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Attityder skuldbelägger
sexualbrottsoffer
Brottsoffrens situation i rättegångarna har
förbättrats, men fortfarande dröjer konservativa
attityder kvar hos många ledamöter i rätten,
vilket försvårar situationen främst för offer för 
olika sexuella övergrepp, anser advokat Elisabeth
Fritz. SIDAN 8

Ingen samordning 
i familjerättsprocesser
Familjerättsliga processer är inte sällan mycket
komplicerade och dynamiska. Ofta pågår flera
processer parallellt om samma familj.
– Trots det saknas samordning mellan processerna
och utfallen kan gå stick i stäv med varandra,
säger advokat Lena Feuk. SIDAN 9

Länsrätter tar över efter
Utlänningsnämnden
Advokater kommer i framtiden att spela en större
roll i asylärenden. Det blir följden av att
länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö
kommer att bli första domstolsinstans när Migra-
tionsverkets beslut överklagas.
Förändringen träder i kraft när Utlänningsnämn-
den läggs ned den 1 januari nästa år, skriver advo-
kat Lena Isaksson. SIDAN 10

Allt fler processar i
konkurrensrättegångar
Konkurrensreglerna får allt större betydelse. Det
märks inte minst genom ett ökat antal mål med
konkurrensrättsligt innehåll. Om detta skriver
advokat Carl Wetter. SIDAN 11

Utländska företag söker
skiljedom i Sverige
Sverige spelar en mycket framträdande roll i
internationella skiljedomsförfaranden, enligt
advokat Claes Lundblad. Stockholms
Handelskammares skiljedomsinstitut är bland de
ledande i världen. SIDAN 12

Så arbetar advokaten i en rättsprocess
Advokat Stefan Lindskog är van att arbeta som ombud i olika processer, senast som en av försvararna i
Prosolviarättegången i Göteborg. Advokat Lindskog skriver om processen i allmän domstol med utgångspunkt i de
stora ekobrottmålen.

SIDAN 4

Alla har rätt till försvarare
– misstanke om brott kan drabba vem som helst
Det grundläggande för en rättsstat är rätten till en försvarsadvokat. Rätten gäller alla och kan komma att behövas av
alla, eftersom vi när som helst, oavsett ställning i samhället, kan komma att misstänkas för brott. Det skriver advokat
Tomas Nilsson.

SIDAN 6

Advokat Stefan Lindskog i rättssalen. Rättegångsprocessen är fortfarande en av advokatens viktigaste arbetsområden. FOTO: GUNNAR SEIJBOLD
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Letar du efter en affärsjurist 
som kan ALLT?

KANSKE ÄR DET DAGS att avliva myten om renässansmänniskan – mannen 

eller kvinnan som kan allt?

På Mannheimer Swartling har vi i alla fall för länge sedan insett att det

knappast finns någon som har heltäckande kunskap inom dagens affärs-

juridik. Därför gör ingen av våra jurister anspråk på att vara expert på allt,

men alla är experter på just sina områden. Vilket i sig inte är något unikt 

för en affärsjuridisk byrå.

Det som vi tror gör oss unika är något som alla våra jurister har gemen-

samt: förmågan att se vilken typ av kunskap som varje nytt uppdrag

kräver; att sätta samman den grupp av experter som är mest lämpad att 

utföra uppdraget.

Det förutsätter bred erfarenhet och djup insikt – samt en dos ödmjukhet 

inför andras kunnande.

Kanske är det just det här sättet att tänka och arbeta som gör oss tongivande

inom svensk affärsjuridik. Förutom att vi är inblandade i flertalet större

affärer som görs i Sverige, i snart sagt alla branscher. Att vara flera som

arbetar för ett gemensamt mål är ju ofta betydligt effektivare, än att lägga

allt ansvar på en enskild människa. Även om han eller hon råkar kunna allt.

www.mannheimerswartling.se

Ett förvärv som 
tar oss till en 
annan division.
I och med att vi växer utvidgas samtidigt vår gemensamma 

kompetens. Ett av våra senaste förvärv breddar dock inte 

bara vår samlade kunskap inom affärs- och obeståndsjuridik, 

utan gör att vi tar steget in i en annan division. Han heter 

Göran Alfheim och är specialist på skattejuridiska frågor.  

 Ahlford Advokatbyrå arbetar med affärs- och obeståndsju-

ridik och är indelat i tio olika kompetensgrupper. Det bety-

der att ditt uppdrag tas omhand av de jurister som har mest 

kunskap inom det specifi ka området. Klassiskt lagarbete med 

andra ord. Det kommer dig som uppdragsgivare till gagn.  

 Läs mer om oss och vårt sätt att arbeta på www.ahlford.se

uppsala (huvudkontor): tel: 018-18 90 00. 
västerås: tel: 021-38 23 00. karlstad: tel: 054-19 53 50. gävle: tel: 026-65 00 20. 

e-post: gavle@ahlford.se internet: www.ahlford.se  
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Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå
tillhandahåller klientspecifika 
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Advokatrollen har
förändrats. Från att vara
rättegångsombud har
advokaten i ökad

utsträckning kommit att bli rådgi-
vare utom rätta.

Advokatens roll som ombud i
processer är dock alltjämt central.
Denna temabilaga har till syfte att
tydliggöra denna uppgift och ge
exempel på advokatens olika upp-
gifter som ombud i en process. I
takt med att samhället blir mer
komplext ställs nya och andra krav
på advokaterna. En ökad grad av
specialisering har blivit nödvändig.
Från advokatens horisont krävs
fantasi och förutseende.

Advokatsamfundet har bedömt
det som angeläget att särskilt
understryka processrätten som en
central del i utbildningen för
blivande advokater. Många avtal
leder också till tvist. Att vara
ombud i en process är en
grundläggande advokatuppgift.

Advokatens roll som ombud i
en process tar sin utgångs-

punkt i advokatens lojalitetsplikt
gentemot klienten. Denna plikt är
densamma oberoende vilken typ av
uppdrag en advokat har. En advo-
kats främsta uppgift är att tillvara-
ta sin klients intressen inom ramen
för vad lag och god advokatsed
stadgar.

Det betyder att en advokat ska
se till att allting som talar till klien-
tens förmån kommer fram. Advo-
katen ska också vara en garant för
att rättegången går rätt till. Advo-
katen ska vara ett stöd för sin klient
oberoende om klienten är en stor
internationell koncern som driver
en skadeståndsprocess eller en åta-
lad i ett brottmål. Rätten till en för-
svarare och att själv få välja försva-
rare är en fundamental rättighet
som tillkommer också den mest
förhärdade brottsling.

Advokaten får aldrig ljuga. Där-

för får inte en advokat framföra
påståenden som advokaten vet är
felaktiga. Det ankommer dock inte
på en advokat att undersöka riktig-
heten i det klienten uppger om det
inte är uppenbart felaktigt.

Vi har vad som brukar kallas fri
bevisprövning i Sverige. Det

betyder att i princip all bevisning
kan åberopas. Det ankommer
sedan på domstolen att avgöra vil-
ket bevisvärde en viss uppgift eller
omständighet har.

Begränsningar i rättshjälp och
rättsskydd omöjliggör dessvärre för
många att få sin sak prövad. Därtill
kommer domstolarnas bristande
resurser, som leder till oacceptabla
handläggningstider. Detta skadar
såväl privatpersoner som näringsliv.
Effekten blir att allt fler mål avgörs
i skiljeförfarande och viktig preju-
dikatbildning undanhålls domsto-
larna.

Den svenska advokatkåren
består av närmare 4 300 leda-

möter. Därtill kommer cirka 1 300
biträdande jurister anställda på
advokatbyråer. Alla ledamöter och
biträdande jurister verksamma på
advokatbyråer är underkastade de
advokatetiska reglerna. De är till-
komna i klientens intresse och är
grundvalen för advokatyrket. Sam-
ma regler gäller för alla advokater.
Advokaterna åtnjuter inte något
monopol och det finns inte något
advokattvång.

Advokat är dock en skyddad
titel som ska garantera hög etik och
professionalism. Advokatyrkets
kärnvärden är oberoende, lojalitet,
konfidentialitet och regler till för-
hindrande av intressekonflikter.
Dessa är unika för vårt yrke och
därmed för våra klienter.

Klienternas privilegier liksom
advokatens skyldigheter är desam-
ma oberoende vem klienten är eller
vilka rättsliga frågor som är föremål

för advokatens rådgivning och
biträde.

Advokatsamfundet har sedan
mycket lång tid värnat om

just dessa för advokatyrket utmär-
kande drag. Samfundet har inte
bara uppställt regler, utan utövar
också en effektiv tillsyn. Den utö-
vas av styrelsen och
disciplinnämnden. Resultatet av

denna kontroll är numera även helt
öppen och tillgänglig för dem som är
intresserade att ta del av beslut i
disciplinärenden.

Att företräda en klient i process,
det kan vara ett brottmål, en

arbetsrättstvist, omhändertagande
av barn eller krav på skadestånd är
en viktig och svår uppgift. Advo-
katen som ombud och biträde i

process är själva grunden för advo-
katens uppgift.

Klienten är hänvisad till sitt
ombud och ofta bara till denne.
Det ställer alldeles särskilda krav på
advokaten. Det är därför advokater
är underkastade höga krav på etik
och integritet.

ANNE RAMBERG

Advokat och generalsekreterare i
Sveriges advokatsamfund

Processen central uppgift för advokater

Producerad på uppdrag av Sverige advokatsamfund
Medföljer Svenska Dagbladet den 25 maj 2005
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Nyligen hände det igen. I ett stort och
omskrivet ekobrottmål ogillades
åklagarens talan. På en efterföljande press-
konferens sa åklagaren att han var bekym-
rad över vilka signaler det kunde ge. Och i
massmedia förekom såväl reaktionen att
friandet var en rättsskandal som att de fria-
de var skyldiga ändå, om än möjligen inte
juridiskt.

Det var Prosolviamålet. Jag är väl insatt i sak-
förhållandena, eftersom jag var en av försva-
rarna. Trots att jag är affärsjurist med civil-
rättslig inriktning har jag i olika roller agerat
också i några andra stora och omskrivna
ekobrottmål, bland dem den så kallade mut-
skandalen i Gotlandsbolaget (där jag var för-
svarare) och det så kallade Trustormålet (där
jag i tingsrätten biträdde åklagaren som likvi-
dator i Trustor). Omvärldens reaktioner på
utgången i dessa mål liknar dem i Prosolvia-
målet.

Man ska akta sig för att tjuta med ulvarna.
Men i ett hänseende är jag faktiskt beredd att
falla in i klagokören. De stora ekobrottmålen
innefattar rättsskandaler. Och de skickar
dåliga signaler till allmänheten om tillståndet
i rättsstaten.

Men jag har ett annat perspektiv på dessa
problem än vad som brukar ges uttryck för i
massmedia.

EN FUNGERANDE rättsstat förutsätter att
allmänheten har ett rimligt förtroende för
rättsordningen. Om i kända ekobrottmål
utgången avviker från vad allmänheten har
förväntat sig, uppstår ett slags förtroendegap.
Det är farligt. Om man för resonemangets
skull håller fast vid hypotesen att domstolar-
na trots allt normalt dömer rätt, kan konsta-
teras att problemet har att göra med
ursprungsförväntningarna. Dessa byggs ofta
upp av massmedia i ett samspel med perso-

ner, som kan ha ett eget och särskilt intresse
av att en ekonomisk olycka vinklas i brottslig
riktning. Att mana massmedia till en åter-
hållsam kritisk inställning lönar sig nog föga.
Däremot vill jag mena, att skadan skulle kun-
na lindras med ett mer kritiskt förhållnings-
sätt under förundersökningen.

I PROSOLVIAMÅLET är det min bestämda
uppfattning att utredningen systematiskt har
varit inriktad på att verifiera att massmedias
beskrivning var riktig. Det har lett till konse-
kventa och systematiska skevaktigheter i det
underlag som har legat till grund för åklaga-
rens åtalsbeslut.

Problemet med att en förundersökning
kan präglas av att utredare och åklagare tar
till sig ett på förhand etablerat synsätt blir
inte mindre av bristen på kunskap om den
affärsmässiga miljön. Det fattas helt enkelt i
förförståelse. Detta leder såväl till att vad för
den insatte är en naturlig ordning, kan för en
åklagare förefalla anmärkningsvärt och gra-
verande. Men naturligtvis kan också det
motsatta inträffa; vad någon med kunskap
om affärsmiljön omedelbart uppfattar som en
oegentlighet ser inte utredare och åklagare,
eftersom de inte behärskar miljön.

BETYDELSEN AV BRIST på förförståelse har
efter min mening kommit till ett flagrant
uttryck i Trustormålet, där majoriteten i
hovrätten på ett för den insatte alldeles obe-
gripligt sätt har godtagit förklaringen om att
från Trustor orättmätigt frånhända pengar
erhållits i provisioner. För den som kan mil-
jön står det alldeles klart att sådana provisio-
ner förekommer helt enkelt inte.

Betydelsen av förförståelse visar sig också i
Gotlandsmålet. Åklagarsidans okunskap om
brukligt avtalsmönster i skeppsbyggnadssam-
manhang ledde honom till att driva linjen att
en normal uppgörelse var en muta.

EN SLUTSATS SOM JAG har dragit är att det
är ytterst farligt att vistas i en affärsmiljö som
är förenad med ekonomiska svårigheter. Ris-
ken är nämligen stor att någon felaktigt styr
in massmedia på en straffrättslig vinkel, vil-
ket spår polisens utredare och åklagare däref-
ter följer hela vägen till en långvarig rätte-
gång.

Att den drabbade sedermera frias är en
klen tröst. Han har oftast i massmedia redan
utpekats som skyldig, och genom åklagarens
åtalsbeslut har han dessutom satts i dom-
stolsfängelse.

Domstolsfängelse? Ja, det är så att den
som åtalas är skyldig att personligen närvara

under rättegången. Han är således under rät-
tegångstiden förhindrad att leva ett normalt
liv. Och även om han frias finns ingen lagbe-
stämmelse som ger honom rätt till ersättning.
I Prosolviamålet satt de tilltalade i domstols-
fängelse i åtta månader. Detta till följd av ett
åtalsbeslut, som inte kunde överprövas i
domstol.

En annan aspekt är att de stora ekobrott-
målen tar i anspråk för stora resurser från
redan underfinansierade rättsvårdande myn-
digheter. Således har domstolarna inte till-
räckliga resurser för att kunna hantera sin
målbalans. Väntetiden är orimligt lång,
särskilt i tvistemål.

VAD KAN DÅ GÖRAS? Jag tror att nyckelor-
den är kompetens och fokusering.

För att börja med fokuseringen: Vissa
regeländringar måste till. Det måste bli möj-
ligt för åklagarna att välja bort det som är
mindre väsentligt eller mer svårbevisat. Man
måste också ändra domstolsprocessen så att
parternas positioner så långt möjligt är har
klarlagts före huvudförhandlingen. Huvud-
förhandlingstiden måste förkortas och där-
med den tid den tilltalade har att sitta i
domstolsfängelse.

Och vad gäller kompetensen: Det är nöd-
vändigt att förundersökningen i ett tidigt ske-
de läggs upp efter en plan som bygger på en
gedigen kunskap om den miljö som under-
söks. Sådan kunskap finns inte i tillräcklig
utsträckning hos åklagarna när det gäller
ekobrott. Jag tror inte heller att det är realis-
tiskt att tänka sig att utbildning eller rekryter-
ing från näringslivet ska lösa problemet. Mitt
förslag är att i större ekobrottmål hjälp hyrs in
från näringslivet. Jag tror att till exempel de
större revisionsbyråerna i vissa fall skulle kun-
na ge mycket valuta för pengarna.

ÄR DE STORA ekobrottmålen ett hot mot
rättssäkerheten? Det bör ha framgått att mitt
svar på den frågan är obetingat jakande. Det
är allvarligt. Och det är hög tid att göra något
åt saken.

STEFAN LINDSKOG

Advokat och ordförande i styrelsen 
för Sveriges advokatsamfund
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Är de stora ekobrottmålen 
ett hot mot rättssäkerheten?

Stefan Lindskog har arbetat med flera av de stora och uppmärksammade ekobrottmålen, bland
andra Prosolviamålet och Trustormålet.
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Box 7305 • 103 90 Stockholm • Tel: 08-22 09 00 • Fax: 08-20 40 90 • info@hpa.se • www.hpa.se

Hellström & Partners Advokatbyrå erbjuder heltäckande juridisk rådgivning inom svensk och 
internationell affärsjuridik. Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information eller besök
vår hemsida på www.hpa.se.

Affärsjuridik på hög nivå
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Svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på corporate finance,
immaterialrätt & IT-rätt samt skiljemanna- & processrätt

Advokatsamfundet är reglerat i 
rättegångsbalken och samfundets
stadgar fastställs av regeringen.
Endast den som är ledamot av sam-
fundet har rätt att använda titeln
advokat.

Advokatsamfundet är en pri-
vaträttslig sammanslutning med
ändamål att upprätthålla en etiskt
och professionellt hög kvalitet
inom advokatkåren, att följa rätt-
sutvecklingen och verka för att
samfundets erfarenhet kommer
denna till godo, att tillvarata advo-
katernas allmänna yrkesintressen
samt att verka för sammanhållning
och samförstånd mellan advokater-
na.

Advokatsamfundet anlitas i stor
utsträckning som remissorgan och

avger yttranden över i princip alla
förslag till central lagstiftning.
Samfundet deltar även i den
offentliga debatten i ämnen som
anses särskilt angelägna för rättsut-
vecklingen. Samfundet bedriver
också viss offentligrättslig verksam-
het.

Genom en reglering i rätte-
gångsbalken tilldelas samfundet
förvaltningsuppgifter som innefat-
tar myndighetsutövning, framför
allt i fråga om den disciplinära
verksamheten.

ADVOKATSAMFUNDET är geo-
grafiskt indelat i sju avdelningar,
var och en med lokal verksamhet
och avdelningsstyrelse. Avdel-
ningsstyrelserna avger yttranden

till samfundets styrelse bland annat
i ärenden angående ansökningar
om inträde i samfundet. Ledamö-
ternas bestämmande inflytande
över Advokatsamfundet utövas
genom fullmäktige, som utses av
avdelningarna.

FULLMÄKTIGE sammanträffar en
gång per år och väljer Advokatsam-
fundets styrelse, som består av nio
ordinarie ledamöter, nio supplean-
ter, ordförande och vice ordföran-
de.

Fullmäktige väljer också ordfö-
rande, vice ordförande och sex
ledamöter till disciplinnämnden.
De återstående tre ledamöterna av
disciplinnämnden, de offentliga
representanterna, utses av regering-
en. I sin verksamhet är disciplin-
nämnden helt självständig.

Vart tredje år hålls allmänt
advokatmöte då ledamöterna sam-
las till föredrag och debatter i aktu-
ella rättspolitiska frågor och
yrkesfrågor.

Regleringen av Advokatsamfun-
det syftar till att tillförsäkra den
rättssökande allmänheten kvalifice-

rade ombud och biträden. En
advokat är enligt lag skyldig att
iaktta god advokatsed och är i sin
verksamhet underkastad samfun-
dets och Justitiekanslerns tillsyn.
Samfundets kontroll i etiskt hänse-
ende utövas genom dess disciplin-
nämnd.

Vad som är god advokatsed
utvecklas genom uttalanden av sty-
relsen samt genom disciplinnämn-
dens avgöranden. Ett disciplinärt
ingripande kan leda till påföljderna
erinran, varning, varning med
straffavgift eller uteslutning.

ADVOKAT FÅR ENDAST den kalla
sig som har blivit antagen som
ledamot av Sveriges advokatsam-
fund.

Vem som helst får starta en juri-
disk byrå. Det finns inte några krav
på utbildning eller erfarenhet för
att kalla sig jurist och erbjuda juri-
disk rådgivning i Sverige.

För att bli advokat fordras däre-
mot omfattande teoretisk och
praktisk utbildning. Efter cirka fem
års juridisk utbildning och
jur.kand.-examen vid universitet

krävs fem års juridiskt arbete.
Under minst tre av dessa fem år ska
man ha tjänstgjort som biträdande
jurist vid en advokatbyrå eller drivit
egen juridisk byrå. Från och med
den 1 januari 2004 krävs dessutom
att sökanden ska ha avlagt advoka-
texamen.

UNDER 2003 ANTOG fullmäktige
ett förslag om professionell vida-
reutbildning av advokater. Enligt
de riktlinjer som styrelsen har fast-
ställt ska varje yrkesverksam advo-
kat genomgå minst 15 timmar
strukturerad utbildning varje år.

Advokatsamfundet har sitt
kansli på Djurgården i Stockholm.
Kansliet leds av en generalsekrete-
rare, för närvarande advokat Anne
Ramberg.

I Advokatsamfundets fastighet
finns även Juridiska Biblioteket i
Stockholm, som är öppet för alla
med en juristexamen och för juri-
dikstuderande.

Juridiska biblioteket är ett av
Sveriges främsta juridiska fackbib-
liotek med en boksamling på upp-
emot 50 000 band.

Sveriges advokatsamfund 
– en presentation
Sveriges advokatsamfund bildades på enskilt initiativ 1887
och fick officiell status när nya rättegångsbalken trädde i
kraft 1948. Vid bildandet var ledamöterna 38 till antalet.
Samfundet har numera mer än 4 200 ledamöter. Under de
senaste 20 åren har antalet ledamöter mer än fördubblats.

http://www.cederquist.se/
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Tillvaron visar sig gång efter
annan vara bräcklig. De mest
lugna och till synes stabila sociala
sammanhang kan plötsligt rämna
och en person misstänks för ett
brott. Detta gäller överallt i sam-
hällslivet, i alla familjer oberoen-
de av social ställning och etnisk
bakgrund, inom näringslivet lik-
som i den allmänna sektorn.
Ibland är den misstänkte skyldig,
ibland inte.

Rätten till en försvarsadvokat är
grundläggande i ett rättssamhälle.
En förutsättning för samhällets
legitimitet när det gäller att utmäta
och genomdriva straff är förstås att
den dömde har fått alla möjligheter
till ett starkt och effektivt försvar.
Detta gäller i lika hög grad för den
tidigare ostraffade som för den
belastade återfallsförbrytaren.

FÖRVÄNTNINGAR OCH KRAV
PÅ FÖRSVARAREN
Vad ska klienten då förvänta sig av
försvararen? Här är några huvud-
punkter:

FÖRSVARAREN SKA STÅ på den
misstänktes sida. Försvararen mås-
te alltid utgå från den misstänktes
version av händelseförloppet. Den
berättelsen blir vår utgångspunkt
och arbetshypotes. Vårt privata
tyckande är ointressant. Det får
inte förekomma att försvararen gör
sig till domare över sin egen klient.
Vi ska förstås upplysa om rättsläget
och bevisläget. Men klienten avgör
vad han eller hon berättar. Den för-
svarare som skulle försöka servera
en story till klienten eller bättra på
berättelsen, bryter mot advokateti-
ken och kommer förr eller senare
att avslöjas.

En advokat är inte skyldig att
kontrollera riktigheten i de uppgif-
ter som klienten lämnar (som
huvudregel), men advokaten får
inte lämna medvetet osanna upp-
gifter.

Eftersom den som misstänks för
ett brott inte själv har någon skyl-
dighet att bidra till utredningen
eller vara aktiv och inte heller mås-
te lägga fram egen bevisning, har
inte heller försvararen någon sådan

skyldighet. Ja, försvararen får helt
enkelt enligt advokatetiken inte i
rätten åberopa bevis eller lämna
uppgift som talar till klientens
nackdel.

DET ÄR ÅKLAGAREN som har
hela bevisbördan. Ibland har förstås
den misstänkte egna vittnen eller
annan bevisning som visar på hans
oskuld eller stärker hans position.
Försvararen ska då bevaka att detta
kommer fram.

Försvararen ska ständigt vara en
kritisk och skeptisk granskare av
polisens och åklagarens uppgifter
och påståenden.

Inte så få brott – särskilt vålds-
brott som riktar sig mot försvarslö-
sa eller mot personer i underläge –
väcker avsky och avståndstagande
från allmänheten. Även den miss-
tänktes personliga drag kan ibland
vara stötande och provocera. Det är
i dessa fall kanske ännu viktigare
att den misstänkte har en försvarare
som är beredd att utföra uppdraget
utan tanke på eventuellt egna obe-
hag eller andra ovidkommande

omständigheter. Även denna
grundsats står i advokatsamfundets
etiska regler.

Försvararen ska med ”nit och
omsorg tillvarata den misstänktes
rätt” (citat från rättegångsbalken).
Detta innebär att försvararen måste
sköta sitt uppdrag under största
ansvarstagande. Den som är miss-
tänkt för ett brott är i ett klart under-
läge. Staten har stora resurser och
ingripande maktmedel vid en brotts-
utredning (anhållande och häktning,
beslag och husrannsakan, telefonav-
lyssning och spaning med mera).

DEN MISSTÄNKTE har oftast bara
försvararen att vända sig till. För-
svararen ska ge röst åt den miss-
tänkte, men också vara hans sköld
och stöd under tiden som en brotts-
utredning och lagföring pågår. Den
misstänkte ska vara trygg med sin

försvarare som ska se till att den
misstänkte får de förmåner som han
eller hon kan vara berättigad till.

FÖR ATT FULLGÖRA denna roll
krävs också kunskaper och
yrkesskicklighet. Vi måste förstås
behärska straff- och processrätten,
men förkovrar oss också, bland
annat genom obligatorisk vidareut-
bildning, i själva försvarartekniken,
det vill säga i förhörs- och pläde-
ringsteknik, kriminalteknik, vitt-
nespsykologi, allmän bevisvärder-
ing med mera.

Att vara försvarare för en person
är att axla ett stort förtroende och
att fullgöra en viktig uppgift. Men
det är sannerligen också ett privile-
gium.

TOMAS NILSSON

Advokat och suppleant i styrelsen 
för Sveriges advokatsamfund

Försvarsadvokaten
ska stå på den
misstänktes sida

Det är åklagaren som har hela bevisbördan. Advokat Tomas Nilsson berättar
här om hur en försvarsadvokat arbetar.

Arbetsrätten har under senare år
expanderat, generellt som rätts-
område och som verksamhets-
område för advokater.

Lagstiftning för jämställdhet, mot
diskriminering och om arbetsmiljö
tillsammans med regler om perso-
nalens rätt vid övergång av verk-
samhet utgör nu också arbetsrätt.

Traditionellt har arbetsrätten i
Sverige tillhört de fackliga organi-
sationerna och arbetsgivarförbun-
den. Så är det fortfarande i väsentlig
omfattning. Kollektivavtalen har
stort inflytande på den svenska
arbetsmarknaden och även om kol-
lektivavtalsförhållande inte skulle
föreligga i det enskilda fallet utgör
”branschens kollektivavtal" ofta
riktmärke.

För arbetsrättsprocessen finns

särskilda regler att iaktta. I mål mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare
gäller särskild lag om rättegången.
Speciella regler om preskription, til-
låtligheten av bevisning och interi-
mistisk giltighet av anställningsför-
hållande finns. Arbetsdomstolens
vägledande praxis är välutvecklad
och föreligger även i detaljfrågor.

ARBETSRÄTTEN HAR genom till-
komsten av senare lagstiftning
kommit att integreras med vad som
kallas affärs- och företagsjuridiken.
Den preventiva arbetsrätten har i
dag absolut betydelse vid företags-
etableringar, företagsöverlåtelser
och verksamhetsförändringar.
Internationaliseringen har ökat
intresset för den gränsöverskridan-
de arbetsrätten och Europarätten
har fått ökad betydelse. Detta stäl-

ler höga krav på arbetsrättsliga
kunskaper. Den preventiva arbets-
rätten är att tillämpa för att före-
bygga skadeståndsansvar, projekt-
förseningar och även goodwill-för-
luster och ytterst till undvikande av
kostsamma domstolsprocesser.

TILL DEN PREVENTIVA arbetsrät-
ten hör väl övervägda och lättolka-
de anställningsavtal. Tydliga
anställningsavtal förebygger tvister.
Arbetsrättsadvokaten vet vilka
överväganden som ska göras avse-
ende avtal för chefstjänstemän, vare
sig advokaten företräder arbetsgi-
varen eller chefstjänstemannen.
Ifråga om andra anställda kan
advokaten medverka vid etablering
av rekryteringsrutiner, val av
anställningsform och vid utform-
ning av anställningsbesked för såväl

tidsbegränsade som tillsvidarean-
ställningar. Inför utlandsplacering-
ar samt ifråga om hitflyttande
utländsk personal föreligger alltid
särskilda frågor att beakta.

I arbetsmiljöhänseende kan
advokaten användas inte bara för
att undvika skadestånd utan även
för att motverka straffansvar vid
arbetsplatsolycka. Arbetsmiljöarbe-
tet inom företaget kräver korrekt
delegering så att lämplig befatt-
ningshavare erhåller klara instruk-
tioner och befogenheter för att
säkerställa god arbetsmiljö på
arbetsplatsen. Hit hör också att
inrätta effektiva kontrollrutiner.

Vid upprättande av instruktio-
ner där policyfrågor och etikhänsyn
ska tas är advokatens medverkan
betydelsefull. Advokaten vet vad
som är lagligt korrekt och kan väg-

leda vid exempelvis motstridiga
intressen i sälj- och köpsituationer.

ADVOKATEN KAN biträda med
jämställdhetsplaner samt lämna råd
inför såväl intern som extern rekry-
tering till undvikande av kränk-
ningar av jämställdhets- och diskri-
mineringslagstiftningen. Vid inrät-
tande av pensionssystem och inci-
tamentprogram kan advokaten
biträda för att tydligt formulera
företagets utfästelser.

Den förebyggande juridikens
betydelse är alltså i allra högsta
grad relevant för arbetsrätten.
Arbetsrättsadvokaten är kompe-
tent, oberoende och tillgänglig för
den preventiva arbetsrätten.

STEFAN RUBEN

Advokat och ledamot av Sveriges 
advokatsamfunds disciplinnämnd

Advokaten och den preventiva arbetsrätten

http://www.vinge.se/
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Domstolarna har fått ökad
förståelse för brottsoffren, men i
vissa typer av brottmål, till exem-
pel sexualbrott, finns fortfarande
gamla konservativa attityder och
värderingar som kan skuldbeläg-
ga målsäganden/brottsoffret.

Det anser advokat Elisabeth Fritz,
specialiserad på att arbeta med
uppdrag som målsägandebiträde
vid grova våldsbrott.

– Det är främst äldre, konserva-
tiva ledamöter i domstolarna som
kan ha en gammalmodig syn på
kvinnor, säger hon. Egna värder-
ingar kan komma att få betydelse i
den bevisvärdering som görs i
domstolarna.

– I många känsliga mål vill man
hellre ha en viss typ av ledamöter,
medan andra ledamöter inte är att
föredra. De ledamöter som man
önskar är de som har en modern
syn på kvinnor och deras rättighe-
ter samt de som har kunskap om
brottsoffers reaktioner och kriser i
olika situationer.

ATT KVINNOR BESTÄMMER över
sina liv och att ett nej är ett nej oav-
sett hur en kvinna är klädd eller
beter sig, borde vara en självklarhet,
men enligt Elisabeth Fritz drabbas
kvinnor som brottsoffer av gamla
värderingar om hur kvinnor ska
uppträda.

Elisabeth Fritz jämför sexual-
brottsoffers bemötande med andra
brottsoffer, som till exempel utsatts
för misshandel. Ingen domstol
skulle direkt eller indirekt skuldbe-
lägga ett misshandelsoffer på det
sätt som sker i just våldtäktsmål.

UTBILDNING ÄR ETT SÄTT att
förändra kunskapsnivån och attity-
derna, enligt Elisabeth Fritz. Ett
annat är att föryngra domstolarna,
vars ledamöter ofta har hög mede-
lålder.

Elisabeth Fritz efterlyser också
att domstolarna i ökad utsträck-
ning ska leda förhandlingarna på
ett kraftfullt sätt och avföra ovä-
sentliga frågor som går ut på att
kränka målsäganden, det vill säga

frågor som inte är väsentliga för
sammanhanget.

Rättssäkerheten vid domstolar-
na är dock i allmänhet stor, anser
Elisabeth Fritz, men barnens rätts-
säkerhet är ofta betydligt sämre än
vuxnas.

FORTFARANDE ÄR INTE förhör
med barnen tillfredsställande, det
kan till exempel finnas allt för
många ledande frågor i polisförhö-
ren. Man tar inte heller hänsyn till
hur barnen ska förhöras, det vill
säga det sker inte i den miljö som är
lämpligast utifrån barnens behov.

Barnens utsagor tolkas också
alltför restriktivt och man kräver att
barn ska berätta och svara på frågor
som om de vore vuxna. Det behövs
betydligt större kunskaper inom
alla led för att förbättra barnens
rättssäkerhet. Den delen av rättsvä-
sendet måste det till en ändring på
omgående, enligt Elisabeth Fritz.

– Många åtal ogillas i domsto-
larna och allt för många förunder-
sökningar läggs ner utan att polis

och åklagare grundligt gjort vad de
ska i en förundersökning, säger
hon. Det finns behov av fler specia-
lister.

– I de mål där dessa specialister
och engagemanget finns brukar det
också leda till ett lyckat resultat.

ELISABETH FRITZ ÄR också spe-
cialiserad på hedersrelaterad brotts-
lighet, det vill säga våld mot främst
kvinnor och barn där motivet är att
återupprätta en familjs heder.

– Dessa brott är mycket speciella
eftersom hotbilden mot offret
kommer från en hel grupp, säger
Elisabeth Fritz. En svensk man
som misshandlar sin kvinna är
ensam i sin gärning. Konsekvenser-
na för en flicka eller kvinna som
hotas av sin familj av hedersrelate-
rat våld är mycket stora.

– Även om fadern eller brodern
som hotat eller slagit döms till
fängelse, riskerar kvinnan att möta
andra bröder eller farbröder och
deras söner som fortsätter att hota.

Hoten tar aldrig slut och de

utsatta kvinnorna eller flickorna
tvingas till långtgående förändring-
ar av sina liv. Det kan röra sig om
byte av namn, flyttning och till och
med livvaktsskydd, enligt Elisabeth
Fritz.

– I de här fallen finns också ett
behov av större kunskaper om hur
den här brottsligheten fungerar och
vilka konsekvenser brotten får för
de som drabbas, säger hon.

DOMSTOLARNA HAR numera fått
en större grundläggande kunskap
om det hedersrelaterade våldet,
enligt Elisabeth Fritz. Däremot
behövs förändringar i lag att dessa
brott med nämnda motiv ska utgöra
en försvårande omständighet samt
leda till en straffskärpning eftersom
konsekvenserna för offret är så vitt-
gående och hotbilden så allvarlig.

– Många som döms tycker att
det är värt att ta ett straff på sex
månader för att ”återupprätta”
hedern för familjen. Ett mycket
långt straff skulle kanske värderas
annorlunda, säger Elisabeth Fritz.

Kvinnliga brottsoffer mer utsatta
Kvinnliga brottsoffer möts ofta av gammalmodiga attityder kring hur kvinnor ska uppträda och vara klädda. Offer för andra
brott blir inte lika ifrågasatta, menar advokat Elisabeth Fritz som har specialiserat sig på den här typen av brottmål.

http://www.vinge.se/
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Sedan lagändringen i föräldra-
balken 1998 har situationen för
många barn förbättrats i
vårdnadstvister då delad vårdnad
mellan föräldrar blir det normala
utfallet. För de svåra fallen, där
en förälder exempelvis anklagar
den andre för övergrepp, har det
blivit sämre för barnen.

Det anser advokat Lena Feuk, spe-
cialiserad på fall med utsatta kvin-
nor och barn, men även på brottmål.

Familjerättsliga processer är inte
sällan mycket komplicerade och
dynamiska. Ofta kan flera mål pågå
parallellt i olika rättsinstanser och
hos socialnämnden. Det är inte
ovanligt att en vårdnadstvist avgörs
i tingsrätten samtidigt som tvisten
om umgängesrätten är uppe i läns-
rätten eller i kammarrätten. Paral-
lellt med dessa rättsliga processer
kan socialnämnden vara mitt uppe i
en barnavårdsutredning och en
polisutredning gällande samma
familj kan ha inletts.

– Det finns ingen sammanfat-
tande övergripande rättslig syn på
dessa familjeärenden, säger Lena

Feuk. Utfallen i de olika utredning-
arna kan gå stick i stäv med
varandra.

FÖR DE BARN OCH kvinnor som
är utsatta för övergrepp och våld i
hemmet har situationen blivit säm-
re sedan lagändringen, anser Lena
Feuk. Det brister framför allt i
kompetensen hos utredande myn-
digheter.

– Kunskapen och förmågan att
göra riktiga barnutredningar är
tyvärr på nedåtgående inom social-
tjänsten, säger Lena Feuk. Den nya
lagstiftningen är fantastiskt bra för
barn i normalfallet och lagstiftaren
har uppnått det som avsågs, att
barn ska få en bättre kontakt med
båda sina föräldrar.

– MEN BARN I FAMILJER med ett
stort trauma behandlas på samma
sätt som normalfamiljen, säger
hon. Här har det definitivt blivit
sämre.

Straffrätten och familjerätten
har skilda förhållningssätt till kvin-
norna, enligt Lena Feuk. I straff-
rätten blir kvinnor trodda när de

beskriver sina män och före detta
män som hotar, trakasserar och
misshandlar. I familjerätten där-
emot misstänks kvinnan per auto-
matik vara hatisk och hämndlysten
och hennes ord tillmäts därför
mindre betydelse.

LENA FEUK BESKRIVER som
exempel ett fall där en kvinna miss-
tänker att barnens far förgripit sig
på dem, och därför på alla sätt för-
söker förhindra fadern att träffa
barnen. Detta anses vara en
umgängessabotör på grund av att
barnutredningarna är bristfälliga. I
nästa skede förlorar kvinnan därför
vårdnaden om barnen till den per-
son som misstänks för övergreppen.

Utredare vid sociala myndighe-
ter och hos polisen saknar rutiner
som tillgodoser rättssäkerheten vid
utredningar av utsatta barn, enligt
Lena Feuk. Samtidigt är kunska-
pen i många fall bristfällig om hur
barn reagerar och agerar.

Det barn berättar kan ifrågasät-
tas när till exempel en utredare
efter en berättelse av en fyraåring
ställer följdfrågor om när någon-

ting hände, eller hur många gånger
det hände, enligt Lena Feuk.

– Hur ska fyraåringen kunna
svara på det om hon eller han inte
kan klockan, säger hon.

BARN BERÄTTAR INTE att de bli-
vit utsatta för övergrepp, liksom
många vuxna kvinnor som blivit
våldtagna, inte heller gör det, enligt
Lena Feuk. De berättar inte heller
gärna om traumatiska händelser de
har varit med om.

– Att berätta om vad som har
hänt är att återuppleva det, säger
hon.

Förhör med barn hamnar ofta i
en moment 22-situation, anser
Lena Feuk.

Barnen berättar ingenting om
de inte känner trygghet run-
tomkring sig, vilket de inte gör om
de måste träffa den som utfört
övergreppen mot dem. Om barnen
inte berättat måste de fortsätta träf-
fa den som förgripit sig på dem.

Barn utsatta för övergrepp
har fått sämre rättssäkerhet

Barnens situa-
tion i de svåra

vårdnadstvister
na har försäm-

rats efter senaste
lagändringen,
anser advokat

Lena Feuk.
FOTO: ULF LODIN

Processer bör undvikas
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Att söka asyl är en mänsklig rät-
tighet. Beslutet i ett asylärende
kan många gånger vara helt livs-
avgörande för den asylsökande.
I dag avgörs asylärenden av
Migrationsverket och
Utlänningsnämnden, i de allra
flesta fall, utan att den asylsökan-
de träffat den person som fattar
beslut i ärendet.

Dagens system för asylprövning är
sedan länge hårt kritiserat. Jag har
som advokat i dessa ärenden ofta
känt en stor frustration och maktlös-
het då jag alltför ofta upplevt att min
klient varken fått en rättssäker eller
rättvis bedömning av sitt ärende.

Ett rättssäkert förfarande är ett
tvåpartsförfarande i domstol med
muntlig förhandling. Så har det
varit länge i till exempel brottmål
och familjemål i tingsrätt och
hovrätt. Man kan till och med få en
muntlig förhandling om man ris-
kerar att få sitt körkort återkallat.
Men för den människa som flytt
från sitt hemland och söker skydd i

Sverige och som riskerar att dödas,
torteras eller att könsstympas har
det inte varit så.

DEN 1 JANUARI 2006 läggs Utlän-
ningsnämnden ner och länsrätterna
i Stockholm, Göteborg och Malmö
tar över som första domstols-
instans, efter överklagande av
Migrationsverkets beslut. Kam-
marrätten i Stockholm blir den sis-
ta och slutliga instansen. Även
Migrationsverket håller på att för-
ändra sitt arbetssätt vid asylutred-
ningar vilket bland annat innebär
att vi juridiska biträden kommer in
tidigare i processen och får en akti-
vare roll. Vi träffar även Migra-
tionsverkets beslutsfattare i ärendet
tillsammans med klienten.

Den förestående förändringen
av asylprocessen innebär att vi
advokater äntligen får företräda
våra asylsökande klienter vid en
muntlig förhandling i domstol på
liknande sätt som vid andra mål i
domstol. Vår motpart blir Migra-
tionsverket och för oss advokater

gäller det då att lyfta fram alla
omständigheter och bevis som talar
för att vår klient ska få stanna i
Sverige. I domstolen kan bägge
parter argumentera för sin sak.
Migrationsverket måste öppet
redovisa landinformation och vi
kan då bemöta uppgifterna. Så är
inte fallet i dag då Migra-
tionsverket kan ha hemlig landin-
formation som påverkar beslutet
utan att den asylsökande har möj-
lighet att bemöta uppgifterna.

VI ADVOKATER HOPPAS nu att ett
av de viktigaste områdena för myn-
dighetsutövning äntligen ska genom-
gå en förändring mot ökad rättssä-
kerhet. Det nya förfarandet ställer
högre krav på oss och utbildningsin-
satser pågår redan. Rättssäkerheten
kommer inte automatiskt med ett
nytt system. Som på så många andra
områden krävs det att vi advokater
står upp för rättsäkerheten och,
naturligtvis, för våra klienter.

LENA ISAKSSON,

Advokat

Asylsökande får inte en rättvis bedömning i Sverige, skriver advokat Lena
Isaksson. De får inte sitt fall prövat i ett tvåpartsförfarande i en muntlig
förhandling i rätten.

Länsrätter tar över efter
Utlänningsnämnden i asylmål

Nästan ingen tycker om processer men vi gör
det. Vi är bra på att processa. Vi gillar den
anspänning och nerv som en process innebär.
Men eftersom vi vet att våra klienter inte delar
vår förtjusning är vårt mål att bara processa om
- och så länge - det är kommersiellt motiverat.
Tack vare vår breda erfarenhet av svenska och
internationella processer förlorar vi aldrig det
målet ur sikte.

Lindahl och processen.

Vi finns i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Uppsala
och Örebro. Läs mer på www.lindahl.se
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Konkurrensreglerna får allt större
betydelse för företag och
enskilda. Det märks inte minst
genom ett ökande antal mål med
konkurrensrättsligt innehåll, det
vill säga rättegångar där parternas
argument främst vilar på konkur-
renslagens regler eller motsvaran-
de regler i EG-fördraget.

Konkurrensrättens kärnområde
innehåller två förbud – det ena mot
konkurrensbegränsande samarbete
och det andra mot missbruk av
dominerande marknadsställning.
Överträdelser kan medföra kännba-
ra påföljder i form av konkurrens-
skadeavgift, ogiltighet av avtal och
skadeståndsskyldighet. Företagen
kan också åläggas att upphöra med
viss verksamhet eller vidta andra
konkurrensfrämjande åtgärder.

Exempel på sådana rättegångar
är Konkurrensverkets talan mot
företagen i den så kallade bensin-
kartellen och asfaltskartellen och
vissa kommuners skadeståndstalan
i kölvattnet på det senare målet.
Andra exempel är verkets talan
mot Posten, Telia och SJ på grund
av åtgärder som dessa dominerande
företag vidtagit mot sina respektive
konkurrenter.

KONKURRENSREGLERNA inne-
håller också en möjlighet att för-
bjuda vissa företagskoncentrationer
som annars skulle leda till en för
stark marknadsställning. Exempel
på sådana rättegångar är Konkur-
rensverkets förbudstalan mot sam-
manslagningen av Postgirot med
Bankgirot och nu senast mot fusio-
nen av SF och Sandrews.

Dessa rättegångar, som beroen-
de på omständigheterna förs vid
särskild domstol (Stockholms
tingsrätt och Marknadsdomstolen)
eller allmän domstol, rör som regel

stora ekonomiska värden. I ett
sådant mål ålades till exempel
Luftfartsverket på konkurrensrätts-
lig grund att återbetala ett miljard-
belopp till SAS. I det så kallade
bensinkartellmålet utdömdes sam-
manlagt 112 miljoner kronor i kon-
kurrensskadeavgift. Ett förbud att
fortsätta en viss verksamhet eller att
avbryta ett företagsförvärv kan
innebära ännu större skada för de
berörda företagen.

FÖR ATT TILLÄMPA konkurrens-
reglerna på rätt sätt måste man
också göra en grundlig bedömning
av hur den aktuella marknaden
fungerar för att förstå effekterna av
vissa avtal eller andra åtgärder.
Sammantaget blir de här målen
ofta mycket komplicerade med
omfattande faktisk och ekonomisk
bevisning. Bensinkartellmålet vara-
de i nästan fem år och tog över 70
rättegångsdagar i anspråk. 32 vitt-
nen och sakkunniga hördes och
nära 1 200 aktbilagor gavs in.

HITTILLS HAR konkurrensrätts-
målen i allt väsentligt rört Konkur-
rensverkets talan mot olika företag.

Men vi ser en tendens mot fler rät-
tegångar också mellan företag där
ett företag begär skadestånd av ett
annat eller vill få ett avtal ogiltig-
förklarat på konkurrensrättslig
grund.

Detta är en utveckling som
många tror kommer att fortsätta
även om vi nog aldrig når det
intensiva processande som pågår i
till exempel USA med deras speci-
ella regler om så kallade class
actions (grupptalan), tredubbla
skadestånd och särskilda rätte-
gångskostnadsregler. I framtiden
får vi kanske också en särskild
straffrättsprocess för medverkan i
karteller som utgör allvarliga över-
trädelser av konkurrensreglerna.

Konkurrensrättsprocessen ställer
höga krav på sina aktörer – både
domare, parter och ombud. Skär-
ningen mellan juridik och ekonomi
är inte alltid lätt att lösa och stora
värden står på spel. De advokater
som arbetar med dessa uppdrag är
ofta specialiserade på konkurrensrätt
och har ibland ekonomisk utbild-
ning vid sidan av den juridiska.

CARL WETTER,

Advokat
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Advokat 
Carl Wetter.

Konkurrensrätten 
får allt större betydelse

WERNER LUGER WERNER
Advokater och skatterådgivare

TYSK, SVENSK OCH INTERNATIONELL AFFÄRSJURIDIK

SKATTERÄTT · ASSOCIATIONSRÄTT · BOLAGSBILDNING

UPPHOVSRÄTT · FASTIGHETSRÄTT

INTERNATIONELL ARVSRÄTT

Dra fördel av vår över 20-åriga erfarenhet, 
våra etablerade nätverk och våra svensktalande jurister

Svenskspråkiga kontaktpersoner:
Dr. Klaus Werner · Katarina Bennet (svensk advokat) · Charlotta Kille

BRIENNER STRASSE 9, DE-80333 MÜNCHEN

TEL: +49-89-54 521-0 FAX: +49-89-54 521-109
E-MAIL: MAIL@WERNERLAW.DE

MÜNCHEN – LEIPZIG – STOCKHOLM

Konkurrensrätten spelar en allt större roll i EU-länderna.
FOTO: JOHAN PERSSON/SCANPIX.
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Sverige spelar en stor roll i inter-
nationella skiljedomsförfaran-
den. Många internationella
affärskontrakt innehåller regler
innebärande att eventuella fram-
tida  tvister ska avgöras genom
skiljedom. Sverige väljs ofta som
plats för förfarandet.

- Sverige har i skiljedomssamman-
hang ett gott anseende, säger advo-
kat Claes Lundblad, specialiserad på
internationella skiljedomsförfaran-
den.

Stockholm Handelskammares
Skiljedomsinstitut är det ledande
institutet i Sverige och ett av de
ledande i världen.

– INTERNATIONELLA handels-
kammaren i Paris är det största och
mest renommerade skiljedoms-
institutet med cirka 600 nya inter-
nationella tvister varje år, säger
Claes Lundblad, som är svensk
ledamot i Internationella Han-
delskammarens International Court
of Arbitration med säte i Paris.
Skiljedomsinstitutet vid Han-
delskammaren i Stockholm har
ungefär 90–100 nya internationella

tvister per år, vilket i sig är mycket.
De internationella tvister som

förläggs  till Stockholm för avgö-
rande är ofta öst-västliga till sin
karaktär. Ursprungslandet för tvis-
ten är inte sällan länderna i det for-
na östblocket. Detta har gammal
hävd och startade redan under Sov-
jettiden.

– Det finns på många håll en
djupt rotad misstänksamhet mot
nationella domstolar, säger Claes
Lundblad. De sovjetiska företagen
och myndigheterna valde under
Sovjettiden Sverige och Stockholm
som plats för skiljeförfarande,
bland annat på grund av Sveriges
neutrala ställning.

ÄVEN KINESISKA FÖRETAG för-
lägger ofta skiljeförfaranden till
Sverige. Det är det bakomliggande
stabila rättssystemet, tillgången på
goda skiljemän och ombud samt
föreställningen om Sverige som ett
”neutralt” forum som bland annat
har betydelse när företag från andra
länder söker sig till Stockholm för
skiljeförfaranden, enligt Claes
Lundblad.

– Vi har en bra skiljeförfarande-

kultur i Sverige, säger han. Svenska
skiljemän är inte korrumperade.
De är kompetenta och i sak opar-
tiska. Den kulturen finns inte i alla
länder.

STOCKHOLMS handelskammares
framgångsrika verksamhet rörande
internationella skiljeförfaranden
beror till stor del på parternas för-
troende för institutets saklighet och
omdömesgillhet, enligt Claes
Lundblad. Skiljedomsmän ska inte
snegla på ovidkommande hänsyn.

– Det är också viktigt att de som
sysslar med skiljeförfarande är kun-
niga i affärskunskap och affärstek-
nik, säger han. Det är viktigt att
förstå affärer för att kunna arbeta
med affärstvister.

Claes Lundblad är också ordfö-
rande i Swedish Arbitration Asso-
ciation, en privat organisation för
frågor rörande internationella skil-
jeförfaranden. Organisationen star-
tade 2004. Ett huvudsyfte är att
främja Sverige som plats för  inter-
nationella skiljeförfaranden genom
bland annat anordnande av semi-
narier och utbildning i skiljedoms-
rättsliga ämnen.

Sverige spelar viktig roll 
vid internationella tvister

Sverige har gott anseende i skiljedomssammanhang, säger advokat Claes
Lundblad som är specialiserad på området.

Gammalt gott nyskapande.
I dagens affärsvärld är anpassningsförmåga
A och O. Hamilton är en flexibel, modern
och ständigt växande affärsjuridisk advokat-
byrå. Men vår framgång bygger inte bara
på den juridiska kompetens vi samlat under
40 år. Den bygger lika mycket på vårt en-
gagemang, som både gör oss lätta att ha att
göra med och gör varje klient lika viktig;
inte bara de på börsens A-lista. Det är, tror
vi, därför vi idag har 7 kontor – alla med
stark lokal förankring – och också därför 
vi kan anpassa oss optimalt efter just era
affärsjuridiska behov. 

www.hamilton.se

http://www.gronberg.se/
http://www.hamilton.se/
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Det processas som aldrig förr
inom offentlig upphandling. När
lagen om offentlig upphandling,
LOU, trädde i kraft den 1 januari
1994 var många skeptiska till i
vilken utsträckning förfördelade
leverantörer skulle våga klaga på
upphandlande enheter med risk
att komma i onåd nästa gång en
upphandling skulle ske.

Något belägg för denna oro finns
uppenbarligen inte. Antalet över-
prövningsmål har ökat konstant
varje år, den stora skillnaden inträf-
fade 2002 då lagändringen om tio-
dagarsfristen genomfördes. Genom
denna lagändring erhöll landets
leverantörer en reell möjlighet att
få sin sak prövad. Sedan 2002 inne-

bär reglerna att när en upphandlan-
de enhet (kommuner, landsting och
statliga myndigheter och deras
bolag m.m.) har fattat beslut om
vilken leverantör och anbud som de
har valt, ska den upphandlande
enheten lämna upplysningar till
varje anbudsgivare om beslutet och
skälen för det i ett tilldelningsbe-
slut.

DEN UPPHANDLANDE enheten
får härefter inte teckna avtal med
den vinnande leverantören förrän
tio dagar har förflutit efter det att
tilldelningsbeslutet har skickats ut
till samtliga anbudsgivare. Innan
avtal är tecknat har en förlorande
leverantör möjlighet att få sin talan
prövad av länsrätt.

Under 2004 kom det in 1 124
upphandlingsmål till landets 23
länsrätter. Detta är en markant
ökning från 2003 (875 mål) men
med tanke på att det i Sverige san-
nolikt görs uppemot 70 000 upp-
handlingar per år är antalet över-
prövningar fortfarande att anse
som relativt lågt.

UPP EMOT EN FJÄRDEDEL av
dessa ansökningar om överpröv-
ning vann framgång i länsrätt, vil-
ket är ett bra utfall med tanke på
att många leverantörer skickar in
överprövningar utan att ha tagit
kontakt med en jurist.

En tredjedel av länsrättens
domar överklagas till någon av lan-
dets fyra kammarrätter.

En upphandlande enhet som
upphandlar i konkurrens och
behandlar samtliga anbudsgivare
lika löper självklart mindre risk att
råka ut för att en leverantör ansöker
om överprövning. Upphandlande
enheter är professionella och det
tillhör undantagen att någon miss-
gynnar en leverantör för att denne
har ansökt om överprövning. Vår
erfarenhet är dessutom att många
upphandlande enheter tar till sig av
kritiken i överprövningarna och
blir bättre till nästkommande upp-
handlingar.

VÅRT RÅD TILL LEVERANTÖRER
är att se över sina anbud innan de
skickas in till den upphandlande
enheten så att samtliga skall-krav

är uppfyllda, att rätt dokument är
medskickade och att det är firma-
tecknaren som undertecknar anbu-
det.

Om en leverantör förlorar en
upphandling bör denne omgående
kontakta en kunnig advokat på
upphandlingsområdet för att på så
sätt ha större möjlighet till fram-
gång i en eventuell upphandlings-
process.

Om fel har begåtts under upp-
handlingen finns alltid skäl att låta
domstol pröva upphandlingsförfa-
randet.

EVA-MAJ MÜHLENBOCK,

Advokat 

CATHARINA PIPER,

Jur. kand.

Tvister i ersättningsfrågor blir
allt vanligare i våra domstolar.
Varje år drabbas cirka 55 000
personer av trafikrelaterade
personskador, varav whiplash-
skadorna, eller pisksnärtskador-
na, svarar för tre fjärdedelar.

– Det har varit en konstant ökning
år från år, vilket kan tyckas vara
märkligt med tanke på att bilarna
blir allt säkrare, säger advokat Erik
Reveman.

Erik Reveman är specialiserad
på personskadeärenden och har
drygt 30 års erfarenhet av denna
typ av ärenden.

Han tror att ett skäl till ökning-
en är att människor i dag är mer
medvetna om vad en whiplash-ska-
da innebär och att sådana skador
verkligen existerar.

Samtidigt som antalet skador
ökar lönar det sig allt sämre att
processa, anser Erik Reveman.

– Det är ett dystert facit om
man ser det hela utifrån ett skadeli-
dandeperspektiv, säger han. Det är
framför allt i medicinska sam-
bandsfrågor som de skadelidande
klarat sig allt sämre i processerna.

MERPARTEN AV personskadorna
är trafikolyckor och sambandsfrå-
gorna handlar om en viss skada
orsakats av olyckan eller inte.

Enligt Erik Reveman beror det
dåliga utfallet i personskadeären-
den på hur domstolarna värderar

bevisningen i den här typen av mål.
De skadelidandes motparter, för-
säkringsbolagen, har resurser att
kalla in all nödvändig medicinsk
expertis, medan de som drabbats
kanske får nöja sig med sin huslä-
kare och kanske några andra exper-
ter av lägre medicinsk dignitet.

– DOMSTOLARNA rangordnar ex-
pertisen, vilket gör att det blir svårt
att matcha försäkringsbolagens
professorer, säger Erik Reveman.

Den här trenden är tydlig i Stock-
holm, men inte lika klar ute i lan-
det.

Erik Reveman är bekymrad över
att rättssäkerheten inte är fullgod i
många personskadetvister. Efter-
som rättsskyddet begränsas till
maximalt cirka 100 000 kr räcker
beloppet ofta inte ens till att driva
ett ärende i första instans, det vill
säga i tingsrätten. Den vackra tan-
ken om ”access to justice” är en chi-
mär.

– EN PERSON SOM ÄR skadad och
driver en process mot ett försäk-
ringsbolag och förlorar ska betala
sina egna och motpartens kostna-
der säger Erik Reveman. Då räcker
inte dagens rättskydd, och än
mindre räcker pengarna till att föra
frågan vidare till ytterligare en
instans.

– Inte ens mot högre premie
eller högre självrisk kan du förbätt-
ra ditt rättsskydd. Detta är ett rätts-
säkerhetsproblem särskilt all den

stund som försäkringsbolagens så
kallade ”frivilliga åtagande”
begränsats eller helt tagits bort i
villkoren hos några av de största
försäkringsbolagen.

Advokatsamfundet är medvetet
om denna problematik och en dia-
log pågår med försäkringsbolagen,
enligt Reveman. När rätten till
rättshjälp togs bort i personskade-
ärendena, så förutsatte man att för-
säkringsbolagen skulle träda in fullt
ut.

– Med facit i hand kan vi kon-
statera att så blev det inte, säger
Erik Reveman.

Det lönar sig att processa om upphandlingar

Advokat Erik Reveman har arbetat
med personskadeärenden i över 30 år.

Det sker 55 000 trafikrelaterade personskador i Sverige varje år trots att bilarna blivit säkrare. För de drabbade har det
dessutom lönat sig sämre att processa, anser advokat Erik Reveman. FOTO: ULF LODIN.

Allt fler ställer krav vid skador
men allt färre får någon ersättning

http://www.vinge.se/
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Skatterätten är ett av de mest
detaljreglerade områdena inom
juridiken. Nya lagar produceras
och befintliga lagar ändras i en
ständig ström. Det är därför lätt
att trampa fel och förbise vitala
detaljer när man handskas med
skattefrågor, vilket kan leda till
tunga och tidsödande tvister med
Skatteverket.

Skatteprocesser skiljer sig i väsent-
liga avseenden från civilrättsliga
tvister, till exempel är förlikningar
sällan möjliga. Motparten – staten
– har obegränsade resurser att driva
en process. Inte sällan driver dess-

utom det allmänna skatteprocesser
för att skapa prejudikat att använda
på andra liknande fall.

I en civilprocess får vinnande
part normalt sina rättegångskost-
nader ersatta. Så är det sällan i
skatteprocessen.

VISSERLIGEN FINNS möjlighet för
en skattskyldig som vinner att få
ersättning för ombudskostnader,
men erfarenheten visar att ersättning
sällan utgår och om den utgår är det
normalt endast med en obetydlig del
av de verkliga kostnaderna.

Det är tillrådligt att redan på ett
tidigt stadium i en skattetvist

utrusta sig med ett ombud, som är
sakkunnig på det skattejuridiska
området – en skatteadvokat – och
som kan tillse att processen får rätt
inriktning. Det är av stor betydelse
hur talan utformas och underbyggs.
Det går normalt inte att ändra talan
i ett senare skede.

GENOM DE personalneddragning-
ar som skett hos Skatteverket och
skattedomstolarna har det allmän-
nas möjligheter att avsätta tillräck-
lig tid och uppmärksamhet åt varje
enskilt fall blivit kraftigt beskurna
på senare år. Långa inlagor läses
endast översiktligt. Rättsfall som

den skattskyldige hänvisar till stu-
deras inte alltid.

Det är därför angeläget att und-
vika skatteprocesser eller att kväva
sådana i sin linda.

Redan vid upprättandet av själv-
deklaration är det viktigt att se till
att verkställda transaktioner och
yrkanden presenteras på ett sådant
sätt att Skatteverket inte kan göra
gällande att väsentlig information
utelämnats. Annars kan grund för
skattetillägg och eftertaxering före-
ligga.

TAXERINGEN FÖR ETT visst år
vinner normalt laga kraft vid

utgången av året efter inkomståret.
Om däremot en uppgift lämnats

i deklarationen som visas inte vara
helt korrekt eller tillräckligt infor-
mativ (gränserna är subtila) kan
eftertaxering ske intill femte året
efter utgången av taxeringsåret.
Det är viktigt att inte ge Skatte-
verket denna tidsutdräkt.

En skattejuridiskt erfaren per-
son kan upplysa om vilken in-
formation som måste lämnas i
deklarationen för att undvika ris-
ken för skattetillägg och eftertaxer-
ing.

BILL ANDRÉASSON ,

Advokat  

Skatteadvokaten
– ett viktigt stöd i skatteprocessen

Skatteprocesser kan handla om stora summor och förlikningar är sällan möjliga. Att ha experthjälp på detta snåriga och detaljreglerade område är därför tillrådligt.
FOTO: ULF LODIN
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Kan samer få en rättvis rättegång
i det svenska rättssystemet? 
Vårt rättssystem bygger på det
svenska kulturarvet, som skiljer
sig från samernas. Vad händer då
när två kulturer krockar i juridi-
kens värld och kan samerna få en
rättvis rättegång i den svenska
kulturens rättssystem?

Det normala i en rättegång är att
den som påstår något ska bevisa att
det är riktigt. Om någon till exem-
pel säger att han köpt en båt måste
han övertyga domstolen om att han
är ägare. Juristen kallar detta bevis-
bördans placering och den som har
bevisbördan bär risken för att pro-
cessen slutar i osäkerhet.

Domstolen ställer i sin prövning
kärandens och svarandens bevis-
ning mot varandra och avgör om
den som har bevisbördan har lyck-
ats bevisa sitt påstående. Om inte,
är saken förlorad.

SVERIGE HAR EN ovärderlig till-
gång, vår urbefolkning. Många
samer lever på renskötsel. De äger
ingen mark, men har en lagstadgad
rätt att utnyttja markägares områ-
den för sin verksamhet. En förut-
sättning för att samerna ska ha rätt
att ha sina renar på bete på privat-

ägda fastigheter är, enligt svensk
rätt, att renskötsel bedrivits där
sedan urminnes tider.

BEROENDE PÅ KLIMATET och
betesförhållandena flyttar samerna
olika långt mot kusten på vintrarna
för att finna bete för sina renar. När
förhållandena så kräver flyttar
Vapsten, Umbyn och Rans same-
byar sina renar hela vägen från fjäl-
len ner till kusten i Nordmaling,
Västerbottens län. Samebyarna har
flyttat sina renar på det här sättet
sedan medeltiden.

Över hundra markägare i Nord-
maling har nu begärt att tingsrätten
ska slå fast att samebyarna inte har
rätt att låta sina renar beta på och
passera deras fastigheter. Om man
utgår från huvudregeln om bevis-
bördans placering ska markägarna
bevisa sitt påstående. Men eftersom
markägarna påstår att något inte
existerar – i detta fallet renbetesrät-
ten – faller bevisbördan på samerna.

Hur ska då samerna kunna bevi-
sa att de har bedrivit renskötsel i
Nordmaling sedan urminnes tider?
Den svenska historien finns doku-
menterad i skrift sedan Gustav
Vasas tid. Detta har rättssystemet
utgått ifrån när reglerna om bevis-
ning slagits fast. Samerna har lik-

som andra ursprungsbefolkningar i
världen varit ”först på plats”. De
har varit utpräglade nomader och
aldrig haft anledning att dokumen-
tera sitt utnyttjande av marken. Det
har inte heller varit en del av deras
kultur att skriftligt dokumentera
sin historia.

De begränsade dokument som
berättar om samer och renskötsel är
i stället ofta upprättade av svenskar,

som i många fall varit negativt
inställda till samerna. Av de äldre
samer som skulle kunna berätta om
renskötseln i gamla tider finns inte
heller många kvar i livet.

Går det då att kombinera svensk
och samisk kultur i en rättegång?
Detta är en svår fråga som inneburit
att samer i tidigare processer om rätt
till renbete haft svårt att vinna fram-
gång.

Men om domstolen inte blundar
för problemet, utan i sin värdering
av bevisningen tar hänsyn till olik-
heterna i kulturerna kan Sveriges
urbefolkning få en rättvis prövning
av rätten till renbete, som är en
förutsättning för deras fortlevnad.

CAMILLA LEVINSSON,

Advokat
LARS MELIN,

Advokat

Omvänd bevisbörda för samerna

Över hundra markägare i Nordmaling i Västerbotten har begärt att tingsrätten ska slå fast att samernas renar inte
får beta på markägarnas ägor. Samerna måste bevisa att de bedrivit renskötsel där sedan medeltiden. FOTO: ULF LODIN
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