson var eniga
döma tidigt, men sedan
innan det.”
om att medierna på olika
om en person blir friKerstin Skarp
sätt kan påverka rättsprokänd är det ganska tyst i
cessen och att medierna
medierna.
har ett ansvar för rättsprocessen.
Kerstin Skarp menade att när det
thomas mattsson ansåg att medierna
gäller mediernas ansvar i brottmålshar flera olika typer av ansvar. Ett legiprocessen så måste de ta ansvar och
timt ansvar är att berätta vad som har
besinna sig så att de målsägande har
hänt, både om stora och små mål. Ett
möjlighet att få upprättelse, och kan
annat är ansvaret att granska. Dessberätta vad som har hänt utan att det
utom har medierna ett opinionsbilnästa dag står att läsa i detalj eller att
dande ansvar.
de förföljs i sina hem.
– Den svenska presstraditionen bär

med sig att medier ska vara opinionsbildande. Det tycker vi är så viktigt
att vi delar ut ett särskilt presstöd för
att värna opinionsmångfalden. För
dagstidningar är det en skyldighet
att driva opinion i viktiga frågor, om
till exempel lagförslag eller domar, sa
Mattsson.
även yppandeförbud diskuterades.
Björn Hurtig beskrev hur presstalesmän från Säpo vid olika tillfällen gett
medierna kommentarer medan han
själv varit förhindrad på grund av att
han belagts med yppandeförbud.
– Det blir en obalans direkt, konstaterade Hurtig, som menar att det i sin
tur kan leda till att medierna dömer
tidigt i processen eftersom de får en
obalanserad bild.
då anne ramberg beskrev sina erfarenheter av medierna tecknade hon en
positiv bild av dem.
– Medierna är måna om att försöka

Pressetik och Europakonventionen
Sverige har en unikt stark
press- och yttrandefrihet.
Skyddet för den personliga
integriteten är dock inte lika
starkt.
Under rubriken Den pressetiska
regleringen – mer tillåtande än
Europakonventionen? diskuterade Axel Calissendorff, advokat,
och Mårten Schultz, professor
i civilrätt, det mycket olika ut
formade skyddet enligt europeiska konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna,
EKMR, och det pressetiska
systemet.
En central frågeställning rör
avvägningen mellan skyddet
för press- och yttrandefriheten
30

och skyddet för den personliga
integriteten.
Calissendorff konstaterade
att en del av problemet är att
Sverige har en unikt stark pressoch yttrandefrihet. Det finns
inget annat EU-land som har ett
så starkt skydd för pressen och
yttrandefriheten och så detaljerade och komplicerade regler i
grundlagen.
– Det saknar helt motstycke.
Där är vi starka och det har
tjänat vår demokrati väl. Och
om jag nu säger att jag ser ett
behov av förändringar så rubbar
inte det den föreställningen att
vår yttrandefrihet är bra och ska
bevaras och vårdas, sa Calissendorff och fortsatte:

– Men sedan kan det finnas
behov i den andra vågskålen,
nämligen i integritetsskyddet.
Där är vi inte bäst i klassen utan
ungefär sämst i EU. Där finns
det stora svarta hål. En del har
man försökt täppa till sedan
1974 men ännu inte lyckats.
Axel Calissendorff sa att när
Sverige gick med i Europa-

konventionen anade få vilken
kraftfullt verkande kraft som
Europadomstolens praxis skulle
bli.
– När vi senare blev medlemmar i Europeiska unionen och
senare anslöt oss till rättighetsstadgan så såg man kanske inte
det som ännu inte har timat
men som många tror kommer

Advokaten Nr 9 • 2014

Advokatdagarna

få det rätt när de ska rapportera om
komplicerade förhållanden. Jag tycker
att det är advokaters uppgift att vara
tillgängliga och förklara för journalisten och inte bara överlåta det till åklagaren. För även om det har meddelats
ett yppandeförbud så kan advokaten
yttra sig, det innebär endast att advokaten inte kan yttra sig i en utsträckning så att det skadar. Problemet är
att advokaten inte har tillgång till den
information som åklagaren har. Där
uppstår en obalans, men det kanske
måste vara så, sa Ramberg som även
ställde frågan om vilket ansvar medier har för rättsprocessen då de har

att tima, nämligen ett ökat kraftfullt genomslag för Europarätten på detta område.
Calissendorff anser att avgöranden från Europadomstolen
och praxis numer visar att ett
integritetsintrång inte kan försvaras med att det skett för att
tillfredsställa allmänhetens nyfikenhetsintresse. Och inte heller
att det skett för att en tidning
ska kunna sälja fler lösnummer
eller få ökad uppmärksamhet.
– Däremot kan ett integritetskränkande foto under vissa
omständigheter försvaras, så
kan fallet vara om det bidrar till
”a public debate of general interest”, alltså ett allmänintresse
för en debatt, sa Calissendorff
Advokaten Nr 9 • 2014

kommit över information som allvarligt kan skada rättsprocessen. Något
som det finns många exempel på, till
exempel då vittnesbevisning förstörts
genom olika publiceringar.
– Svaret är ja och nej, replikerade
Thomas Mattsson och fortsatte:
– Det är enkelt att vara principiell
och säga att konsekvensneutralitetsprincipen som myntades av Erik Fichtelius ska gälla. Det innebär att medier
inte ska ta sådana hänsyn utan att
publicister ska publicera det de anser vara relevant. Enligt den logiken
skulle svaret vara nej; medier har inte
något ansvar för rättsprocessen.

som menade att normalt sett är
detta inte något hot mot morgontidningar och nästan aldrig
något hot mot kvällstidningarna.
Men däremot innebär det lite
att tänka på för skvallerpressen,
framför allt den internationella
skvallerpressen.
på seminariet berördes även
olika avgöranden och dessutom
diskuterades olika skadeståndsaspekter. Mårten Schultz menade att Europakonventionen
inneburit en fullständigt revolutionerande rättsutveckling på
skadeståndsområdet.
– Nu står det klart att alla Europakonventionens artiklar är
skadeståndsrättsligt skyddade,

Men, enligt Thomas Mattsson,
krockar konsekvensneutralitetsprincipen ganska snabbt med tryckfrihetsförordningen och pressetiken och
uppfattningen att medierna ska bidra
till samhället.
– Jag tycker inte att medierna
medvetet och utan att reflektera
ska förstöra förundersökningar. Men
man kan enkelt föreställa sig hypotetiska exempel då medierna bör rapportera, sa Mattsson och tillade att
ofta när det handlar om journalistik
så måste man avgöra från tillfälle till
tillfälle vad som är rätt eller fel pressetiskt. n

men bara mot det allmänna,
mot stat, kommun eller landstingskommun. Däremot inte
mot enskilda som det ser ut i
dag. Frågan är dock inte helt
löst.
Han bedömde att artikel 8
i Europakonventionen är den
som har mest sprängkraft när
det gäller rättsutvecklingen för
integritetsskyddet de kommande åren. Konventionen som har
haft stor betydelse för enskildas
rättigheter mot staten har hittills
inte haft någon verkan mellan
enskilda, konstaterade Schultz
och Calissendorff.
Konventionen kan ändå
få betydelse mellan enskilda
menade Clarence Crafoord från

Advokat Björn
Hurtig, vice riksåklagare Kerstin Skarp
och Expressens
chefredaktör Thomas Mattsson var
eniga om att medier
har ett ansvar för
rättsprocessen.

Centrum för rättvisa. Detta visar
flera avgöranden som i grund
och botten rör relationer mellan
enskilda. Där finns en kommande intressant utveckling
som rör Europakonventionen
och skadestånd.
– Även om en person inte har
en direkt konventionsrätt mot
en annan enskild person så
kan staten ha en förpliktelse att
skydda en enskild från övergrepp från en annan enskild
person. Det har visat sig i
avgöranden på arbetsmarknadsområdet och det borde gå att
tänka så även på tryckfrihetens
område. Det tror jag är nyckeln
för att komma vidare, sa Clarence Crafoord. n
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Nya förslag på
Utvidgad kriminalisering av stämpling och ett särskilt så kallat underlåtenhetsansvar är två förslag på
hur lagstiftningen för att bekämpa
den organiserade brottsligheten
skulle kunna förbättras.
I september 2014 överlämnades betänkandet ”Organiserad brottslighet
– förfälts- och underlåtenhetsansvar,
kvalifikationsgrunder m.m” till justitieministern. I betänkandet föreslås
att kriminaliseringen av stämpling
ska utvidgas, att det ska införas ett
särskilt underlåtenhetsansvar för den
som har ett bestämmande inflytande
i en sammanslutning samt att det ska
införas vissa särskilda kvalificeringsgrunder som är av särskild relevans
för organiserad brottslighet.
Utredarna skulle överväga om
stämpling och även i viss mån försök
och förberedelse bör kriminaliseras
vid fler brottstyper än i dag.
– Vi kom fram till att om ett stämplings- och förberedelseansvar ska vara
rimligt bör det avse påtagligt straffvärda brottstyper. Vi nådde en lags

Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet,
berättade om betänkandet
där det bland annat föreslås
att kriminaliseringen av
stämpling ska utvidgas.

Utformning och riktighet lika viktigt
Hur en brottmålsdom är
utformad är lika viktigt som
att domen är materiellt riktig,
konstaterade Mari Heidenborg, lagman i Solna tingsrätt
under ett seminarium.
–Det är först när bägge de här
benen (materiellt riktig och välformulerad) finns som jag tycker
att vi kan prata om att vi har en
kvalitetssäkrad brottmålsdom.
Det ena benet kan inte vara utan
det andra, sade Mari Heidenborg.
När det gäller hur domarna i
brottmål utformas är det viktigt
32

att fråga sig vem domarna är
skrivna för.
– Jag tycker att vi i första hand
skriver för dem som berörs av
domarna – parterna. Men vi skriver också för överrätterna och
allmänheten. Våra domar ska
kunna läsas och förstås av alla.
Vi måste också kunna förklara
varför vi har dömt som vi har
gjort, sade Mari Heidenborg.
Hon konstaterade att jämfört
med på 1980-talet försöker
domarna i dag att använda
ett enklare språk och undvika
de mest inlindade juridiska
resonemangen. Samtidigt är det

Mari Heidenborg.

viktigt att domstolarna inte stirrar sig blinda på hur domarna
formuleras. Domstolarna måste
även säkerställa att domarna är
materiellt riktiga.

– Det innebär i mina ögon
att domstolen fullt ut prövar
åklagarens påståenden om den
brottsliga gärningen. Vi ska
pröva om utredningen är tillräckligt robust. Det innebär
att alternativa händelseförlopp
och gärningsmän har eliminerats. Vi ska undersöka om det
finns några brister eller tveksamheter i det som åklagaren
lägger fram. En klok domare är
en skeptisk domare som ifrågasätter uppgifter som lämnas av
såväl vittnen och målsägande
som tilltalade, sade Mari Heidenborg. n
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hur organiserad
brottslighet ska bekämpas
utgångspunkt som innebär att förbenalisering av stämpling föreslås är
redelse och stämpling bör kunna krigrovt olaga tvång, grov utpressning,
minaliseras om det är gärningar som
övergrepp i rättssak, våld eller hot
ligger på nivån där grova förmögenmot tjänsteman och grov förgripelse
hetsbrott ligger – från sex månaders
mot tjänsteman. Dessutom föreslås
upp till sex års fängelse. Dessutom
en utvidgad kriminalisering av försök
bör brotten vara sådana att ett ansvar
och förberedelse till grova vapenbrott
för förberedelse och stämpling kan ha
samt övergrepp i rättssak.
praktisk betydelse, sade Petter Asp,
I dag får det inte utdömas mer än
professor i straffrätt vid
två års fängelse för förStockholms universitet.
beredelse och stämpling
”Skälet är att det
Utredarna
konstateom det inte är åtta års
är straffvärt att
rar också att det finns
fängelse eller mer i straffinte hindra
en mycket begränsad allvarliga brott när skalan för det fullbordakriminalisering så vitt man har möjlighet de brottet. Utredningens
avser stämpling, medan
slutsats var att i huvuddeatt göra det.”
kriminalisering avseende
len av alla fall träffar det
Petter Asp
förberedelse är relativt
här helt rätt. Utredarna
omfattande.
föreslår därför att maxi– Vår slutsats var att det inte finns
migränsen på två år behålls, men att
skäl att göra skillnad på de här två
det ska vara möjligt att gå över den
brottstyperna i så stor utsträckning
– om det är föreskrivet åtta år för det
som sker i dag. Det finns inte skäl för
fullbordade brottet eller om förbereden särbehandling som nu finns av
delse- eller stämplingsgärningen är
stämpling i förhållande till förberedelsärskilt allvarlig.
se. Vi föreslår därför utvidgad kriminaUtredningen föreslår även att unlisering av stämpling, sade Petter Asp.
derlåtenhet att hindra brott ska vara
De brott för vilka utvidgad krimikriminaliserat när man har haft ett

sådant bestämmande inflytande i en
sammanslutning att man faktiskt hade
kunnat hindra brottet.
– Skälet är att det måste anses straffvärt att inte hindra så här allvarliga
brott när man har möjlighet att göra
det, sade Petter Asp.
Utredningen tittade även på kvalifikationsgrunderna för grovt brott och
föreslår att det i ett antal bestämmelser – olaga hot, olaga tvång, utpressning, övergrepp i rättssak och brott
mot tjänsteman – särskilt ska beaktas om gärningsmannen anspelar på
våldskapital, det vill säga hänför sig
till en vilja och förmåga att använda
våld som är knutet till organisationen. Utredarna anser även att det vid
ett antal brottstyper ska beaktas om
gärningsmannen har utfört gärningen
med understöd av vapen eller vapenattrapper.
– Det ska vara avgörande om vapnet
användes på ett sådant sätt att det var
ägnat att uppfattas som särskilt allvarligt av den utsatta, sade Petter Asp.
Remisstiden för betänkandet går ut
den 10 december. n

Aktuella frågor på
advokatbyrån … /
Jan Dernestam,
Ghita HaddingWiberg, Helena
Dandenell, Jesper
Schönbeck. Moderator: Christer
Danielsson.

Advokatdagarna
lockar deltagare i
alla åldrar.

Tankeläsare lockade till skratt
Det sägs att det inte går att
läsa andra människors tankar.
Lars-Peter Loeld roade deltagarna under Advokatdagarna
med att visa att det omöjliga
kanske ändå är möjligt.
–  Jag vet vad ni tänker på. Men
inget är övernaturligt, jag är inte
synsk, sade Lars-Peter Loeld
som introducerade konceptet
Mind games i Skandinavien
1999.
I nästa stund kallade han upp
delar av publiken på scenen
och avslöjade vilka klockslag de
tänkte på. Lite senare ombads
Advokaten Nr 9 • 2014

tre andra personer komma upp
på scenen. Den ena skulle tänka
på en plats dit han vill åka, den
andra på en känd person och
den tredje på sin första stora
kärlek.
Snart kunde Lars-Peter Loeld
berätta att Stefan vill åka till Pa-

ris, att han varken är intresserad
av att solsemestra på Kanarie
öarna eller klättra i berg i Nepal.
Han kunde även avslöja att Charlotte tänkte på Barack Obama.
Efter att Caroline hade berättat
att röd var hennes favoritfärg,
hund hennes favoritdjur och att

hon gärna vill åka till USA visste
Lars-Peter Loeld att hon var
född i oktober och att hennes
första kärlek hette Staffan.
En entusiastisk publik förundrades och häpnades av Loelds
tankeläsningsförmåga och frågade sig hur det de såg gick till.
– Om någon här skulle kunna
bevisa att det ni är med om på
något sätt är uppgjort springer
jag till banken i morgon och
hämtar ut 100 000 kronor och
ger till den personen. Det ni ser
här är inget hokus pokus, det
är Mind games, sade Lars-Peter
Loeld. n
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Offentlighetsprincipen
Den svenska offentlighetsprincipen
ställs inför nya utmaningar i takt
med att rättsordningen europeiseras och samhället digitaliseras.

Deltagarnas intresse
var inte att ta miste
på.

Grand Hôtel har
blivit den naturliga
platsen för Advokatdagarna.

Offentlighetsprincipen är en grundpelare i den svenska konstitutionen.
Redan 1766 fick vi tryckfrihetsförordningen där insynen i allmänna angelägenheter skrevs in. Grundtanken med
offentlighetsprincipen är fortfarande
att allmänheten ska ha insyn i hur förvaltningen sköter invånarnas gemensamma resurser. Syftet är att minimera slöseri och korruption inom den
offentliga förvaltningen och samtidigt
minimera rättsövergreppen.
Tillsammans med meddelarskyddet är offentlighetsprincipen den
grundbult som på grundlagsnivå ska
garantera yttrandefriheten. Men offentlighetsprincipen är inte tillämplig
på statliga bolag och har aldrig varit
det. Förklaringen är, enligt moderator
Nils Funcke, att de statliga bolagen är
ute på en konkurrensutsatt marknad.
– Men det finns ett par hundratusen
medarbetare i de här bolagen som
ännu så länge inte har något meddelarskydd, sade han.
Arbetsförmedlingens
chefsjurist

Det utökande internationella samarbetet och EU-medlemskapets inverkan på offentlighetsprincipen

Joanna Berlin ser ett problem med offentlighet när verksamhet läggs ut på
privata bolag.
– Vi har mycket kompletterande
privat arbetsförmedling, där dokumentationen hanteras av privata aktörer. Bredden för framtida grävande
journalistik och forskning blir därför
smalare, sade hon.
per hagström, jurist och journalist,
lyfte fram att det ändå är positivt att

det finns förslag om att meddelarskydd ska införas i offentligt finansierad verksamhet – skola, vård och omsorg – och att friskolorna ska omfattas
av offentlighetsprincipen.
Det utökande internationella samarbetet och EU-medlemskapets inverkan på offentlighetsprincipen och
meddelarskyddet var en annan fråga
som kom upp under seminariet.
– Det riskerar att leda till minskad
insyn. Sveriges linje är att vi ska hävda

Prosolviadomen kan vidga revisorns ansvar
Prosolviadomen och BDO-domen kan båda komma att åberopas i mål om skadestånd på
grund av bristfällig revision.
It-företaget Prosolvia gick i konkurs i december 1998. Konkursboet hävdade att anledningen till
konkursen var brister i redovisningen och stämde Öhrlings
PWC samt den revisor hos revisionsbyrån som var huvudansvarig för revisionen av Prosolvia.
Öhrlings hade, enligt konkursboet, inte uppmärksammat
att det fanns fel i Prosolvias
räkenskaper. Bokslutet för 1997
34

blev därför felaktigt, vilket
uppmärksammades i medierna.
Den mediala uppmärksamheten
gjorde bland annat att kunder
och samarbetspartners blev
negativa till Prosolvia och att
det blev omöjligt att genomföra en nyemission. Företaget
kunde därmed inte betala sina
skulder och tvingades ansöka
om konkurs. Revisionsbyrån
ansåg däremot att Prosolvia gick
omkull därför att efterfrågan på
företagets produkter inte var
tillräckligt stor.
i skadeståndsmål är det den

skadelidande som har skyldighet att bevisa att det föreligger
kausalitet mellan handling och
skada.
Öhrlings PWC friades i tingsrätten som inte ansåg att konkursboet hade kunnat bevisa att
det fanns ett samband mellan
revisionen och skadan. Hovrätten sänkte beviskraven när det
gällde orsakssambandet mellan
revisorernas oaktsamhet och
skadan för konkursboet. I det
hypotetiska händelseförloppet,
där revisorerna inte hade varit
vårdslösa, ansåg hovrätten att
det var övervägande sannolikt

att kunder och andra aktörer
hade agerat annorlunda och att
Prosolvia hade kunnat genomföra nyemission och ordna
rörelsefinansiering.
– Hovrätten kom fram till att
redovisningen i Prosolvia var felaktig. Hade redovisningen varit
riktig hade det gett en fundamentalt annan bild av Prosolvias
verksamhet och omsättning.
Hovrätten fann att redovisningen stred mot god redovisningssed och att revisionen stred mot
god revisionssed. Hovrätten
fann även att revisorn hade varit
vårdslös, sade Johnny Herre,
Advokaten Nr 9 • 2014
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inför nya utmaningar
Ett bekymmer när det gäller offentlighetsprincipen är att enskilda
handläggare på myndigheterna ofta
är oroliga för att av misstag lämna ut
handlingar som är sekretessbelagda.
Arbetsförmedlingen försöker bland
annat komma till rätta med problemet
genom att skriva omfattande handläggarstöd i offentlighet och sekretess
som löpande uppdateras.
– Den
enskilda
tjänstemannen
är rädd för att lämna ut för mycket.
Men vid ett samordnat utlämnande
hjälper vi till med juridisk rådgivning.
Samlas allt ihop tror jag att mer lämnas ut än om varje enskild tjänsteman
ska göra en bedömning. Experter vågar lite mer än andra, sade Joanna
Berlin.

och meddelarskyddet var en fråga som kom upp under seminariet.

vår offentlighetsprincip. Men jag tycker att man ibland har lagt sig lite platt.
Jag är inte säker på att det finns något
genomtänkt tänk i Regeringskansliet
kring de här frågorna, sade justitiekansler Anna Skarhed.
om regeringen fattar beslut om att
inte lämna ut en handling finns det
ingen instans att överklaga till. Per
Hagström tycker inte att det är en bra
ordning.

– Man vet att regeringen gör politiska överväganden och har fått kritik,
bland annat av JO, för att ha obstruerat när det gäller att lämna ut allmänna handlingar. Det är inte bra att
man inte kan få en rättslig prövning av
regeringens beslut, sade han.
Anna Skarhed anser att det ibland
kan vara motiverat för regeringen att
inte lämna ut en viss handling om det
skulle få politiska implikationer. Men
att reglerna givetvis måste följas.

Riskhantering och
rådgivaransvaret
/ Rolf Johansson
(bilden), Björn
Wendleby.

ett problem i sammanhanget är att
det förekommer att enskilda personer
begär ut handlingar som sedan aldrig
hämtas ut, vilket kan belasta en verksamhet hårt. En åhörare i publiken
undrade om det inte vore lämpligt att
ta ut en expeditionsavgift.
– Problemet är att myndigheten inte
får fråga vem man är eller hur man
ska använda handlingarna, svarade
Per Hagström. n

Johnny Herre och Erik Nerep.

justitieråd i Högsta domstolen
och tidigare professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i
Stockholm.
Öhrlings PWC blev därmed
också skyldigt att betala skadestånd till Prosolvias konkursbo.
Men konkursboet och Öhrlings
PWC förliktes. Hovrättens dom
får därmed ingen betydelse för
parterna, men domen kommer
sannolikt att åberopas i andra
mål om skadestånd på grund av
bristfällig revision.
hovrätten hänvisade i Prosol
viadomen till Högsta domAdvokaten Nr 9 • 2014

stolens dom i det så kallade
Landskronamålet. Målet gällde
en 13-årig flicka som var omhändertagen för vård med stöd av
lagen om vård av unga (LVU).
När flickan, som var ”eldbenägen”, tillfälligt var placerad
hos sin mamma anlade hon två
omfattande bränder. Socialnämndens underlåtenhet att
hålla uppsikt över flickan gjorde
att Landskrona kommun ålades
skadeståndsansvar mot dem
som hade drabbats av branden.
I det så kallade BDO-målet
sade sig en utomstående person
ha använt sig av årsredovis-

ningen som grund för ett affärsbeslut. Det påstods finnas fel
i årsredovisningen och att den
skadelidande på grund av dessa
fel hade fattat ett felaktigt affärsbeslut. Affärsbeslutet påstods ha
orsakat en ekonomisk skada för
personen i fråga. I våras friades
revisionsbyrån BDO från ansvar
av HD. Det ansågs inte bevisat
att den skadelidande inte skulle
ha fattat samma beslut om
årsredovisningen hade varit
korrekt.
I domen behandlar HD Landskronadomens betydelse för
revisorsansvarsmålen. n
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Muta inte ett
obetydligt problem
Sverige anses vara ett av världens
minst korrumperade länder, enligt
organisationen Transparency Internationals årliga korruptionsmätningar. Men problemet med mutor
och mutbrott är större i landet än
vad många vill inse.
Skratten blev
många, särskilt när
Lars-Peter Loeld
föreläste om konceptet Mind games.

Förhörsteknik i
brottmål /
Johan Eriksson.

– Många tror att Sverige är ett land
där muta och mutbrott inte är ett problem. Men baserat på min erfarenhet
är Sverige lika gott som Tyskland men
inte fullt lika illa som Grekland. Vi har
ett större problem på det här området
än vad många vill inse, sade Peter Utterström, advokat vid Hellström Advokatbyrå, som är specialiserad på internationell företagsbeskattning och
internationell korruption.
Både Peter Utterström och Gunnar Stetler, överåklagare och chef för
riksenheten mot korruption, påpekade att Transparency International
endast bedömer förekomsten av mutor och mutbrott inom den offentliga
förvaltningen. Det är ett intrycksindex som egentligen bara mäter vilken

uppfattning som finns om den svensatt man inte vet hur upphandlingen
ka offentliga förvaltningen.
går till i stora projekt som till exempel
– Jag tror att många har uppfattninghandlar om vapenindustrin och infraen att hederliga svenskar korrumperas
struktur.
av folk i andra länder. Men jag har job– Kan man hantera den typen av
bat på riksenheten mot korruption i
upphandling med lite pengar vid sisnart fem år och har sett att vi själva
dan av märks inte de pengarna i systar de möjligheter som finns. Men attemet, sade Gunnar Stetler.
tityderna förändras långHistoriskt sett har det
”Vi har ett större
samt, sade Gunnar Stetler.
nog varit accepterat med
Han tillade att det problem på det här mutor, förutsatt att beområdet än vad
främst är tack vara att
talningen inte gjordes i
många
vill inse.”
Sverige har skrivit på inSverige. Mutor var även
Peter Utterström
ternationella konventioskattemässigt avdragsgilla
ner när det gäller mutor
fram till 1999 och betrakoch penningtvätt som situationen nu
tades nog som en del av marknadsfölångsamt förändras till det bättre.
ringskostnaderna. Det kallades dock
– Konventionerna fungerar så att
inte för mutor utan för en anpassning
det sker ländergranskningar. Plötstill den lokala kulturen. Såväl OECD
ligt kommer någon från Makedonien,
som FN har riktat kritik mot att Sverige
Ryssland eller kanske USA och granhar en för svag lagstiftning på områskar den svenska lagstiftningen. Då
det, och 2012 infördes en ny lagstiftblir vi jätteförvånade över att vi inte
ning, till exempel de så kallade vårdsuppfyller kraven.
löshetsreglerna. Dessa innebär att en
Det finns ingen statistik över hur
företagsledning i realiteten kan hållas
korruptionen i Sverige ser ut. Ett proansvarig för underlåtenhet att kontrolblem som Gunnar Stetler lyfte fram är
lera konsulter och ekonomiska flöden.

Särskild företrädare – ett utmanande uppdrag
Särskilda företrädare ställs
inför många svåra etiska och
praktiska frågor som ofta
måste lösas snabbt. Marianne
Ny, överåklagare och chef för
Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, och
advokat Lena Feuk berättade
om sina erfarenheter under ett
välbesökt seminarium.
Senast på den fjärde dagen
från förordnandet är förhör
med barnet inplanerat. Då
måste tingsrätten expediera det
36

interimistiska förordnandet till
vårdnadshavarna, eftersom de
är parter i förordnandeärendet.
Tingsrätten kommunicerar
senare ärendet med parterna
inför sitt slutliga beslut.
– Tanken är att barnet före
förhör inte ska utsättas för

påverkan, hållas undan, skrämmas, hotas eller på andra sätt
förhindras att berätta. Man ska
förhoppningsvis kunna få en
färsk berättelse från barnet.
För att uppnå det måste den
särskilda utredaren sätta full fart
direkt, sade Lena Feuk.

Lena Feuk och
Marianne
Ny.

Den särskilda företrädarens
första möte med barnet sker
ofta i skolan. Det är därför
viktigt att han eller hon
snabbt tar kontakt med rektor,
mentor, timlärare och skol
psykolog.
– Jag ber dem ordna en bra
plats där vi kan sitta och prata
i fred så att jag kan förbereda
barnet på förhöret och vad som
i övrigt händer. Det är också en
viktig pedagogisk uppgift att
förklara för skolpersonalen vad
som sker – och att de inte ska
Advokaten Nr 9 • 2014
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Peter Utterström,
Gunnar Stetler och
Richard Fleetwood
diskuterade problemet med mutor i
Sverige.

Utvecklingen i såväl Sverige som internationellt går alltså mot högre krav på
regelefterlevnad.
usa och storbritannien har varit pådrivande när det gäller att hantera
mutor lagstiftningsvägen. Enligt Utterström och Stetler är det lättare hänt
än vad många tror att svenska och andra utländska företag faller in under
den amerikanska eller brittiska lagstiftningen. Ett mutavtal som till exempelvis ingås på flygplatsen Heathrow i London omfattas automatiskt
av den brittiska mutlagstiftningen UK
Bribery Act. Och den amerikanska
FCDA-lagen kan tillämpas redan när

informera vårdnadshavarna,
sade Lena Feuk.
Ibland händer det att den
särskilda företrädaren, efter sitt
första möte med barnet, måste
ställa in ett planerat polisförhör.
Det kan vara fallet om barnet
inte är redo för det – gråter eller
inte vill eller vågar följa med till
polisen.
– Men det går inte att träffa
barnet och sedan säga åt barnet
att gå hem men hålla tyst
om att vi har träffats. Blir det
inget förhör måste vi informera
Advokaten Nr 9 • 2014

dollar används som betalningsmedel
– oavsett om parterna är amerikaner
eller om mutbrottet inträffade utanför
USA.
Gunnar Stetlers erfarenhet är att de
svenska företagens förebyggande arbete är särskilt viktigt för att komma
till rätta med mutor och mutbrott.
Richard Fleetwood, vice president
och chief compliance officer för Ericsson-koncernen, berättade att företaget på ett helt annat sätt än för 10–15
år sedan i dag arbetar aktivt med att
säkerställa att det inte förekommer
korruption.
– Telekomsektorn räknas som en
högrisksektor. Det handlar om stora

vårdnadshavarna. Då hoppas vi
att det är en särlevande vårdnadshavare. Annars kan det bli
problem att fullfölja förundersökningen, sade Lena Feuk.
En annan synpunkt som
kom fram under seminariet var
vikten av att barnet känner sig
tryggt och vågar berätta vad det
varit med om under det första
polisförhöret. En försvarare
som representerar den som har
gjort barnet illa bör därför inte
vara där, framför allt inte under
det första förhöret.

långsiktiga projekt med många parter
och stora belopp. Då är det extremt
viktigt att motarbeta korruption inne
i verksamheten, sade Richard Fleetwood.
Som bas har bolaget ett anti-korruptionsprogram som har fastställts av
styrelsens revisionskommitté. Minst
en gång per år utvärderas programmet.
– Det är viktigt att ledningen är tydlig med att korruption inte tillåts i någon form i vår verksamhet. Vi strävar
även efter att se till att anti-korruption
regelbundet kommer upp på agendan
och diskuteras på regional nivå, sade
Richard Fleetwood. n

– Du har som särskild företrädare rätt att säga nej till att
barnet förhörs. På det sättet
kan du indirekt neka försvararen att vara med vid förhöret,
sade Marianne Ny. Hon tillade
att utredningen i de flesta fall
försvåras om försvararen tidigt
får ta del av detaljer i barnets
berättelse.
– Barnet kan till exempel ha
berättat att ett tillhygge har
använts. Det är viktigt att få
möjlighet att ta det i beslag för
att kunna undersöka det.

Det fanns många
tillfällen för att
ställa frågor och att
utbyta erfarenheter.

Det arrangerades
sex parallella
seminariespår.

Det händer även att en särskild företrädare måste strida
för att barnet omgående ska
få en rättsläkarutredning om
polisen har bokat in en läkar
undersökning på en vårdcentral.
– Vårdcentralen letar efter skador som de kan bota. Det är inte
alltid till hjälp i de här målen.
Jag har haft strypningsfall där
det inte har synts något utanpå.
Men rättsläkaren hittade en
svullnad i halsen en vecka
efteråt, sade Lena Feuk. n
37

»

Advokatdagarna

»

Advokatdagarna
innebär förutom
lärorika seminarier utmärkta
möjligheter att
möta kolleger.
Anne Ramberg tilllammans med Kelly Tainton och Sara Bengtsson som båda föreläste på Advokatdagarna.

Då Advokatdagarna arrangerades
för fjärde gången noterades ett nytt
rekord i antal deltagare, drygt 700.
Inte undra på att stämningen
blev fantastisk de två dagarna på
Grand Hôtel i Stockholm.
FOTO: TOM KNUTSON

Maria Billing, Advokatsamfundets chefsjurist, och Per Josefson, en av
föreläsarna.

Gunilla Robertsson, Axel Calissendorff, tidigare ordförande i Advokatsamfundet, och Bengt Ivarsson, ordförande i
samfundet.
38
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Advokatdagarna fyller en viktig funktion för landets advokater som en mötesplats.

Eva-Maj Mühlenbock,
ledamot av Advokatsamfundets styrelse, och Lena
Frånstedt Lofalk, disciplinnämndens ordförande.

Claes Lundblad och Ulrika Forsberg.

Ghita Hadding-Wiberg och Johan Sangborn.

Dick Lundqvist,
vice ordförande
i Advokatsamfundet,
och Jan Lindblad.

»

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå hade i år liksom tidigare år många medarbetare på Advokatdagarna.
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Allt mer avancerade
arbetsuppgifter, till
exempel uppdrag
som utförs av
advokater och
journalister, håller
till vissa delar på att
övertas av datorer.
40
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Automatiseringen förändrar
samhället i grunden
Den pågående och omfattande automatiseringen av näringslivet innebär på sikt
att samhället riskerar att drabbas av negativa konsekvenser med en utbredd
arbetslöshet. Samhället kan och måste då förändras i grunden.
TEXT: TOM KNUTSON FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

D

et är budskapet från Martin
Ford som var en av huvudtalarna på årets Advokatdagar. Han är författare och entreprenör
inom it-branschen i Silicon Valley
och har 25 års erfarenhet av systemteknik och mjukvaruutveckling. Ford
beskriver i sin bok ”The lights in the
tunnel” de negativa ekonomiska konsekvenserna av den omfattande automatiseringen som pågår samt hur ett
framtida samhälle kan organiseras för
att hantera de nya utmaningarna som
väntar.
En alltmer avancerad informationsteknologi håller redan på att förändra
såväl arbetsplatser som hela arbetsmarknaden. De senaste uppfinningarna inom robotteknik gör att bland
annat fabriker och lager går mot en
fullständig automatisering. Med självlärande algoritmer påverkas även jobben inom stora delar av tjänstemannasektorn. Mjukvara för eDiscovery
(electronic discovery) håller på att
ersätta paralegals och advokater som
tidigare granskade dokument och interna företagsrapporter.
– Vi ser att det redan sker på många
advokatbyråer i USA i dag, säger Martin Ford när vi träffas på Advokatdagarna. Journalister är, enligt Ford, en
annan yrkesgrupp som också fått se
arbetsuppgifter försvinna. Det handlar då om att till exempel sportreferat
eller företagsrapporter skrivs av datorer utan mänsklig inblandning.
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Ford berättar att han i sitt eget företag noterade att automatiseringen
tog över allt fler arbetsuppgifter. Där
såddes fröet till att han började reflektera över vad som håller på att hända
i samhället. Ford berättar att andra
nya tekniker som 3D-skrivare och
självkörande bilar potentiellt kan hota
miljontals arbeten. De här teknikerna
kommer att samverka med andra faktorer som globalisering och en åldrande befolkning. Med tiden kommer det
sannolikt att få dramatiska konsekvenser på hela vår ekonomi, spår Ford.

”Vi ser att det
redan sker
på många
advokatbyråer
i USA idag”
Martin Ford

martin ford menar att i framtiden
kommer automatiseringen att leda
till en enorm arbetslöshet. Vid den
industriella revolutionen tidigare i
historien skapades nya arbetstillfällen
inom tjänstesektorn, men de som nu
blir arbetslösa kommer inte att finna
nya arbeten. Och de allt smartare maskinerna kommer undan för undan
att ta över alltfler arbeten. Ford tror
att arbetslösheten kommer att hamna
på cirka 75 procent. Allt kan dock inte
automatiseras. De som behåller sina
arbeten är företagsledare, de som
övervakar maskinerna, de inom sociala yrken samt lärare och hantverkare.
I ett samhälle som präglas av en
extrem arbetslöshet kommer det att
uppstå starka spänningar mellan det
fåtal som har arbete och alla de som
inte har. Men det som Martin Ford betonar är att den stora majoriteten inte

kommer att ha någon köpkraft; de blir
helt enkelt för fattiga. Det i sin tur leder till att konsumtionen faller, som
enligt hans uppfattning är den urkraft
som skapar och driver hela samhällsutvecklingen framåt. Kanske hotas
det allmänna ekonomiska välståndet
i spåren av de negativa ekonomiska
konsekvenserna av den omfattande
automatiseringen.
det martin ford förespråkar är att
staten i framtiden måste basera sina
skatteintäkter på företagen i högre
grad än i dag och bli mindre beroende av skatteintäkter baserade på
arbete. Sedan måste staten ta ett ökat
ansvar för medborgarna så att de får
möjlighet att arbeta och göra insatser
för samhället. Han förespråkar en
slags samhällslön, som bland annat
ska baseras på vilken utbildning man
har och hur mycket och vilka insatser
man utför. Han betonar att hans idéer
inte innebär att han är en anhängare
av Marx läror, utan att han i grunden
vill skapa ett samhälle där människor
får inkomster så att de kan leva bra liv
och skapa en efterfrågan vilket driver
samhällsekonomin vidare.
– Europas länder har ett bättre utgångsläge, sett till hur era samhällen
organiseras, än vad USA har för att
möta de utmaningar som väntar, säger Martin Ford som inte anser att de
amerikanska politikerna är särskilt
medvetna om vad som, enligt honom,
väntar och som redan har börjat att
ske.
Martin Ford skriver just nu på en
uppföljning till sin bok som gavs ut
2009. Den kommer att ännu mer konkret visa på de förändringar som redan skett och sker i snabb takt. n
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ÅRETS ADVOKATPRISTAGARE

Sture Larsson känner fortfarande
spänningen när han går in i rättssalen
Vid Advokatdagarna tog Sture Larsson emot Advokatsamfundets pris för framstående gärningar inom advokatyrket. Sture Larsson är advokat sedan 1977 och
verksam i Eksjö. Han har ingått i Advokatsamfundets styrelse och varit vice
ordförande i samfundets disciplinnämnd.
TEXT: MAGNUS ANDERSSON FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

V

ilken var din reaktion när du
fick höra att du hade fått priset?
– Viss förvåning, väldigt överväldigad och väldigt hedrad!

Hur kom det sig att du blev advokat?
– Att jag skulle läsa juridik var jag
klar över redan i första ring i gymnasiet. Två yrkesvägar var intressanta:
domare och advokat, och jag valde
det senare. Jag ville gärna bo i den
lilla staden, och jag ville inte flytta för
mycket, vilket jag insåg att domarkarriären krävde. Advokat Åke Almquist i
Eksjö hade aldrig accepterat att ha en
biträdande jurist, men han sa ja när
jag frågade 1974.
– Chefsåklagaren Olof Hellgren i Eksjö var en av de skickligaste jurister
jag har haft att göra med. Vi tampades
åtskilliga gånger i rätten, och när han
gick i pension frågade jag: ”Vill du
komma till mig på konsultbasis?”, och
han tackade ja på stående fot. Honom
hade jag väldigt mycket glädje av, i
rättsutredningar och som bisittare.
Vad är fördelen med att vara advokat
på en mindre ort?
– Vad ska man nödvändigtvis bo
i den stora staden för? Det är socialt trevligt att bo på en liten ort, och
där är det en rimlig kostnadsbild för
verksamheten. Jag har sysslat med lite
större brottmål, lite större tvistemål,
och skiljeförfaranden. Då vidgar man
verksamhetsområdet geografiskt. Jag
har även vidgat verksamheten på så
sätt att advokatfirman sedan några år
tillbaka har kontor i Stockholm, där
42

min dotter Hanna Larsson, advokat
sedan ett tiotal år, ansvarar för verksamheten.
– Ett område jag inte har haft på ett
tjugotal år är skilsmässor, vårdnadstvister och underhållstvister. Det kräver en kurativ ådra som jag inte har
längre.
Finns inte den kurativa inriktningen i
brottmålen?
– Nej, det ska man tvärtom akta sig
för, tycker jag. Man får passa sig så
man inte får klienten i knät!

”En rådman
jag är god vän
med sa: ’Vad
man kommer
att minnas av
din juridiska
gärning, det
är en vrickad
fot i Vetlanda och en
skjuten katt
i Gränna’.”
Sture Larsson

Vad är det bästa med advokatyrket?
– Det fascinerande med advokatyrket är att sätta sig med en klient, få
en ofta ostrukturerad berättelse, gå
igenom den och ställa sig frågan: Hur
gör jag något bra juridiskt av det här?
Att se vad som är rättsligt relevant och
lägga upp en talan för att nå framgång.
– Vad man får ut mest av är den
processuella verksamheten och spänningen som man fortfarande känner
att gå in i en rättssal – det är ju något
av en teaterscen – och förbereda sig
för det. Att föra fram sin sak på ett
vettigt sätt och sedan belönas genom
att man vinner målet – det är kryddan
i det här jobbet.
Kan du nämna några intressanta uppdrag?
– I Jönköpings tingsrätt försvarade
jag en polisman som under tjänstgöring var tvungen att skjuta i ett trapphus, så oturligt att mannen han sköt
mot dog omedelbart.
– Statens kriminaltekniska labora-

torium, SKL, gjorde en utredning där
en laserstråle visade hur kulan hade
studsat, utifrån islags- och rikoschettmärke i väggen. Åtalet byggde på att
polisen i vredesmod hade skickat ett
skott efter mannen när han sprang utför trappan. Men polismannen sa att
han sköt inträngd i ett hörn när mannen viftade med en förskärare.
– Polisförbundet garanterade kostnaden för en alternativ utredning av
Försvarets forskningsinstitut, som visade att SKL inte hade tagit hänsyn till
materialet i väggen – och inte heller
till att kulan hade studsat mot ryggkotpelaren och länkats av inne i kroppen. Polisen frikändes, annars hade
han fått 5–6 års fängelse.
– En rådman jag är god vän med sa:
”Vad man kommer att minnas av din
juridiska gärning, det är en vrickad
fot i Vetlanda och en skjuten katt i
Gränna.”
– Målet om katten i Gränna rörde
en polis som sköt en katt på sina jaktmarker. Katten var två gånger i Högsta
domstolen och vände: dels på frågan
om prövningstillstånd i hovrätt, dels
på frågan om gränsdragningen mellan
omedveten oaktsamhet och eventuellt uppsåt. Katten är refererad på 17
sidor i NJA 2001 s. 115!
– Den vrickade foten i Vetlanda
handlade om konfirmandlärarinnan
som ville presentera kyrkans organisation för sina konfirmandelever, och
skrev på internet om kollegan Mariette som hade vrickat foten. Det blev
en känslig personuppgift som så småningom hamnade i EU-domstolen.
Vad har du fått ut av uppdragen inom
Advokatsamfundet?
– De har givit en otrolig inblick och
insikt i advokatyrket, i synnerhet i disciplinnämnden i de etiska frågorna.
Det var högtstående seminarieövningar i advokatetik. Uppdragen ger
självfallet också ett kontaktnät som är
värdefullt. n
Advokaten Nr 9 • 2014

Advokatdagarna

Sture Larsson är
advokat sedan 1977
och verksam i Eksjö.
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Som medlem i Advokatsamfundet
bor ni fortsatt förmånligt under 2015
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Fokus Klimatförändringarna
Ett kolkraftverk i England. Kolkraftens
miljöpåverkan är mycket omdiskuterad.
Mycket av föroreningarna kan renas med
modern reningsteknik. Rening av koldioxid
finns bara på försöksstadiet än så länge.

juridiken
Klimatförändringarna slår hårdast mot dem som bidrar minst till
utsläppen av växthusgaser. Men hittills har det varit svårt att ställa
dem som bär det tyngsta ansvaret för att klimatet förändras
till svars. Nu mobiliserar världens advokater för att med hjälp
av juridiken skapa verktyg för att ändra på det.
TEXT KAMILLA KVARNTORP FOTO: ISTOCK MED FLERA

»
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Fokus Klimatförändringarna
Turkana-folket i norra Kenya har drabbats hårt
av klimatförändringarna.

takt med att utsläppen av växthusgaser ökar tilltar klimatförändringarna.
FN:s klimatpanel (IPCC) konstaterar i sin senaste rapport att klimatförändringar har observerats i hela världen och att uppvärmningen av klimatet är ett faktum.
Atmosfären och haven har värmts upp, mängden snö
och is har minskat och havsnivån har höjts. Utsläppen av växthusgaser är den främsta orsaken till uppvärmningen. Och eftersom utsläppen fortsätter att öka
snabbt på en global nivå är ytterligare uppvärmning och
förändringar i klimatet oundvikligt.
Även om klimatförändringarna påverkar alla slår de
oproportionerligt hårt mot de länder och människor
som har bidragit minst till dem, hårt utsatta grupper som
redan kämpar mot fattigdom, diskriminering och marginalisering. Internationella advokatsamfundet (IBA) anser
att det är viktigt att de som drabbas av klimatförändringarna får bättre möjligheter till
domstolsprövning och tillgång till
ett bättre regelverk.

David Estrin.

Anne Ramberg.

Lennart Olsson.
48

tionella företagens ansvar – i syfte att garantera upprätthållandet av mänskliga rättigheter, säger hon.
GÄLLANDE RÄTT

I takt med att ekonomin globaliseras har företagen fått
ökade möjligheter att expandera sin verksamhet till nya
marknader. Men lagstiftningen är fortfarande till stor
del nationell, skriver IBA i sin rapport. På nationell nivå,
främst i USA, försöker individer och organisationer i allt
större utsträckning att ställa företag som bidrar till klimatförändringarna till svars.
Men hittills har de inte haft så stor framgång, enligt David Estrin.
På internationell nivå finns i dagsläget inte heller så stora möjligheter att utkräva ansvar av de länder och företag
som pumpar ut koldioxid i atmosfären.
– Det är svårt men det går att väcka talan inför människorättsdomstolar som till exempel Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Men de är ofta
inte specialiserade på klimatförNY RAPPORT
ändringarna, säger David Estrin.
Den internationella advokatorgaLennart Olsson, professor i
nisationen har därför i rapporgeografi vid Lunds universitet,
ten ”Achieving Justice and Huberättar att det förekommer att
man Rights in an Era of Climate
amerikanska stater och miljöorgaDisruption” sammanställt över
nisationer stämmer kolkraftverk
50 rekommendationer för hur
och andra företag som släpper ut
mänskliga rättigheter bättre ska
enorma mängder koldioxid, med
tillvaratas i samband med att klihänvisning till att de orsakar en
matet förändras.
olägenhet för allmänheten. I dag
– Gällande rättsordning är inte
kommer de ingen vart, men han
anpassad för att hantera klimattycker att det är viktigt att hålla
förändringarna. Den lagstiftning
ögonen på de amerikanska miljösom finns utvecklades i en anrättsliga processerna.
Anne Ramberg
nan tid och är inte lämpad för
– Man kan dra paralleller till toatt uppnå klimaträttvisa. Våra rebaksindustrin som på 1960- och
kommendationer gäller hur man
1970-talen klarade sig ur alla rättskan komma till rätta med det. Förändringar kan ske både
liga processer. I dag kan du stämma ett tobaksbolag och
på nationell och internationell nivå samt i människorättsfå rätt trots att du aldrig har hållit i en cigarett. Jag tror att
domstolarna, säger David Estrin, en av två ordförande i
vi kommer att få se samma utveckling på det miljörättsden arbetsgrupp som tillsattes av IBA för att ta fram rapliga området. Det är inte säkert att de här processerna är
porten.
direkt överförbara till Europa och de lagsystem som finns
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramhär, men även lagar kan ju ändras, säger Lennart Olsson.
berg, som också ingick i arbetsgruppen, betonar vikten
Greenpeace Internationals miljörättsadvokat Kristin
av att åtgärder vidtas snabbt.
Casper är inne på samma linje.
– Världen står inför sin största utmaning någonsin. Glo– I USA har vi bara sett den första generationens klimatbaliseringen i kombination med klimatförändringarna är
mål i domstolarna. Nya rättsliga teorier kommer att prölivsavgörande för vår framtid. Det saknas i dagsläget såväl
vas och till slut kommer framgång att nås. De som drabregelverk som någon institution som kan utöva effektiv
bas kommer att gottgöras, försäkrar hon.
kontroll. Det handlar om planeten Jordens överlevnad.
JURIDIKENS BEGRÄNSNINGAR
Rapporten innehåller konkreta förslag om legala och inEn begränsning med juridiken som advokater och forsstitutionella reformer, företagens och särskilt de multina-

”Världen står inför sin
största utmaning någonsin. Globaliseringen
i kombination med
klimatförändringarna
är livsavgörande för vår
framtid. Det saknas i
dagsläget såväl regelverk
som någon institution
som kan utöva effektiv
kontroll.”
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MARY ROBINSON
FOUNDATION –
CLIMATE JUSTICE

kare som sysslar med miljövetenskap och miljörätt lyfter
fram är att det är svårt att ställa dem som bär det tyngsta
ansvaret för klimatförändringarna till svars.
– Det är svårt att göra företag ansvariga med den traditionella skadeståndsmodellen. Det är också svårt att göra
stater ansvariga utifrån traditionellt skadeståndstänk,
där man för att utkräva ansvar måste bevisa orsakssamband mellan en viss verksamhet och en viss skada. Vi vet
ju att stora oljebolag och biltillverkare bidrar till klimatförändringarna, men det är omöjligt att peka på att just
deras verksamhet har orsakat en viss skada, till exempel
en översvämning. Därför behöver vi tänka nytt och även
utveckla befintliga rättsliga begrepp, bland annat genom
att koppla mänskliga rättigheter till klimatförändringarna, säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
KLIMATFLYKTINGAR

Det växande antalet klimatflyktingar är en annan fråga
där, enligt IBA-rapporten, den internationella rätten inte
räcker till. Det internationella samfundet kan snart stå inAdvokaten Nr 9 • 2014

för att människor blir statslösa när deras land försvinner
under den stigande vattenytan. Maldiverna är en av de
nationer som riskerar att elimineras när havsnivån stiger.
Ö-nationen Tuvalu i Stilla havet är en annan. I somras fick
en familj från landet uppehållstillstånd i Nya Zeeland.
Världen hade därmed fått sina första klimatflyktingar.
Aldrig tidigare har någon fått en fristad i ett annat land
till följd av det förändrade klimatet. Men år 2050 räknar
FN med att det kommer att finnas minst 200 miljoner klimatflyktingar.
– Hela länder kan komma att utplånas. Klimatförändringarna kan få dramatiska effekter på de mänskliga rättigheterna när människor förlorar sina hemländer, sina
bostäder, sin kultur och sitt språk, säger David Estrin.
Klimatförändringar är i dag inte erkänt som officiellt
skäl till flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention. De
asyl- och flyktinglagar som finns tillämpas i samband med
väpnade konflikter och förföljelse och är därför inte til�lämpliga då människor flyr sina hem på grund av förändringar i klimatet.
– Men det framgår tydligt i FN:s deklaration om

Organisationen
arbetar bland annat
med utbildning och
opinionsbildning
för att säkerställa
global rättvisa för
de människor som
drabbas hårdast av
klimatförändringar
och ofta glöms bort
i debatten – fattiga,
marginaliserade
människor som saknar inflytande.
Organisationen
arbetar aktivt för
att ett juridiskt
bindande avtal om
hur utsläppen av
koldioxid ska minskas blir resultatet av
klimatmötet i Paris
2015. Organisationen betonar vikten
av att hänsyn tas till
mänskliga rättigheter i avtalet.
Källa: Mary Robinson
Foundation – Climate
Justice
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”Endast om det finns en öppenhet om utsläppen går det att

Sylvia Atugonza.

mänskliga rättigheter att det är en mänsklig rättighet
att flytta på sig om det är omöjligt att leva i ett samhälle.
Vi måste börja se migration som en helt legitim form av
anpassning till klimatförändringarna. Det är ett område
där vi måste gå från politik till juridik, säger Lennart Olsson.
Även Jonas Ebbesson och Anders Wijkman, författare,
debattör och före detta EU-parlamentariker, anser att
flyktingbegreppet i internationell rätt på sikt bör inkludera klimatflyktingar.
– I Sverige har vi en asyllagstiftning som går tillbaka till
1951. Den talar framför allt om politisk förföljelse. För att
öka beredskapen kring den här frågan behövs internationella konventioner. Det har vi inte i dag, säger Anders
Wijkman.
DRABBADE HÖRS SÄLLAN

Ett annat problem som lyfts fram i rapporten är att de
som drabbas hårdast av klimatförändringarna sällan får
50

möjlighet att komma till tals och berätta om vilka behov
de har och vilka förändringar de vill se.
Sylvia Atugonza har arbetat i åtta år med urbefolkningar i Karamoja i Uganda, ett område som har drabbats hårt
av att klimatet har förändrats.
– Det blir värre för varje år som går. När det regnar blir
det extrema översvämningar och befolkningens boplatser förstörs. Och under torkan är det extremt torrt. Det
går inte att plantera några grödor. Jordbruket blir lidande
och det blir svårare att säkra tillgången på mat. Befolkningen är nu helt beroende av matsändningar från hjälporganisationer. Men det är inte tillräckligt. Många dör av
undernäring, säger Sylvia Atugonza.
Kvinnor, barn och äldre drabbas hårdast av de svåra
väderförhållandena.
– Kvinnorna ansvarar för att hämta vatten till
resten av familjen. De måste gå långa sträckor i outhärdlig hetta för att hitta vatten och blir därför svaga och uttorkade.
Advokaten Nr 9 • 2014

Fokus Klimatförändringarna
FN:s klimatpanel (IPCC) konstaterar
att klimatförändringar har observerats
i hela världen och att uppvärmningen
av klimatet är ett faktum. Mängden snö
och is har minskat och havsnivån har höjts.

hantera problemet med klimatförändringarna.” Kristin Casper

I september deltog Sylvia Atugonza när 125 av världens
stats- och regeringschefer diskuterade klimathotet i New
York.
– Det var första gången representanter för de drabbade
deltog vid ett klimatmöte. Men det är viktigt att vi som
drabbas deltar i beslutsfattandet som rör vår situation.
Då anpassas politiken på nationell och internationell nivå
bättre till våra behov, säger hon.
ÖPPEN REDOVISNING

En av rekommendationerna i IBA:s rapport är att företag
ska tvingas att öppet redovisa sina utsläpp av växthusgas,
både på hemmaplan och utomlands. Sylvia Atugonza är
mycket positiv till förslaget.
– I dag vet vi inte hur mycket företagen, gruvbolag och
andra som investerar här i regionen släpper ut. Vet man
hur mycket som släpps ut är det lättare för individer och
lokala organisationer att kräva att regeringen sätter stopp
för företagens verksamhet. Många utvecklingsländer vet
Advokaten Nr 9 • 2014

alldeles för lite om vilka skador de investeringar som til�låts orsakar.
Anders Wijkman och Kristin Casper välkomnar också
ökad transparens.
– Endast om det finns en öppenhet om utsläppen går
det att hantera problemet med klimatförändringarna. Då
blir problemet tydligare för aktörer som aktieägare och
beslutsfattare och de kan lättare styra bort investeringarna från smutsiga fossila bränslen till ren förnybar energi,
säger Kristin Casper.

Kristin Casper.

EKONOMISK KOMPENSATION

Sylvia Atugonza efterlyser också att de stora ekonomierna tar ett större ansvar för den situation de har skapat
och kompenserar invånarna i de drabbade länderna. Anders Wijkman betonar också att industriländerna har ett
ansvar att gottgöra de nationer som drabbas hårdast av
klimatförändringarna.
– Industriländerna har moderniserat sina samhällen

»
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Upton-upon-Severn i England den 16 februari i år
efter att floden Severn svämmat över sina bräddar.
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de senaste hundra åren med hjälp av billiga råvaror som
INTERNATIONELL MILJÖDOMSTOL
Det finns i dag inget självklart forum där organisationer
olja och gas, ofta extraherade i fattiga länder. Det har föroch privatpersoner kan ställa företag och stater som har
stärkt de klimatförändringar som vi ser nu, säger han.
bidragit till klimatförändringarna till svars. På kort sikt
Tillkomsten av Gröna klimatfonden var, enligt Anders
föreslår IBA att den internationella domstolen och den
Wijkman, det enda substantiella beslut som fattades unpermanenta skiljedomstolen (PCA) utnyttjas i större utder FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn 2009. Tanken
sträckning för att lösa internationella miljötvister. På
är att fonden ska fyllas på med pengar, totalt 20 miljarder
längre sikt anser dock den internationella advokatsamdollar, som ska gå till anpassningsåtgärder och teknolomanslutningen att en internationell miljödomstol bör
giöverföring i de drabbade länderna. Det är bland annat
inrättas, då en sådan mer effektivt skulle kunna ta sig
tänkt att pengarna ska användas till att bygga hus på ett
an rättstvister som är ett resulnytt, säkrare sätt i lågt liggande
tat av klimatförändringarna. Den
kustområden. Nya dräneringsinternationella domstolen tar till
system och infrastrukturåtgärder
exempel bara upp mål mellan
krävs också i områden som drabstater. I den internationella miljöbas av skyfall.
domstolen skulle även individer
– Men det har tagit fem år att få
och organisationer kunna väcka
igång fonden. De rika länderna
talan. David Estrin tror att ett
anser sig inte ha råd att hålla vad
fåtal länder i ett inledningsde har lovat, och det är ju märkskede kommer att bilda en domligt, säger Anders Wijkman.
stol som fler stater senare ansluMiljöorganisationen
Green
ter sig till.
peace anser också att de
– Jag hoppas att en domstol
länder som bidrar mest till kliska kunna finnas på plats inom
matförändringarna måste tvingas
de närmaste 5–10 åren, säger
betala för den skada de orsakar
han.
och som hotar de mänskliga rätJonas Ebbesson tror också att
tigheterna.
en internationell miljödomstol
Men Lennart Olsson tror att
Jonas Ebbesson
eller en annan internationell jusannolikheten för att de som
ridisk granskningsinstans skulle
drabbas hårdast ska få kompenkunna få en viss betydelse.
sation är väldigt liten.
– Om det är något stater är känsliga för är det att det
– Det finns en stor diskrepans mellan vad klimatförändfastställs att de bryter mot internationella regler. Det påringarna kostar i de fattiga länderna och vad länderna
verkar deras trovärdighet i andra sammanhang och är
som bidrar till utvecklingen har lovat att betala – och
ofta viktigare än sanktioner kopplade till att de bryter
en ännu större diskrepans mellan vad de har lovat och
mot internationella regler.
vad de faktiskt lever upp till. Ett annat problem är att de
Även Anders Wijkman är positiv till förslaget.
brottsbekämpande myndigheterna i många av de mest
– Jag har inte sett ett enda fall där verksamhet som har
utsatta länderna ofta är väldigt svaga. Korruptionen är
bidragit till klimatförändringarna har dragits inför en
stor och pengar som betalas ut i kompensation riskerar
internationell domstol. En internationell miljödomstol
att försvinna, säger han.
skulle innebära att den internationella rätten fick ytterliSylva Atugonza ser inte hur befolkningen i hennes regare ett verktyg, säger han.
gion skulle kunna kompenseras med hjälp av gällande
internationell rätt.
FRIHANDEL
– Utsläppen av växthusgaser leder till tydliga kränkIBA föreslår även att Världshandelsorganisationen (WTO)
ningar av grundläggande mänskliga rättigheter som rättförsäkrar att de stater som tar hänsyn till klimatet när de
en till vatten, mat och en bostad. Men de lagar som finns
gör affärer inte bryter mot WTO:s handelsregler.
är inte anpassade till verkligheten som den ser ut i dag
– En förtjänst med rapporten är att den lyfter fram att
och kan inte hjälpa oss.
klimataspekter bör integreras med andra rättsområden,
Hon välkomnar därför IBA:s förslag om att inrätta en
som till exempel att klimatåtgärder skulle kunna koppinternationell miljödomstol.
las till frihandels- och investeringsfrågor. Frihandelsavtal
– Där skulle vi kunna ställa dem till svars som ligger
kan i dag i vissa fall försvåra för länder att införa regler
bakom utsläppen, de som i sin jakt på rikedom orsakar
som syftar till att minska klimatpåverkan. Men att vidta
andra människor lidande.

”Om det är något stater
är känsliga för är det
att det fastställs att de
bryter mot internationella regler. Det påverkar deras trovärdighet
i andra sammanhang
och är ofta viktigare
än sanktioner kopplade
till att de bryter mot
internationella regler.”
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Jonas Ebbesson.

KLIMATHOTET
Enligt FN:s klimatpanel (IPCC)
går det att begränsa
den pågående uppvärmningen till max
två grader. Men det
förutsätter att de
globala utsläppen
minskar med mellan
40–70 procent fram
till år 2050. År 2100
måste utsläppen
vara närmare noll.
l Förra året släppte
världens länder ut
36 miljarder ton
koldioxid – 2,3 procent mer än under
2012. I de tre länder
som släpper ut mest
koldioxid: Kina, USA
och Indien, ökade
utsläppen mer.
l Koncentrationen
av koldioxid i atmosfären ligger i dag på
en nivå som världen
inte har varit i närheten av åtminstone
de 800 000 senaste
åren.
l Ett nytt klimatavtal ska tas fram
i Paris i december
2015.
Källa: Naturvårdsverket och Dagens
Nyheter
l
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”Den lagstiftning som finns räcker väldigt långt. Det är nog mer en fråga om
Företagens uppgift är normalt

Staffan Michelson.
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aktiva klimatåtgärder ska inte ses som en begränsning av
frihandeln, säger Jonas Ebbesson.
Ytterligare ett förslag i IBA-rapporten är att en ny universell mänsklig rättighet får rättsligt erkännande – rätten
till en säker, ren, sund och hållbar miljö.
Greenpeace är en av flera organisationer som stöder
förslaget.
– I många länder finns redan rätten till en ren och hälsosam miljö. Men jag tror att en sådan universell rättighet
skulle ha en positiv inverkan på vilka hänsyn som tas till
klimatförändringarna när framtida avtal sluts, säger Kristin Casper.
Klimathotet är ett internationellt problem. Även svenska advokater kan bidra till att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter på mänskliga rättigheter.

– Det handlar i första hand om att inse den utomordentliga utmaning som mänskligheten står inför. Först
därefter kan effektiva konkreta åtgärder påräknas. I det
korta perspektivet kan svenska advokater givetvis bidra
på olika sätt genom att öka medvetenheten, begränsa resandet, begränsa utskrifter, skapa hållbarhetsregler och
så vidare. Men den angelägna uppgiften är att skapa en
kultur som bygger på insikt. Det innebär att advokater
bör försöka påverka sina klienter. Först då kan effektiva
åtgärder vidtas för att rädda vår planet, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
AFFÄRSJURISTERS ANSVAR

Advokat Staffan Michelson har arbetat med miljörätt i
40 år. Han anser också att svenska advokater har en
Advokaten Nr 9 • 2014

Fokus Klimatförändringarna
”Vi vet att vi kan försörja oss med förnybar energi
om vi bara vill”, menar Anders Wijkman.

företagens vilja.
inte att ägna sig åt socialt ansvar, utan att tjäna pengar åt sina aktieägare.”

viktig roll att spela när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och hur de påverkar de mänskliga rättigheterna.
– Inte minst advokater som biträder större aktörer på
marknaden har en viktig uppgift. Affärsjurister har ett
särskilt ansvar att lyssna på och med goda råd, goda
formuleringar och juridiska lösningar understödja de affärsföretag som vill driva sina företag i en humanitärt och
hållbarhetsmässigt god riktning.
Han anser att den svenska lagstiftningen är bra när
det gäller att motverka klimatförändringar och främja
mänskliga rättigheter.
– Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling för att ge människor i hela världen en god social,
kulturell och ekologisk miljö.
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Staffan Michelson

FÖRETAGENS VILJA

Bristerna ligger enligt honom inte i lagstiftningen.
– Den lagstiftning som finns räcker väldigt långt. Det är
nog mer en fråga om företagens vilja. Företagens uppgift
är normalt inte att ägna sig åt socialt ansvar, utan att tjäna
pengar åt sina aktieägare. Det krävs därför en förändrad
grundsyn på vad företagen egentligen ska ägna sig åt.
Genom bolagsordningen kan man ge företagsledningen
i uppdrag att verka i en viss riktning, säger Staffan Michelson.
Enligt Mannheimer Swartlings nytillträdda hållbarhetschef Emma Ihre efterfrågar klienterna i allt större
utsträckning juridisk expertis när det gäller klimatfrågan
och mänskliga rättigheter.
– Bolag är mer påpassade i dag än tidigare och förvän-

Emma Ihre.

»
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”Det finns nya teknologier och lösningar på i stort sett
alla problemen som rör klimatförändringarna.” Anders Wijkman
tas ta ansvar i hållbarhetsfrågor, det vill säga mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Det
är även viktigt att företagen tar ansvar för hur agenters,
underleverantörers och samarbetspartners verksamhet
påverkar miljön och de mänskliga rättigheterna. För att
minska klimatpåverkan kan företagen till exempel ställa
krav på vilka tekniker leverantörerna använder, säger
hon.
Anders Wijkman.

OSÄKRA FRAMTIDSUTSIKTER

USA och Kina står för en betydande andel av utsläppen av
koldioxid. David Estrin är därför positiv till att ländernas
presidenter nyligen kom överens om att samarbeta för att
minska utsläppen.
– Man måste vara optimistisk, men samtidigt driva på
utvecklingen framåt.
Anders Wijkman ser det också som en ljusglimt att
USA:s president Barack Obama och Kinas högste ledare
Xi Jinping har börjat diskutera vilka åtgärder respektive

land ska vidta, men har ändå svårt att vara optimistisk
inför framtiden.
– Det finns nya teknologier och lösningar på i stort sett
alla problemen som rör klimatförändringarna. Vi vet
att vi kan försörja oss med förnybar energi om vi bara
vill. Men motståndet bland företag som tjänar pengar på
verksamhet som står för stora utsläpp är stort.
Sylvia Atugonza tycker också att engagemanget från de
länder som står för merparten av utsläppen är alldeles
för dåligt och ser med oro på framtiden. Lennart Olsson
är, liksom många forskare och advokater, kluven inför
framtiden.
– Jag är extremt optimistisk när det gäller de tekniska
möjligheterna att lösa problemet med utsläppen av växthusgas. Men jag är extremt pessimistisk när det gäller
den politiska förmågan att använda sig av den teknik som
finns. Det finns en stor risk för att klimatförändringarna
mot slutet av århundradet kommer att vara väldigt allvarliga, säger han. n

Advokatsamfundet
söker jurist
vi söker en jurist som har mycket goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering
eller annan motsvarande erfarenhet är en merit. Tillträde omgående.
Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag
till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets disciplinverksamhet med mera. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.
Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, telefon 08-459 03 00.
Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag
skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller till
christina.mattsson@advokatsamfundet.se
Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 19 december 2014.
Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 500 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800
biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår.
Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokat
samfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed.
Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.
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Lodwar i Kenya. Klimatförändringarna har lett
till brist på vatten och mat.

Positiva reaktioner på IBA-rapporten
ARBETSGRUPP BILDADES

‘Through this report the
legal community embrac
es climate justice, elucida
the links between climate
tes
change and human rights
and makes clear
recommendations on ways
to secure justice for those
affected by climate impacts
.’

IBA:s nu avgående ordförande Michael Reynolds antog utmaningen och en arbetsgrupp bildades. Tillsammans med advokat Helena Kennedy utsågs David
Estrin, som har arbetat som miljörättsadvokat i över
40 år, till gruppens ordförande.
– Jag har alltid ansett att juridiken inte bara är till
för näringslivet utan även har en viktig roll att spela
när det gäller att skydda och hjälpa människor. Jag
var därför angelägen att hjälpa till, säger David Estrin.
Totalt ingick 19 forskare och advokater i arbetsgruppen som i juli publicerade rapporten ”Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate
Disruption”.
Arbetsgruppen beslutade direkt att inte ge sig in i
den vetenskapliga debatten om huruvida klimatförändringarna existerar. Utgångspunkten för arbetet
var i stället FN:s klimatpanels (IPCC) slutsatser att klimatförändringarna pågår och att de främst orsakas av utsläppen av växthusgaser.
Under arbetet med rapporten blev det bland annat
diskussioner om hur långtgående företagens ansvar ska
Mary Robinson Presiden
t, Mary Robinson Foundat
ion – Climate Justice;
United Nations Secretar
y-General’s Special Envoy
for Climate Change

‘On the basis of a compre
hensive review of the relevan
international law, this
t domestic and
report suggests concre
te steps towards achievi
climate justice that are
ng
both far-reaching and
eminently sensible. Its
and recommendations
analysis
should be read by everyo
ne involved in climate
policy.’
Professor John H Knox

I

nternationella advokatsamfundet (IBA) utmanades i
samband med organisationens årsmöte i Dublin 2012
att skriva en rapport om hur juridiken skulle kunna
främja klimaträttvisa och mänskliga rättigheter i en tid
av klimatförstörelse. Uppmaningen kom från Mary Robinson, ordförande för organisationen Mary Robinson
Foundation – Climate Justice och även Irlands president
under perioden 1990–1997.
– Inom IBA finns representanter för alla slags advokater. En stor del av lösningen på problemet med klimatförändringarna finns i lagstiftningen. För att nå en effektiv
och rättvis lösning på problemet behöver advokater medverka – oavsett om de arbetar med internationell rätt, nationell rätt, handelsrätt eller mänskliga rättigheter, säger
organisationens forsknings- och utvecklingschef Tara
Shine.
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Achieving Justice and
Human Rights in an
Era of Climate Disrupt
ion

En av IBA-rapportens styrkor är att den
lyfter fram sambandet mellan klimatförändringarna och mänskliga rättigheter, anser
flera advokater och miljöexperter.

UN Independent Expert
on Human Rights and
the Environment;
Professor of International
Law, Wake Forest Universit
y School of Law

‘This ground-breaking
report by a remarkable
group of lawyers, judges
and scholars from around
the world draws on the
weaknesses inherent in
current domestic and interna
tional law to identify opport
by governments, UN bodies
unities for reform
, the WTO, human rights
corporations and individ
tribunals, courts,
uals to
justice to those most affecte reduce greenhouse gas emissions and provide
d by climate change.’

Achieving Justice
and Human Rights
in an Era of
Climate Disruption
International Bar Assoc
iation
Climate Change Justice
and Human Rights Task
Force

Report

July 2014

Michael B Gerrard Andrew
Sabin Professor of Professio
Director, Sabin Center
nal Practice;
for Climate Change Law,
Columbia Law School,
New York

»
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Regnskog i Brasilien.
Stora delar av Amazonas regnskog är allvarligt hotad och enligt
WWF har 17 procent av
den ursprungliga regnskogen gått förlorad på
grund av avskogning.

Tara Shine.

vara. Om exempelvis ett amerikanskt företag som släpper ut stora mängder växthusgaser har ett dotterbolag i
Sverige var frågan om det skulle vara möjligt att stämma
det svenska dotterbolaget i Sverige.
–  För att klimatförändringarnas inverkan på mänskliga
rättigheter ska kunna hanteras kom vi överens om att företagens ansvar behöver öka, säger David Estrin.
POSITIVA REAKTIONER

KLIMATRÄTTVISA
Klimaträttvisa
innebär att de mest
utsattas rättigheter
skyddas samt att de
bördor och fördelar
som uppstår till
följd av klimatförändringarna delas.
De som släpper
ut mest växthusgas, det vill säga
industriländerna,
måste börja med att
minska utsläppen.
De har också tjänat
mest på utsläppen,
i form av ekonomisk
utveckling, och har
därför ett ansvar att
dela med sig av sitt
välstånd och sina
kunskaper till dem
som i dag främst
drabbas av klimatförändringarna,
utsatta människor i
utvecklingsländerna.
Källa: Mary Robinson
Foundation – Climate
Justice
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det mellan klimatförändringarna och mänskliga rättigheter.
– Det blir tydligare vilket ansvar stater har att komma
fram till en uppgörelse inom ramen för FN:s klimatförhandlingar. Alla de rättigheter som de stater som nu
förhandlar om klimatet har skrivit under – rätten till liv,
hälsa, mat, vatten, boende, självbestämmande – utmanas
om de inte lyckas få till stånd en effektiv överenskommelse om hur utsläppen av växthusgaser ska begränsas,
säger Jonas Ebbesson.
Han hade dock gärna sett att rapportförfattarna hade
tagit upp hur företag skulle kunna hållas ansvariga mer
kollektivt.
– Även om man inte kan bevisa att varje enskild översvämning eller torka beror på ett
visst företags utsläpp vet man vilka
verksamheter som bidrar kollektivt. Man skulle kunna tänka sig att
företagen betalade en skatt eller avgift till en internationell klimatfond
för att kompensera för utsläppen.
Det är viktigt att de industrier som
bidrar till detta är med och betalar.
Kostnaderna får sedan slås ut på
konsumenterna. Vi bidrar alla till
att klimatet förändras, säger han.

Rapporten överträffade de förväntningar som Mary Robinson Foundations – Climate Justice hade.
– Rapportens främsta styrka är att den tar upp många
aspekter på vad som kan göras med hjälp av lagstiftning
för att hantera klimatförändringarna, säger Tara Shine.
Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds universitet, som
skrev ett av kapitlen i IPCC:s senaste rapport om klimatförändringarna, tycker också att IBA-rapporten
fyller en viktig funktion.
– I IPCC-rapporten tog vi inte
upp den juridiska dimensionen.
Man hamnar ofta på en politisk
nivå där det handlar om löften och
utfästelser. Man kommer inte ner
till juridiken, där saker och ting
Tara Shine
realiseras.
KOMPENSATIONSMODELL
Övriga advokater och miljöexIBA:s arbetsgrupp ska nu fortsätta
perter som Advokaten har varit i
att se över hur ansvar ska kunna utkrävas av dem som orkontakt med är också positiva till att de juridiska aspeksakar klimatförändringarna och hur de som drabbas ska
terna på klimatförändringarna har sammanställts.
kunna kompenseras. Syftet är att en modell för kompenJane Cohen, forskare inom hälsa och mänskliga rättigsation ska tas fram. Hur ett fåtal företag ska kunna ställas
heter hos människorättsorganisationen Human Rights
till svars, då mycket av den koldioxid som finns i atmosWatch, anser också att rapporten på ett förtjänstfullt sätt
fären har släppts ut under de senaste hundra åren och
lyfter företagens och enskilda staters ansvar för utsläpvem som ska ha rätt att stämma ett företag eller en stat, är
pen av växthusgas.
ett par frågor som arbetsgruppen ska fortsätta att utreda.
– IBA översätter IPCC:s rapport till juridiskt ansvar. Jag
– Ansvarsutkrävande är en nödvändig förutsättning för
har inte sett att någon annan yrkesgrupp har tagit fram
att regelverk ska bli effektiva och erhålla legitimitet, säger
en så stark rapport om sambandet mellan klimatförändAnne Ramberg.
ringarna och mänskliga rättigheter. Finns både juridiken
Tara Shine är positiv till att IBA:s tillträdande ordföranoch vetenskapen på plats finns goda förutsättningar för
de och medlemmarna i arbetsgruppen vill arbeta vidare
att klimatförhandlingarna ska gå framåt, säger hon.
med rekommendationerna i rapporten.
”TYDLIGARE ANSVAR”
– Utmaningen ligger i att genomföra rekommendatioAdvokat Staffan Michelson och Jonas Ebbesson, profesnerna. Men om advokaterna mobiliserar innebär det att
sor i miljörätt vid Stockholms universitet, anser att en av
skyddet för mänskliga rättigheter och rättvisa förbättras,
rapportens styrkor är att den uppmärksammar sambansäger hon. n

”Rapportens främsta
styrka är att den tar
upp många aspekter på
vad som kan göras med
hjälp av lagstiftning
för att hantera klimatförändringarna.”
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Du som vill utföra ett
perfekt arbete måste först
vässa dina verktyg
Du vet att korrekta beslut bygger på välgrundad information. För jurister finns
sällan snabba lösningar. Däremot brukar smidiga genvägar vara värdefulla. Med
rätt verktyg hittar du information som är relevant för just dig. Du får kontroll och
kan ligga steget före.
När vi kombinerar gedigen juridisk expertis med modern teknik får du enkel
tillgång till information med bredd, djup och aktualitet. Men framför allt får du
hjälp att hitta exakt den information du behöver.
Perfekt Information. När det måste bli rätt.

För dig som söker juridisk information

ÄR DU I GOTT SÄLLSKAP?
Varje månad avgörs tusentals mål i Sveriges domstolar. Men hur hittar
du det som är relevant för dig?
InfoTorg Juridik gör kvalificerade urval av avgöranden och publicerar löpande
på infotorgjuridik.se. Här hittar du också djupa analyser och senaste nytt från
juristbranschen.
Vår juridiska information blir tillsammans med information om företag, personer och fastigheter beslutsunderlag du inte har råd att vara utan.
Just nu har vi kampanjerbjudande för alla nya användare. Kontakta oss på
08-555 682 00 eller kampanj.information.se@bisnode.com.
Hos InfoTorg Juridik är du alltid i gott sällskap!

Aktuellt
äganderättslagen. Jag har byrån i en
företagsby, och det händer att jag får
förfrågningar från företag där om att
hjälpa dem också. Sedan är det brottmål från tingsrätten i Lycksele.
Har du några advokatkolleger som du
träffar?
– Vi är några advokater, jag och Mariquita Björnberg i Storuman, och så
några i Lycksele. Vi har en årlig sammankomst där vi träffas och äter ärtsoppa.
Vilka är klienterna?
– Jag får mest klienter i inlandet,
runt Storuman. Det är mycket ärenden i Dorotea, Åsele, Vilhelmina, Sorsele och Tärnaområdet. Det innebär
ganska långa avstånd.

MÅNADENS ADVOKAT Anna Åkerstedt

”Det är livskvalitet
att vara sin egen”
För ett och ett halvt år sedan, 2013,
startade advokat Anna Åkerstedt
sin advokatbyrå i Storuman.
Antalet advokatbyråer i Storuman
fördubblades därmed. Och Anna
Åkerstedt ångrar inte att hon valde
att etablera sig i den lilla tätorten i
Lappland, 23 mil från Umeå.
Varför har du valt att driva advokat
byrå i Storuman?
– Det var ett sätt för mig att få stanna
kvar i Storuman där jag är uppväxt och
har min familj. Först var jag anställd
hos en annan advokat i Storuman, Mariquita Björnberg, där jag började direkt efter juristutbildningen. Jag kontaktade henne, och hon hade så sent
som samma morgon funderat på att
anställa någon. Jag lånade min mormors gamla Passat och åkte de fem
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milen till Blattnicksele där Mariquita
bodde. Vi kom överens i hennes kök
om att jag skulle börja arbeta hos henne. Jag arbetade hos Mariquita i nio år.
Men 2013 hade jag fått barn, och det
passade bra att starta eget när jag inte
hade en massa ärenden på gång.
Hur är det att driva advokatbyrå i
Storuman?
– Jag har ju aldrig arbetat i någon
storstad, så jag har inte så mycket att
jämföra med. Men jag tror att det är
mindre hektiskt. Det är skönt också
att kunna bestämma över sig själv.
Vad har du för typer av ärenden?
– Det är mycket familjerätt och arvsrätt, testamenten och uppdrag som
boutredningsman. En del uppdrag
med att sälja fastigheter enligt sam

”Jag får mest
klienter i
inlandet, runt
Storuman.
Det är mycket
ärenden i Dorotea, Åsele,
Vilhelmina
och Tärna.
Det innebär
ganska långa
avstånd.”

Ja, hur många timmar i veckan tillbringar du i bilen?
– Det varierar. Men till Lycksele och
tingsrätten tar det till exempel en och
en halv timme enkel resa. Det blir förstås en del ersättning för tidsspillan,
det gör restiden till ett mindre problem. Dessutom hinner jag fundera
ganska mycket under bilresorna. Man
lägger ju liksom aldrig riktigt undan
arbetet, det finns med även i bilen.
Enligt alla beräkningar är det svårt att
få en liten advokatbyrå som din i glesbygden att gå runt. Hur är lönsamheten?
– Det beror på vad man jämför med.
Jag har drivit min byrå i ett och ett
halvt år nu, och det rullar på tycker
jag. Jag har hela tiden saker att göra.
Systemet med ersättning enligt timkostnadsnormen gör förstås att man
får jobba en hel del gratis, eftersom
man inte kan ta betalt för allt man gör.
Tänker man på det så upplevs timkostnadsnormen för låg.
Har du några tips till andra advokater
som funderar på att starta eget utanför storstäderna?
– Att de ska våga! Det är verkligen
livskvalitet att kunna vara sin egen
och styra över sig själv. För mig är just
friheten i att vara min egen viktig. Jag
upplever också att det faktiskt går att
få ihop livspusslet, även om jag som
har småbarn inte direkt har en massa
tid över.
Ulrika Öster
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INSOLVENSRÄTTSLIGT FORUM 2015
Ett trettonde Insolvensrättsligt forum arrangeras den 12 och 13 februari 2015
i Uppsala universitets aula med följande program

Torsdagen den 12 februari
09.00–09.30

Samling, registrering och morgonkaffe

09.30–10.00

Öppnande och stipendieutdelning

10.00–11.00

Företagsrekonstruktion – i dag och i framtiden
Kommissionens rekommendation om ”a new approach to business failure and insolvency” den 12 mars 2014 avser
att främja medlemsstaternas framtagande av ändamålsenliga ramverk för rekonstruktion av livskraftiga verksamheter.
Forumet tar upp vad som sker i pågående nätverk och utredningar samt jämför utvecklingen i Sverige med den internationella i fråga om lednings- och ägarfrågorna vid rekonstruktion, rekonstruktörens roll och ansvar, hanteringen av
nya och gamla avtal under rekonstruktion och vid ackord, förutsättningarna för superförmånsrätt samt återvinning och
olovlig kapitalanvändning under rekonstruktion. Kan arbetet inom Kommittén om förbättrat klimat för entreprenörskap
och innovativt företagande leda fram till effektivare svenska rekonstruktionsregler?

11.00

Paus

11.15–12.00

Företagsrekonstruktion – i dag och i framtiden (fortsättning)

12.00

Lunch

13.15–14.30

Företagsrekonstruktion – i dag och i framtiden (fortsättning)

14.30–15.00

Säkerhetsöverlåtelse
Hur bör säkerhetsöverlåtelserna hanteras vid en övergång till avtalsprincipen som Lösöreköpskommittén kan komma att
föreslå under våren? Ska en övergång till avtalsprincipen i så fall omfatta också säkerhetsöverlåtelser, eller ska sakrättsligt skydd för säkerhetsöverlåtelser även fortsättningsvis vara beroende av tradition eller registrering (i en ny lag om
pantsättning av lösöre)? Hur drar man gränsen mellan verklig överlåtelse och säkerhetsöverlåtelse? Hur ska sale and
lease back behandlas? Professor Torgny Håstad inleder, chefsjurist Cecilia Falk belyser problemet från finansieringssynpunkt och advokat Siv Sandvik, Oslo, berättar hur man har hanterat motsvarande frågor i norsk rätt.

15.00

Kaffe

15.30–17.00

Säkerhetsöverlåtelse (fortsättning)

19.00

Middag med underhållning på Uppsala slott.

Fredagen den 13 februari
09.30–10.30

Insolvensbegreppet och ond tro om insolvens
Frågarna är synnerligen aktuella i ett antal återvinningsprocesser i bl.a. Saab- och Panaxia-konkurserna. Hur ska prognosbedömningen gå till? Är det olika bedömningar då gäldenären redan är illikvid och då han inte är det? Räcker det i
4:5 konkurslagen med ond tro om ”beaktansvärd risk” för insolvens? När bör återvinningssvaranden anses ha känt till
gäldenärens insolvens? I vad mån kan svaranden förlita sig på uppgifter från gäldenären och media? Vad innebär det att
gäldenären inte ”rätteligen” kan betala sina skulder? Bland inledarna finns advokat Hans Renman och professor Mikael
Möller.

10.30

Kaffe

11.00–12.00

Insolvensbegreppet och ond tro om insolvens(fortsättning)

Insolvensrättsligt forum har arrangerats regelbundet sedan 1990. Det är öppet för alla som intresserar sig för bred diskussion av aktuella insolvensrättsliga frågor, med särskild inriktning på behovet av ny lagstiftning.
Anmälan sker i första hand på forumets hemsida, www.akademikonferens.uu.se/insolvens2015, senast den 19 december 2014 (för garanterad hotellbokning). Den bekräftas genom e-post inom tre dagar. Vid senare anmälan tillkommer en avgift om 500 kr. För papperskopia på anmälningsblanketten, eller frågor om gjord anmälan, vänligen kontakta Akademikonferens, Box 70 59, 750 07 Uppsala, insolvens2015@akademikon-ferens.
uu.se, tel. vxl 018-471 57 30.
Priset för deltagande, kaffe, lunch och middag (men inte hotell) är 3 000 kr. Avgiften faktureras i förskott av Akademikonferens. Hotellkostnaden betalas kontant eller med kreditkort till hotellen vid utcheckning. Om hotellkostnaden ska faktureras: fyll i dina fakturauppgifter och
organisationsnummer under fliken hotellbokning i anmälningsformuläret eller kontakta Akademikonferens. Se mer information i anmälningsformuläret på hemsidan.
Uppsala den 17 november 2014
Mikael Möller • Johan Falkman

Aktuellt
Advokatdagarna 2015
den 5–6 november
Redan nu är det fastställt när
nästa års Advokatdagar går av
stapeln. Efter årets rekord med
över 700 deltagare vid Advokatdagarna 2014 är nu datum bokade för Advokatdagarna 2015. Reservera den 5–6 november 2015
för nästa års Advokatdagar!

Boka in nästa års Advokatdagar.

FOTO: ISTOCK, NIXON JOHANSEN CÁCERES

Nya utnämningar vid
Juridiska fakulteten
Den 23 oktober fattade
Stockholms universitets rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, beslut om att
för Juridiska fakulteten utse:
till dekanus, professor Jonas
Ebbesson tillika ordförande i
Juridiska fakultetsnämnden,
till prodekanus, professor Pål
Wrange tillika ordförande i
forskningsutskottet, samt till
prodekanus, professor Jessika
van den Sluijs tillika ordförande i utbildningsutskottet.
Dessa personer blir även ledamöter i Områdesnämnden
för humaniora, juridik och
samhällsvetenskap.

Grannsamverkan föddes för femtio år sedan i USA.

Grannsamverkan fyller femtio år
Brå skriver på sin hemsida att
grannsamverkan blev populärt i
Sverige under mitten av 1980-talet. Men den brottsförebyggande
metoden har från början sina
rötter i den amerikanska medborgarrättsrörelsen.
Första gången grannsamverkan organiserades var 1964,
efter det uppmärksammade
mordet på bartendern Kitty
Genovese i Queens, New York.
Trots att 38 vittnen såg det

hända, kontaktade ingen polisen.
Fallet blev uppmärksammat i en
artikel i New York Times.
Händelsen ägde rum under en
period då medborgarrättsrörelsen var stark i USA och artikeln
väckte stor uppmärksamhet
bland stadens invånare.
Boende i vissa områden av
New York började då organisera
sig för att stärka ansvaret och
förhindra att grannar utsattes
för brott. Grannsamverkan som

brottsförebyggande metod hade
sett dagens ljus.
I organisationen bakom
Grannsamverkan ingår bland
annat representanter för
Rikspolisstyrelsen, Polisen,
Brottsförebyggande rådet,
SSF Stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting,
försäkringsbolagen, Fastighets
ägarna, SABO, HSB, Hyresgästföreningen och Villaägarnas
Riksförbund.

RIKSTÄCKANDE AUKTORISERAD DELGIVNINGSVERKSAMHET
KONTAKTA OSS!
delgivning@profactdelgivning.se
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08-410 906 20

www.profactdelgivning.se
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Ekonomisk brottslighet:
en nordisk reader
Författare: Tage Alalehto,
Lars Korsell, Paul Larsson
Förlag: Studentlitteratur
I boken samlas exempel på
betydande nordisk forskning
om ekonomisk brottslighet
från 1940-talet till idag. Bidragen behandlar bland annat orsakerna kring ekonomisk
brottlighet, vilka som begår brotten med utgångspunkt i olika sociala och demografiska
förhållanden, vad samhället gör för att bekämpa brottsligheten och det straffrättsliga
förfarandet. Ytterligare ett avsnitt behandlar
olika fallstudier. Boken är en sammanställning av originaltexter av några av de mest
kända verken inom Norden.
Titel: Introduktion till kriminologi
Redaktör: Jerzy Sarnecki
Förlag: Studentlitteratur
Ny, uppdaterad och kraftigt
utvidgad upplaga av denna
omfattande genomgång av
ämnet kriminologi. Efter en
inledande introduktion till ämnet och dess
historiska rötter presenterar bokens centrala delar olika biologiska, psykologiska,
socialpsykologiska och sociologiska teorier

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2014 om inte annat anges.
Arrowsmith, Sue: The law of public
and utilities procurement: regulation in the EU and UK. Vol. 1
(3. ed. London : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters. 1449 s.)
Asp, Petter: Straffrätt : en kort
fattad översikt / Petter Asp,
Magnus Ulväng (Iustus. 111 s.)
Berglund, Martin: Schumacker
doktrinen : i ljuset av nyare
rättspraxis och med beaktande
av dess inverkan på svensk skatterätt (Juridiska institutionen,
Uppsala universitet. 184 s.)
Bergström, Carl Fredrik: EU:s grundfördrag och annan primärrätt /
Carl Fredrik Bergström, Jörgen
Hettne (Studentlitteratur. 509
s.)
Broman, Jakob: Rehabiliterings
ansvaret : en arbetsrättslig
handbok / Jakob Broman, Bo
Ericson, Carolina Öhrn (2. uppl.
Norstedts juridik. 193 s.)
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om brottslighetens orsaker. Den avslutande
delen behandlar brott av de ”mäktiga”, det
vill säga de med politisk och/eller ekonomisk
makt i samhället – dels ekonomisk och annan organiserad brottslighet, dels krigsbrott,
folkmord, brott mot mänskligheten och terrorism. Boken ges ut i två volymer. Den andra
volymen kommer att handla om samhällets
reaktion på brott och brottsförebyggande
verksamhet och planeras utkomma under
2015.
LÅNA OM OCH RESERVERA
VIA WEBBEN
Nu kan du logga in på ”Mina sidor”
På Mina sidor kan du se och sköta dina
lån, omlån och reservationer, ändra dina
kontaktuppgifter och skicka förfrågningar
till biblioteket. För att få tillgång till Mina
sidor måste du vara inloggad med mejladress och säkerhetskod. Har du lånat
tidigare är din mejl redan registrerad hos
biblioteket och du kan skicka efter säkerhetskoden direkt från katalogen. Katalogen
hittar du via bibliotekets hemsida www.
juridiskabiblioteket.se. Är du ny låntagare
kontaktar du biblioteket.
Normal lånetid är två veckor. Du kan själv
förnya lånetiden två gånger med två veckor
åt gången under förutsättning att ingen annan behöver låna. Lån medges endast till
advokatbyråer.

Cameron, Iain: An Introduction to
the European Convention on
Human Rights (7. ed. Iustus.
245 s.)
Emtestam, Gösta: Vårdnads-,
boende- och umgänges
utredningar : att skyndsamt
och strukturerat genomföra
utredningar / Gösta Emtestam,
Agnetha Svensson (2. uppl.
Norstedts juridik. 96 s.)
Falk, Jan-Erik: Lag om offentlig
upphandling : en kommentar (3.
uppl. Jure. 657 s.)
Functional or dysfunctional – the law
as a cure? : risk and liability in the
financial markets / editors: Lars
Gorton, Jan Kleineman & Hans
Wibom (Iustus. 264 s. Stockholm Centre for Commercial
Law ; 22)
Hansson, Tommy: God man och
förvaltare : en praktisk vägledning (3. uppl. Björn Lundén
information. 170 s.)
Johansson, Svante O.: An outline of
transport law : international

NY NORDISK JURIDIK PÅ BIBLIOTEKET
I NOVEMBER
Nordisk samboerrett av John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup, Gyldendal akademisk, 2014. Boken ger en samlad
framställning av de samborättsliga reglerna i
de nordiska länderna, både egendomsförhållandena under samboendet och de frågor
som aktualiseras vid upplösningen av samboförhållandet samt belyser den nordiska
utvecklingen inom rättsområdet. Finsk skadeståndsrätt av Pauli Ståhlberg och Juha Karhu
och Förvaltningsförfarandets grunder av Heikki
Kulla är båda svenska översättningar av de
finska originaltexterna utgivna på Talentum
förlag. Ingår i publikationsserien Fiducia.
Första boken är en aktuell framställning av
de centrala frågorna inom finsk skadeståndsrätt, den senare handlar om god förvaltning
och handläggning av förvaltningsärenden.
Aftaleloven av Lennart Lynge Andersen är
en traditionell lagkommentar till danska
avtalslagen, nu i en sjätte upplaga. Dansk
privatret av René Franz Henschel, red., är en
ny uppdaterad upplaga av den omfattande
framställningen över dansk civilrätt.
KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08-459 03 20
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

rules in Swedish context (2.
uppl. Jure. 220 s.)
Law of the European convention on
human rights / David Harris et
al. (3. ed. Oxford Univ. Press.
1006 s.)
Makt, myndighet, människa : en bok
i speciell förvaltningsrätt / redaktör: Lotta Lerwall (Iustus. 292 s.)
Moberg, Krister: Bolagsrevisorn :
oberoende, ansvar, tystnads
plikt / Krister Moberg, Niklas
Valentin, Peter Åkersten (4.
uppl. Norstedts juridik. 279 s.)
Påhlsson, Robert: Företagens inkomstskatt (5. uppl. Iustus.
162 s.)
Skattelagstiftning : att lagstifta om
skatt / Anders Hultqvist, Peter
Melz, Robert Påhlsson, red.
(Norstedts juridik. 195 s.)
Svernlöv, Carl: Aktiebolagslagen :
en översikt (Norstedts juridik.
238 s.)
Tiberg, Hugo: Praktisk sjörätt /
Hugo Tiberg, Johan Schelin,
Mattias Widlund (Jure. 265 s.)

Wahlgren, Peter: Juridisk skrivguide
/ Peter Wahlgren, Wiweka
Warnling-Nerep, Pål Wrange
(4. uppl. Jure. 170 s.)
Wennersten, Ulrika: Immaterialrätt
och skydd av samhällsideal :
en studie av klassikerskyddet i
upphovsrätten och undantagen
i varumärkesrätten, mönster
rätten och patenträtten för
allmän ordning och goda seder
(Juridiska fakulteten, Lunds
universitet. 527 s. Diss. Lunds
universitet, 2014)
Westerman, Pauline: Rätten som
gåta : en introduktion till rätts
filosofi (Studentlitteratur. 257 s.)
Wikrén, Gerhard: Utlänningslagen
med kommentarer / Gerhard
Wikrén, Håkan Sandesjö (10.
uppl. Norstedts juridik. 842 s.)
LÄS MER
Hela litteraturlistan finns på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.juridiskabiblioteket.se
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Aktuellt

Domaren som blev författare
Omi Söderblom är domaren som
skrev en bok om sina förfäder ärkebiskopen Nathan Söderblom och
hans son Helge. Den kritikerhyllade boken ger en helt ny och mer
sammansatt bild av den världs
berömda ärkebiskopen.
Omi Söderblom är domare i Svea
hovrätt och har i år bokdebuterat
med ”I skuggan av Nathan”. Den
kritikerhyllade boken handlar om
Omis farfar Helge Söderblom, son
till den världsberömda ärkebiskopen
Advokaten Nr 9 • 2014

Nathan Söderblom. I den verklighetsbaserade boken tecknar Omi ett
levande porträtt av Helges tragiska
liv och relationen till hans berömde
far.
Boken bygger på ett omfattande
researcharbete som Omi genomfört
när hon under många år letat fram
stora mängder dokument från Helges tid. I boken växer det fram en
bild där Helge möter en hård och
oförstående omvärld. Det hela slutar
med att Helges liv tragiskt avslutas
dagen innan han ska fylla 36 år.

Det är i år etthundra år sedan Nathan
Söderblom blev
ärkebiskop. Nathan
och hans fru Anna
hade tolv barn. Tio
blev vuxna.

– Jag har levt i skuggan av Nathan
som alla vi släktingar till honom har
gjort. Både inom familjen och i skildringar av honom har han alltid upphöjts till en ikonbild. Och ända sedan
jag var barn har jag funderat på vem
som var människan bakom ikonbilden, berättar Omi när vi träffas i
sessionssal nummer 8 i Svea hovrätt
på Riddarholmen i Stockholm en grå
novemberdag. Två andra drivkrafter
var att hon ville veta mer om sin farfar Helge samt varför han dog dagen
innan han skulle fylla år.
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Aktuellt

»

Under flera år letade Omi upp dokument som rörde Helge varhelst hon
trodde att de kunde finnas.
– Hela processen har varit både
lustfylld och smärtsam. Det har varit
fantastiskt att hitta alla dokumenten
på olika ställen. Jag har hittat dem på
vindar, auktioner och i hemliga arkiv.
Hösten 2008 tillbringade hon
mycket tid på handskriftsavdelningen
i Uppsala universitet där det finns just
ett hemligt arkiv.
–Mycket av mitt material bygger på
hemliga handlingar som är låsta för
decennier framåt. Jag kunde ta del av
material i egenskap av att vara barnbarns barn till Nathan.
En slags kärna i boken utgörs av de
brev och minnesblad som Helge skrev.
– Jag upplever mig som en redaktör åt Helge. Jag har sammanfört de
olika dokumenten till ett. Helge har
en enorm humor som jag har försökt
behålla.
materialet växte hela tiden och blev
mycket omfattande. Det svåraste var
att begränsa det, berättar Omi. I berättelsen använder hon ett annorlunda stilgrepp genom att låta flera olika
betraktare prismatiskt beskriva ett
och samma händelseförlopp från sitt
unika perspektiv. På samma sätt som
vittnen i en rättssal.
– Jag ville försöka göra det så ärligt
som möjligt. Då blir det ärligare om
man låter dem berätta precis som de
har sagt i tidningar, domstolsprotokoll och journaler, säger hon.
Den bild som tonar fram av Nathan
Söderblom i boken är inte den som
hittills varit gängse. Tvärtom, i stället
för bilden av den milde, kärleksfulle
ljusspridaren, den godaste av ikoner,
så framtonar han som oförmögen att
möta sin sons behov av bekräftelse
och kärlek.
– Jag förstod nog att man inte kan bli
så framgångsrik om man inte också är
ganska tuff. Både mot sin familj och
säkert mot sin omgivning också. Men
jag menar att det här är den första boken som har ambitionen att visa vem
människan Nathan Söderblom var. Jag
menar att jag har lyckats med att fylla
ut utrymmet. Mitt syfte har inte varit
att ta ner Nathan från någon tron utan
bara att göra honom till en människa,
säger Omi som betonar att den nya
bilden av Nathan till trots så har hon
66

OMI SÖDERBLOM
l Familj: Fyra barn varav
två är advokater och två
läkare. Gift med advokat
Mikael Mohammar.
l Ordinarie domare i
Svea hovrätt sedan 20 år.
l Debuterar i år med den
kritikerrosade boken
”I skuggan av Nathan”.

”Mycket av
mitt material bygger
på hemliga
handlingar
som är låsta
för decennier
framåt. Jag
kunde ta del
av material i
egenskap av
att vara barnbarns barn
till Nathan.”

endast mötts av positiva reaktioner
från omvärlden, även från kyrkligt
håll.
omi konstaterar att hon har haft stor
nytta av sin domarbakgrund då hon
arbetat med det skrivna ordet i sitt
yrke. Samtidigt tycker hon att hennes
domargärning har blivit bättre eftersom bokprojektet har varit en utmaning skrivmässigt. Omi berättar att
hon har arbetat mycket med brottmål
och ”befunnit sig på livets arena.”
– Jag har funderat mycket på hur det
kan bli som det blir för vissa människor. Varför går det så snett för en del
med de bästa av förutsättningar? Och

varför klarar sig några med usla förutsättningar ibland sig så förvånansvärt
bra? Vad är det som avgör vårt öde?
Omi berättar att hon har mer material till ytterligare en bok om Helge. I
hennes debutbok är allt material som
rör Helges resor är borttaget.
– Helge var en vagabond i många
år och reste runt i Europa och norra
Afrika samt USA. Han beskrev obetalbart sina intryck. Det skulle vara roligt
att skriva om resorna, säger hon men
tillägger:
– Boken har fått ett så fantastiskt
bemötande och en ny skulle jämföras
med den. Men tanken är i sin linda
TK
och jag tvekar lite. 
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SNart i din brevlåda 2015 års Vårkatalog med
många helt nya kurser!

God jul
&
Gott nytt år!

Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
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Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
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Det har inte funnits något hinder för advokat att hämta ut
egendom som klienten haft rätt till, oaktat om advokaten
känt till att åklagaren begärt att egendomen skulle tas i be-

slag.

BAKGRUND

A förordnades den 10 maj 2013
av tingsrätten som offentlig
försvarare för X. X hade dagen
innan gripits tillsammans med
sin sambo misstänkt för grovt
narkotikabrott. Under den efterföljande förundersökningen var
de misstänkta häktade.
Den 17 juli 2013 väcktes åtal
mot X och hans sambo för grovt
narkotikabrott. I stämningsansökan fanns även ett yrkande
riktat mot X om utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b §
brottsbalken. Yrkandet avsåg
bl.a. 29 400 euro, ett armbandsur, en halslänk, en armlänk och
en ring.
Tingsrätten biföll åtalet den
7 augusti 2013 och bestämde
påföljden för X till fängelse i
fyra år och för sambon till fängelse i åtta månader. Tingsrätten
beslutade att X skulle kvarbli
i häkte till dess domen vunnit
laga kraft. Ingen av de tilltalade
överklagade tingsrättens dom.
Tingsrätten ogillade emellertid yrkandet om utvidgat
förverkande och förordnade att
beslaget av egendomen skulle
hävas.

Den 9 augusti 2013 överklagade chefsåklagaren tingsrättens dom i förverkandefrågan
och yrkade att egendomen åter
skulle tas i beslag.
Hovrätten beslutade den 14
augusti 2013 att bifalla överklagandet.
ANMÄLAN

Chefsåklagaren har i anmälan,
som kom in till Advokatsamfundet den 1 oktober 2013, riktat
anmärkningar mot A samt
anfört i huvudsak följande.
Sedan tingsrätten ogillat ett
yrkande om s.k. utvidgat förverkande riktat mot A:s klient avseende bl.a. kontanter och vissa
föremål har A den 14 augusti
2013, med insikt om att beslutet
överklagats av åklagaren och att
hovrättens beslut i frågan skulle
komma inom kort samma dag
i kraft av en fullmakt, hämtat
ut ifrågavarande egendom från
polismyndighetens beslagsavdelning. I samband med en
husrannsakan på A:s kontor
senare samma dag har A, med
insikt om att hovrätten nu bifallit åklagarens överklagande att
ifrågavarande egendom skulle
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Då modern varit ställföreträdare för barnet i faderskapstvist,
har hinder inte förelegat för advokat att samtidigt företräda
modern i vårdnadstvist.

BAKGRUND

A företräder Y i ett vårdnadsmål
angående Y:s dotter Z där X är
motpart.
A har även av Y fått i uppdrag
att ansöka om stämning angående ogiltigförklaring av den
68

faderskapsbekräftelse i vilken X
är angiven som fader till Z.
ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 22 januari 2014, riktat anmärkningar

tas i beslag, vägrat att informera
om var han gjort av den nu
beslagtagna egendomen och
dessutom förklarat att han
inte kunde upplysa om det på
grund av den sekretess som
gäller mellan honom och hans
klient.
Den 14 augusti inträffade följande händelser av betydelse.
• Någon gång mellan kl.
09.30–10.00 var A i telefonkontakt med kriminalinspektören B.
A ville veta vem han skulle kontakta för att få ut de beslag som
hävts genom tingsrättens dom.
Under detta samtal informerades A om att åklagaren hade
överklagat tingsrättens dom.
Vid ytterligare ett telefonsamtal
samma dag upplyste B om att
hovrättens beslut i beslagsfrågan
skulle komma samma dag inom
kort. A ska då ha sagt något i
stil med att ”ja ja, det är ju bara
juridiskt”.
• I kraft av en fullmakt hämtade A strax efter kl. 11.00 ut
ovan nämnt gods från polisens
beslagsavdelning.
• På förmiddagen biföll hovrätten yrkandet att egendomen
genast skulle tas i beslag.
• Kl. 11.25 ringde kriminalinspektören C upp A och informerade om att hovrätten hade
bifallit överklagandet i beslagsfrågan. A ombads samtidigt att
återföra det uthämtade godset
till polismyndigheten. C erbjöd

sig även att hämta godset. A
uppgav då att det var omöjligt,
då han agerade på sin klients
uppdrag och då inte visste var
egendomen nu fanns någonstans.
• C kontaktade omedelbart
därefter vice chefsåklagaren,
som kl. 11.50 hos tingsrätten
begärde en husrannsakan hos A.
• Tingsrätten biföll yrkandet.
• En husrannsakan genomfördes samma dag kl. 14.40. Inget
gods anträffades.
Enligt 21 kap. 7 § rättegångsbalken åligger det den offentlige
försvararen att med nit och redlighet tillvarata den misstänktes
rätt och i detta syfte verka för
sakens rätta belysning. I försvararens uppdrag ingår att biträda
klienten i brottmålsprocessen.
I uppdraget ingår emellertid i
princip inte att tillvarata klientens rättsliga, ekonomiska eller
personliga intressen i andra avseenden. I försvararuppdraget
får vidare anses ligga ett krav på
lojalitet mot rättsordningen och
rättsskipningen innebärande att
försvararen överhuvudtaget inte
får på ett illojalt sätt söka förhindra eller försvåra straffrättsskipningen.
A har haft en insikt om att den
aktuella egendomens ursprung
var ifrågasatt av åklagaren och
föremål för ett yrkande enligt
36 kap. 1 b § brottsbalken. A
har vidare haft en insikt om att

mot A avseende jäv, och anfört
bl.a. följande.
A har försatt sig i en intressekonflikt då hon inte bara företräder hans före detta partner
och Z:s mor, utan även har iklätt
sig rollen som ombud åt Z, nyss
fyllda två år, vilken båda målen
avser. Handlandet strider mot
god advokatsed.

till Advokatsamfundet den 27
februari 2014, tillbakavisat
anmärkningen och anfört i
huvudsak följande.
Y kontaktade henne våren
2013 och bad henne biträda
henne i fråga om faderskap
för dottern Z. Y uppgav till
henne att X felaktigt registreras
som biologisk fader till Z. Hon
tillskrev X den 24 maj 2013 om
att han felaktigt registrerats som
fader till barnet och att han fri-

ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in
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åklagaren hade överklagat tingsrättens dom i förverkandefrågan
och att hovrättens beslut kunde
förväntas inom kort den aktuella dagen. Genom sitt agerande
har A gjort det möjligt för X att
undandra sig rättsliga påföljder
och försvårat återförskaffandet
av egendomen.

A har i yttranden den 11 och 14
oktober 2013, det sistnämnda
som en komplettering, anfört
bl.a. följande.
Att ett visst beslut överklagats
och att hovrätten skulle meddela beslut i överklagad del den
14 augusti 2013 kände han inte
till. Enligt hans minnebild aktualiserades vidare inte frågan att
han vid en husrannsakan på sitt
kontor vägrat att uppge hur han
hanterat avhämtad egendom.
Däremot enligt vad han tror
hade polismannen C rätt i det
att A förklarade hur det förhöll
sig redan ca kl. 11.25 i samtal
med denne, nämligen att han
sagt att det var omöjligt för C
att hämta gods på A:s kontor då
han agerade på sin klients uppdrag och dessutom inte visste
var föremålen fanns någonstans.
Hade frågan då aktualiserats
hade A svarat att han känt sig
förhindrad att uppge hur egendomen hanterats och definitivt
att han inte kunde göra så utan
att klienten godkände detta.

A fick i efterhand inhämta
handlingar från tingsrätten för
att se vad beslutet om husrannsakan grundades på.
Sammanfattningsvis kan konstateras att bl.a. tidsangivelser
och vissa andra omständigheter
inte korrekt angetts av de polismän som båda var involverade i
det bakomliggande brottmålet.
Om anmälan blivit förstådd rätt,
så menar anmälaren att A mot
klientens vilja skulle ha uppgett
hur han efter dennes instruktioner förfarit med den avhämtade
egendomen. Detta bedöms inte
vara möjligt. Vidare kritiseras att A skulle ha litat på en
polismans besked om att beslut
av visst innehåll skulle komma
att meddelas, att sådant beslut
meddelats (utan att A eller
klienten fått del av det) och A då
agerat på ett sätt som inte huvudmannen godkänt. Inte heller
detta var enligt A:s bedömning
möjligt.
Att A som påstås ringt en
polisman ca kl 9.30–10.00 den
14 augusti 2013 är felaktigt.
Kl. 9 gick A in på polisstationen
och ca kl 9.15 hade ett biträde
hämtat ”sin chef”. Denne
började med att uppge att ”vi”
inte tyckte om det bakomliggande beslutet, varvid A endast
konstaterade att det var beslutat
av allmän domstol och de facto
motiverats tämligen grundligt.
Kanhända uppgav A att ”så ser

villig skulle genomföra ett DNAtest via familjerätten, annars
hade hon Y:s uppdrag att vända
sig till tingsrätten. Y backade
sedan ur och ville inte fortsätta
processen trots att X inte medverkade till ett DNA-test.
I början av november 2013
kontaktade Y henne på nytt
och meddelade att hon hade
mottagit en stämningsansökan i
vilken X yrkade ensam vårdnad
om Z. Y gav henne uppdraget

att företräda henne, och den 14
november 2013 upprättade hon
ett svaromål för Y:s räkning där
hon bestred X:s yrkande. Eftersom X inte var biologisk far till
Z enligt Y har X egentligen inte
talerätt i målet. I svaromålet yrkades därför även att hans talan
skulle avvisas. Hon fick då även
uppdraget från Y att ansöka om
stämning angående ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse. Enligt hennes mening

ADVOKATENS YTTRANDE
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juridiken ändå ut”. Polismannens påstående om att A uttalat
”ja ja, det är ju bara juridiskt” är
A helt oförstående till. Avhämtandet tog relativt lång tid.

klart att den uthämtade egendomen inte längre fanns kvar i A:s
besittning.
YTTERLIGARE YTTRANDE
FRÅN ADVOKATEN

GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN

Chefsåklagaren har i genmäle
den 31 oktober 2013 anfört bl.a.
följande.
A:s uppgift att han inte känt
till att tingsrättens dom var
överklagad och att hovrättens
beslut skulle komma inom kort
samma dag den 14 augusti 2013
motsägs av de uppgifter som
kriminalinspektören B lämnat.
Även A:s uppgift att han den
14 augusti omkring kl 9.15 skulle
ha gått till polishuset och kvitterat ut den aktuella egendomen
motsägs av de uppgifter som
hämtats in. Enligt dessa hade
processen med utlämnandet av
egendomen startat kl. 10.22 eller 10.26 och A borde ha lämnat
avdelningen någon gång mellan
kl. 10.30–11.00. Tidsuppgiften i
anmälan måste därför justeras i
enlighet härmed.
När kriminalinspektören C
per telefon kontaktade A kl.
11.25 hade hovrättens beslut
blivit offentligt.
Till skillnad från A görs
bedömningen att det saknas
anledning att inte fästa tilltro till
vittnenas uppgifter.
När framställan om husrannsakan gjordes kl. 11.50 stod det

föreligger ingen intressekonflikt.
Ärendet kan liknas vid fall då
man som ombud företräder ena
föräldern i ett vårdnadsmål samt
framställer yrkande om underhållsbidrag för barnet. Skulle
hon ha hänvisat Y till ett annat
ombud i frågan om ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse
skulle ändå det faktum att Y själv
har intressen i vårdnadsmålet
kvarstå. Enligt hennes mening
föreligger inte intressekonflikt så

A har i yttrande den 11 november 2013 anfört bl.a. följande.
Om tingsrätten fått reda på att
det inte fanns någon egendom
hos A som skulle kunna vara
föremål för husrannsakan, hade
det förefallit som helt osannolikt
att domstolen skulle ha bifallit
begäran om husrannsakan; det
hade inte förelegat synnerliga
skäl att anta att egendomen funnits på hans kontor.
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH
BESLUT

När egendomen lämnades ut
har det funnits en på lag grundad rätt för X att få egendomen
utlämnad till sig. Det har därför
inte funnits något hinder för
A att med stöd av fullmakt från
X hämta ut egendomen. Detta
gäller oberoende av om A känt
till att åklagaren begärt att
egendomen på nytt skulle tas i
beslag.
A har heller inte åsidosatt sina
plikter som advokat genom att
med hänsyn till sin tystnadsplikt inte upplysa polisen om
vad som hänt med egendomen
efter det att han hämtat ut den.
Anmälan föranleder därför inte
någon åtgärd. n

att hon borde frånträda uppdraget i målet om ogiltigförklaring
av faderskapsbekräftelse.
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH
BESLUT

Eftersom Y är ställföreträdare
för sin dotter Z i faderskapstvisten, har det inte stått i strid med
god advokatsed att A samtidigt
företrätt Y i vårdnadstvisten
avseende Z. Anmälan föranleder
därför inte någon åtgärd. n
69

Nyheter
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Advokat har inte i anslutning till att uppdrag antogs lämnat
upplysning om debiteringsprinciper och faktureringsrutiner.
Erinran.

BAKGRUND

X och hans hustru anlitade A för
upprättande av ett äktenskapsförord.
ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in
till Advokatsamfundet den 4
december 2013, riktat anmärkningar mot A främst avseende
orimligt arvode och utebliven
information om arvode. I anmälan anförs bl.a. följande.
Han och hans hustru hade
ett möte med A angående
upprättande av ett äktenskapsförord. På mötet, som varade
i tio minuter, gick de kort
igenom vad äktenskapsförordet skulle innehålla. Därefter mailade A ett förslag till
äktenskapsförord med ytterst
lite information. Han och hans
hustru fick omformulera hela
dokumentet själva.

De fick sedan hemskickat ett
beslut om godkänt äktenskapsförord från Skatteverket samt
en faktura på 2 775 kr från A.
Då han ansåg att arvodet var
alldeles för högt för det faktiskt
utförda arbetet och då A inte
hade informerat honom om
arvodet eller hur processen
skulle genomföras vid antagandet av uppdraget mailade han
A angående detta. A svarade i
oprofessionell ton att hon inte
ansåg att hon hade gjort något
fel, och det var upp till dem som
klienter att fråga vad det kostade. A uppgav även att de hade
”en tråkig inställning”.
ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in
till Advokatsamfundet den 12
december 2013, tillbakavisat
anmärkningarna och anfört i
huvudsak följande.

Arvodet diskuterades aldrig
och hon är inte skyldig att själv
tala om vad ett ärende kommer
att kosta. Det kan också vara
svårt att veta slutlig tidsåtgång.
X frågade aldrig om timkostnaden.
Vid mötet gick de igenom
vilka tillgångar som makarna
ville skulle vara enskilda. Hon
mailade ett utkast på äktenskapsförord till parterna, som
skickade tillbaka det med tillägg
enligt överenskommelse med
lägenhetsnummer och lade då
också till ytterligare egendom
som de ville skulle bli enskild.
De gjorde också tillägget att
"all egendom inköpta innan
giftermål, är tillhörande respektive person". Hon kontrollerade
att innebörden skulle vara att
allt de hade när äktenskapet
ingicks skulle vara var och ens
enskilda, varefter hon ändrade
formuleringen och skickade
över äktenskapsförordet för
makarnas underskrifter. Därefter skickade hon in det till
Skatteverket för registrering och
lade ut 275 kr för ansökningsavgift. När hon fick tillbaka det

registrerade äktenskapsförordet
skickade hon det till makarna,
tackade för uppdraget och
bifogade sin faktura. Arvodet är
skäligt.
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH
BESLUT

Av utredningen framgår att A för
sitt arbete med att upprätta och
låta registrera ett äktenskapsförord debiterat klienterna ett
arvode om 2 000 kr exklusive
moms för en timmes arbete. Det
debiterade arvodet måste enligt
nämndens uppfattning anses
skäligt.
Vidare framgår att A inte i
anslutning till att uppdraget för
X antogs lämnat upplysning om
principerna för sin debitering
och om vilka faktureringsrutiner som A avsåg att tillämpa.
Genom att inte göra det har
hon åsidosatt sina plikter som
advokat.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken.
I övrigt visar inte utredningen
att A har åsidosatt god advokatsed. n

7 miljoner kronor i kundåterbäring
Mer än 500 personer, som sålt sitt bolag till oss för Snabbavveckling, har fått tilläggsköpeskillingar
på sammanlagt mer än 7 miljoner kronor. Det är återbäringar från pensionsförsäkringsbolag och
bortglömda kapitalförsäkringar med mera. För oss är det självklart att detta är säljarens pengar.
Anlita en leverantör av Snabbavvecklingar Du kan lita på!

FALUN 023-79 23 00
MALMÖ 040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15
GÖTEBORG 031-17 12 25

E-POST:
info@standardbolag.se
HEMSIDA: www.standardbolag.se
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BOLAGSASSISTANS
Hjälper dig med bolagsbildning

Nybildning, befintliga bolag, lagerbolag,
företagsvärderingar
Bokföring, Juridik, IT Kompletta
Offshorelösningar i 30 Länder

www.bolagsassistans.se
08-559 240 15

tintin.se

Vi hittar
er nya jurist

Vi känner vår marknad väl och vet att
vi efter många års erfarenhet av lyckade
juristrekryteringar är bra på att hitta
rätt jurist till varje specifik tjänst.
Välkommen att kontakta Susanne Falk
på 0762- 82 88 89 för mer information.
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Kontorshotell för
advokater
A PART OF

Chambers Professional Offices tillhandahåller fullt möblerade moderna,
fräscha och effektiva kontor och mötesrum för advokater verksamma
inom affärsjuridik. Kontoret är beläget på Regeringsgatan ovanför
MOOD-gallerian i centrala Stockholm. Utöver eget rum har vi ett flertal
olika lösningar såsom mobil kontorsplats och virtuell kontorsplats.
För ytterligare information kontakta:
Marianne Riquelme
Chambers Professional Offices AB
Tel 0731-415 385
marianne.riquelme@chambers.se

www.falksearch.se
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www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

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

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Nya Saturnus står för automatisering, smarta funktioner,
genomtänkt design och mobil funktionalitet. Systemet är
utvecklat i Sverige på 2010-talet. Mer information finns på
www.saturnusadvokatsystem.se.

Bertil Ribbenberg, Sundsvall,
17 oktober 2014

REMISSÄRENDEN
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Snabbavveckling

Den nya tidens
advokatsystem är här.

Eva Storskrubb, Stockholm, 1 september 2014.

Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2014/0956 Betänkandet Läke-

R-2014/1127 Betänkandet Våld i
nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49)
R-2014/1135 Betänkandet Frågor
om följerätt och om museernas
kopiering (SOU 2014:36)
R-2014/1139 Betänkandet Resolution – En ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)
R-2014/1212 Promemorian Ökat
stöd för underhållsreglering (Ds
2014:27)
R-2014/1227 Betänkandet Privat
införsel av alkoholdrycker (SOU
2014:58)
R-2014/1237 Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU
2014:48)
R-2014/1717 Kontrollbalansräkning med K2 eller K3
R-2014/1796 Promemorian EUförordning om civilrättsliga
skyddsåtgärder (Ds 2014:35)
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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 16 januari 2015.
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 12 november 2014.
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 16 januari 2015.
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 12 november 2014.
Styrelsen

P.S.

Låt tusen
blommor
blomma

ADVOKATEN&MEDIERNA

Kritik mot
migrationsverket
I SVT:s Rapport den 19
november kritiserade Anne
Ramberg Migrationsverkets sätt att använda språk
analyser i asylärenden. De
har uppmärksammats i medierna på senare tid sedan
det har kommit fram att
analyser har lett till felaktiga slutsatser i asylärenden.
Anne Ramberg vände sig
emot Migrationsverkets
metod att anlita en hemlig
analytiker med kodnamn
och använda analysen som
bevis i migrationsprocessen utan möjlighet till insyn
för den asylsökande.
– Språktesterna är relevanta. Det är därför de
används. Och då är det
nödvändigt att man som
asylsökande också ska
kunna konfrontera språk
experten, sa Anne Ramberg.

TWITTRAT 1

2014 blev ett händelserikt år
och flera av de stora rättsfrågorna debatterades och
uppmärksammades i tidskriften Advokaten. Samtidigt blev
generalsekreterarens ledare och
andra artiklar vid flera tillfällen ämnen som andra medier
fångade upp och diskuterade. Vi
på redaktionen kunde glädja oss
åt en strid ström av e-postmeddelanden, oräkneliga telefonsamtal och blogg- samt twitterkommentarer. Nyhetsarbetet
har på bara några få år ändrat
karaktär. De sociala medierna är
numer en etablerad och viktig
kompletterande kanal, vid sidan
om tidskriften Advokaten och
Advokatsamfundets hemsida.
Efter valet har antalet sverigedemokratiska nämndemän fördubblats. Detta har
lett till en omfattande debatt i medierna om demokrati och politiska utnämningar
av nämndemän. Anne Ramberg, som skrev en ledare i ämnet i Advokaten nr 7 i år,
uttalade sig i medierna vid flera tillfällen och bloggade även.

TWITTRAT 2

samtidigt blir det med tiden
allt tydligare att tidskriften
Advokatens förmåga att tränga
igenom mediebruset har stärkts.
En förklaring till det kan vara
att många tryckta medier lagts
ner eller åderlåtits på resurser.
Vi tycker förstås att det stimulerande och inspirerande när
vårt arbete uppmärksammas
fast samtidigt tycker vi om att
ha många tryckta ”kusiner”
enligt devisen låt tusen blommor blomma. Låt oss hoppas att
2015 bär med sig en ny vår för
de tryckta medierna.
Tom Knutson
Chefredaktör
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