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HITTA RÄTT DOM DIREKT!

SCANNA QR-KODEN MED 
DIN SMARTPHONE FÖR 

ATT VETA MER!

1 TRÄFF.  
UPPSÅT ELLER OAKTSAMHET?

Med JP Rättsfallsnet får du en unik 
möjlighet att, med hjälp av Googles 
avancerade sökteknik, hitta relevant 
information i över 1,7 miljoner domar. 
 JP Rättsfallsnet erbjuder en komplett 
bevakning av samtliga instanser och varje år 
växer databasen med ca 375.000 domar. JP 
Rättsfallsnet ger dig helt nya möjligheter att 
hitta information och är ett ovärderligt verktyg 
för dig som arbetar med processer eller 
statistik, utvärdering och uppföljning.

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

Om ett sammanhållet advokatsamfund         och en gemensam värdegrund
en av advokatsamfundets centrala uppgifter är att värna 
ett enat samfund. Det är en viktig och svår uppgift. Ett 
enat samfund utgör en viktig förutsättning för att Advo-
katsamfundet ska kunna utgöra den professionella och 
starka röst för tillgodoseende av advokatkårens intressen, 
för inflytande i lagstiftningsfrågor och för deltagande i den 
rättspolitiska debatten som stadgarna kräver. Denna sam-
manhållning förutsätter – och har av tradition förutsatt – 
att advokater med olika inriktning och med skilda erfaren-
heter är delaktiga i samfundsarbetet. Sammanhållningen 
kräver representativitet i samfundets olika organ. Till 
detta kommer betydelsen av en gemensam värdegrund. 
Om detta har jag talat och skrivit många gånger.

sveriges advokatkår är heterogen. Av landets cirka 5 800 
advokater är 1 173 verksamma på enmansbyråer, under 
det att nästan 2 000 är verksamma på advokatbyråer 
med mer än 70 verksamma jurister. Enmansbyråerna 
bedriver huvudsakligen advokatverksamhet med inrikt-
ning på humanjuridik. Den övervägande delen av dessa är 
finansierad via timkostnadsnormen uppgående till 1 342 
kronor exklusive moms. Det motsvarar en höjning av 
kostnadsersättningen med 19 kronor per timme jämfört 
med 2016. Av dessa 19 kronor utgör arvodet till advokaten 
7,72 kronor! Resten avser att täcka lönebikostnader, loka-
ler, biträden och övriga rörelsekostnader. Kostnaden för 
rättsliga biträden uppgick till cirka 2,5 miljarder kronor 
och rättsskyddet stod för 455 miljoner kronor av den to-
tala omsättningen på advokatmarknaden förra året. Detta 
är en anmärkningsvärt liten andel av advokatbyråernas 
totala omsättning, som redan 2015 uppgick till 17 miljar-
der kronor exklusive moms. Därav stod, enligt uppgift i 
Affärsvärlden, de tio största byråerna för 5,3 miljarder 
kronor förra året. De stora affärsjuridiska byråerna, som 
präglas av hög specialisering och hög professionalism, 
har framgångsrikt expanderat på senare år. Det är såväl 
glädjande som välförtjänt.

Humanjuristerna har däremot, trots utvecklingen med 
allt större brottmål och ett stort behov av juridisk hjälp 
inom bland annat familjerättens område samt asylrätten 
och de administrativa tvångsmålen, haft svårt att rekryte-
ra biträdande jurister. Detta gäller särskilt enmansbyråer-
na. Humanjuristerna verkar under helt andra betingelser 
än affärsjuristerna och saknar i allmänhet den lönsamhet 

som medger att erbjuda konkurrenskraftiga löner till 
biträdande jurister och till expansion av verksamheten. 
Detta leder i sin tur till att återväxten undergrävs. Andelen 
humanjurister sjunker också betänkligt i förhållande till 
antalet affärsjurister. Tillväxten inom humanjuridiken är, 
till skillnad från utvecklingen inom affärsjuridiken, sedan 
många år oroväckande låg. Detta är djupt bekymmersamt 
från ett rättsstatligt perspektiv.

att affärsjuridiken växer är inte konstigt. Internatio-
naliseringen och en alltmer komplicerad lagstiftning 
kräver högt specialiserad advokathjälp. Näringslivet har 
också tillgång till sofistikerad rådgivning från de svenska 
affärsjuridiska byråerna. Men, många är de små näringsut-
övare som ska navigera i en allt mer juridiskt komplicerad 
verklighet. De saknar, i likhet med många enskilda, inte 
sällan resurser att betala för advokathjälp. Detta är också 
oroande från ett rättsstatligt perspektiv. Problemen gör sig 
gällande i många olika slag av mål, inte minst inom asylrät-
ten. Advokater inom humanjuridiken väljer numera ofta 
att inte åta sig vissa typer av uppdrag. Vissa områden har 
i det närmaste tagits över av andra professionella aktörer. 
Omsättningen för juridiska byråer som inte är advokatby-
råer uppgick 2015 till 2,436 miljarder. Till detta kommer 
patentbyråernas omsättning på 5,576 miljarder. Inom stora 
delar av landet saknas advokater även på relativt stora 
orter. Detta framgår av Fokus-reportagen i detta nummer 
av denna tidning. Resultatet är att vanliga människor allt 
oftare saknar access to justice på viktiga områden. Och just 
detta är, enligt UN Basic Principles on the Role of Lawyers, 
en av advokaternas och advokatsamfundens huvudupp-
gifter: att tillhandahålla access to justice genom att vara 
tillgänglig och biträda enskilda i behov av hjälp.

Access to justice är en av grundvalarna i en demokratisk 
rättsstat. En av Advokatsamfundets och dess ledamöters 
viktigaste uppgifter är att värna den demokratiska rätts-
staten och skydda mänskliga rättigheter. Det var precis 
vad de amerikanska advokaterna gjorde när de åkte ut 
till de internationella flygplatserna runt om i USA, efter 
att den nyvalde presidenten utfärdat en executive order, 
innebärande bland annat att människor förhindrades att 
söka asyl. Det var också vad svenska advokater gjorde när 
de startade advokatjourer på centralstationerna i Stock-
holm och Malmö. Alla de advokater som under tsunamin i 
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Sydostasien hjälpte hemvändande och andra som förlorat 
sina anhöriga i tsunamin gjorde samma sak. De hjälpte pro 
bono människor som var i desperat behov av stöd och råd. 
Då känner man stolthet över alla goda representanter för 
vårt yrke. Många är också de byråer och enskilda advokater 
som på olika sätt dagligen bidrar till att biträda människor, 
organisationer och företag i behov av hjälp och peka på 
övergrepp från myndigheter eller andra. Enligt min mening 
är det advokaters skyldighet att utföra pro bono-arbete när 
inte samhället tillhandahåller rimligt rättsbistånd. I många 
jurisdiktioner är detta en plikt för advokater.

jag har sett det som en av mina huvuduppgifter att bidra 
till sammanhållningen inom vår heterogena advokatkår. 
Jag brukar bland annat peka på det som förenar alla ad-
vokater, nämligen värnet av rättsstaten och våra kärnvär-
den: oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och frånvaron av 
intressekonflikter. Dessa är giltiga, oavsett om advokaten 
biträder en asylsökande eller en mordmisstänkt, eller om 
advokaten fusionerar börsbolag eller biträder näringslivet 
i andra sofistikerade transaktioner. Det är upprätthållan-
det av rättssäkerheten och det yrkesetiska ramverket som 
gör att yrket har sin långsiktiga konkurrenskraft i förhål-
lande till andra rådgivare. Vi ska därför vara rädda om vår 
gemensamma värdegrund. Det är vår advokatetik som ut-
gör grundvalen för varumärket advokat och som ger kåren 
en stark position i samhället. Dessa kärnvärden skiljer oss 
från andra konsulter på den juridiska tjänstemarknaden. 
Upprätthållandet av dessa principer utgör en viktig orsak 
till att advokatens klienter åtnjuter en rad privilegier. 
Det är således angeläget att alla advokater kan identifiera 
sig med yrkets kärnvärden och advokatetiken. Det finns 
tyvärr de som lite vårdslöst hävdar att man inte kan ha 
samma etiska regler för humanjurister och affärsjurister. 
Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror precis tvärtom.

Affärsjurister och humanjurister har lika stort ansvar för 
vårt yrke och för att respekten för advokattiteln vårdas. 
Det fria advokatyrket är dock under hot. Vi ser det på 
många håll i världen. Vi ser det på nära håll i Europa. 
Hoten är många och kommer från skilda håll. De kommer 
från lagstiftaren, som vill begränsa advokaternas möjlighe-
ter att utöva sitt yrke. Advokater sammanblandas med sina 
klienter. Enligt penningtvättslagstiftningen tvingas advoka-
ten att ange sina klienter, utan att få berätta det för klien-

ten. Rättssäkerheten undergrävs betänkligt i takt med ny 
terrorlagstiftning och ökad övervakning. Rätten till advokat 
inskränks. Kraven på införande av anonyma vittnen är ett 
annat exempel på en obehaglig utveckling. Men, hoten 
kommer också delvis från annat håll. Vi lever i en tid när 
kommersialiseringen av yrket är påtaglig och när advoka-
ternas rådgivning riskerar att ersättas av en produktifiering 
samt när konkurrensen från utländska aktörer på goda 
grunder upplevs som besvärande. Då är det särskilt viktigt 
att stå upp för de värden som utgör advokatyrkets inre 
väsen. Detta kan man mycket väl göra på en konkurrensut-
satt marknad, samtidigt som man följer med den tekniska 
utvecklingen. Det finns, vilket de allra flesta advokater 
också tycker, i ett vidare perspektiv ingen motsättning i att 
driva en effektiv och lönsam advokatverksamhet, samtidigt 
som man bevarar yrkets etiska grundvalar. Advokatyrket, 
liksom samhället i övrigt, står inför stora förändringar. 
Teknikutvecklingen och digitaliseringen av yrket kommer 
att påverka advokaternas arbetssätt och den juridiska 
tjänstemarknaden, särskilt inom affärsjuridiken. Men, man 
ska inte förledas att tro att det personliga och förtroende-
fulla mötet mellan klient och advokat kommer att ersättas 
av robotar. Den verkligheten är ännu långt borta.

det förekommer att enskilda ledamöter hävdar att 
samfundet inte förstår de skilda problem som advokater 
möter i sin vardag. Det är en missuppfattning. Samfundets 
styrelse är sammansatt av ledamöter från olika delar av 
landet och med olika inriktning. De stora affärsjuridiska 
byråerna är väl representerade, liksom allmänprakti-
serande advokater och advokater enbart inriktade på 
humanjuridik. Jag kan inte erinra mig något enda tillfälle 
där det i styrelsen gått en skiljelinje mellan advokater 
representerande olika verksamhetsinriktningar. Tvärtom. 
Det är inte förvånande, men väl ett viktigt uttryck för 
yrkessammanhållning.

”Affärs-
jurister 

och 
human-

jurister har 
lika stort 

ansvar 
för vårt 
yrke och 
för att res-
pekten för 
advokat-

titeln 
vårdas.”
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Nyheter

Strid om ordförandeposten
i Advokatsamfundet
Sex ledamöter i Advokatsam-
fundet går emot valberedning-
ens förslag om Lena Frånstedt 
Lofalk till ny ordförande i sam-
fundet och föreslår i stället att 
nuvarande vice ordföranden, 
Christer Danielsson, ska väljas 
till ny ordförande. Nuvarande 
ordförande Bengt Ivarsson 
ställer sig bakom förslaget.

Advokatsamfundets valbered-
ning har enhälligt föreslagit 
att samfundets fullmäktige ska 
välja Lena Frånstedt Lofalk till 
ny ordförande i samfundet. 
Frånstedt Lofalk är sedan 2008 
ordförande i Advokatsamfun-
dets disciplinnämnd och har 
tidigare varit vice ordförande i 
Advokatsamfundets styrelse. Till 
ny vice ordförande föreslår val-
beredningen Tobias Fälth, som 
är ledamot av huvudstyrelsen 
sedan flera år.

I en skrivelse till ledamöter i 
Advokatsamfundet föreslår sex 
tidigare ledamöter i samfun-
dets styrelse att nuvarande 
vice ordföranden i styrelsen, 
Christer Danielsson, ska väljas 
till ny ordförande och att Eva-
Maj Mühlenbock, som i likhet 
med Tobias Fälth är ledamot av 

huvudstyrelsen, ska väljas till 
vice ordförande.

Valberedningens ordförande 
Tomas Nilsson, ordförande 
i Sveriges advokatsamfund 
2007–2011, menar att Lena Från-
stedt Lofalk 
är det klart 
mest kva-
lificerade 
alternati-
vet.

– Vid 
årets val 
av huvud-
styrelse i 
Advokat-
samfundet ska det väljas en ny 
ordförande efter Bengt Ivars-
son. En enig valberedning har 
föreslagit Lena Frånstedt Lofalk 
som ny ordförande. Utgångs-
punkten har varit att den som 
bedöms vara bäst lämpad för 
uppdraget givetvis ska föreslås, 
menar Tomas Nilsson.

advokatsamfun-
dets nuvarande 
ordförande Bengt 
Ivarsson har på 
Twitter, Linked in och i en arti-
kel i Dagens Juridik förklarat att 
han ställer sig bakom förslaget 

att gå emot valberedningen och 
att samfundets fullmäktige i stäl-
let ska välja Christer Danielsson 
och Eva-Maj Mühlenbock.

valberedningens ordförande 
Tomas 
Nilsson är 
kritisk till 
att Ivarsson 
går emot 
valbered-
ningen:

– De 
som har 
erfarenhet 
av arbete i 

föreningsliv och organisationer 
måste förvånas över Bengt Ivars-
sons åtgärd att som sittande ord-
förande – långt före samfundets 
årsmöte – gå ut och argumen-
tera mot valberedningens enhäl-
liga förslag. Något sådant har jag 
aldrig varit med om. Valen ska 
ske vid fullmäktigemötet i mit-

ten av juni. Detta 
misskrediterar sam-
fundet och kan inte 
tolkas på annat sätt 
än att Ivarsson låter 

egna och/eller andras starka 
intressen vinna över ett brukligt 
och sansat uppträdande. 
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Blandad kritik om förslag till skyddsprocess
Advokatsamfundet har yttrat 
sig över Migrationsverkets 
förslag till skydds process.

Sveriges advokatsamfund ställer 
sig i ett remissyttrande över 
Migrationsverkets förslag till 
skyddsprocess positivt till en 
spårindelning av ärendena så 
att mer resurser läggs på de mer 
komplicerade ärendena, medan 
ärenden av enkel beskaffenhet 
får en mer tidseffektiv handlägg-
ning.

Advokatsamfundet är dock 
kritiskt till att förslaget föreslår 
att förordnandet av det offent-
liga biträdet görs av Migrations-
verkets anvisningsenhet, men 
kallelse till den muntliga utred-
ningen görs av verkets pröv-
ningsenhet. Advokatsamfundet 
ställer sig frågande till hur det är 
förenligt med Migrationsverkets 
nuvarande kalendersystem för 
offentliga biträden och skriver i 
sitt yttrande: ”Det är olämpligt 
att ett omfattande ansöknings-

samtal ska hållas med sökanden 
innan ett offentligt biträde har 
förordnats. Av remissunderlaget 
framgår att under ett sådant 
samtal ska bland annat skydds-
behovet identifieras. Enligt 
Advokatsamfundets uppfattning 
ska sökanden, i närvaro av ett 
offentligt biträde, formulera 
konkreta uppgifter på när, var 
och hur skyddsbehovet har upp-
stått och vem eller vilka som står 
för förföljelsen eller den skydds-
grundande behandlingen.”

Nej till undantag för 
drönare i lagstiftning
Justitiedepartementet föreslår i 
promemorian Kameraövervak-
ningslagen och möjligheterna att 
använda drönare för berättigade 
ändamål att kameraövervak-
ningslagen inte ska tillämpas 
vid kameraövervakning med en 
drönare. Advokatsamfundet, 
som på eget initiativ yttrat sig, är 
kritiskt till förslaget att undanta 
kameraövervakning med drö-
nare från lagstiftningens tillämp-
ningsområde och skriver: ”Ett 
generellt undantag från lagens 
tillämpningsområde kan inte an-
ses stå i proportion till de risker 
avseende den personliga integri-
teten, som ett sådant undantag 
skulle innebära.” Samfundet 
förordar att Justitiedepartemen-
tet ska avvakta beslut i frågan 
tills den särskilda utredning som 
pågår om kameraövervakning 
presenteras senare i år.

LÄS MER

Advokatsamfundets 
hemsida samt på s. 44

Lena Frånstedt Lofalk. Christer Danielsson.

Förslag om drönare väcker kritik från 
Advokatsamfundet.

Nya riktlinjer för EMR
I januari enades presidenterna 
för samtliga hovrätter om rikt-
linjer för tillämpningen av vissa 
bestämmelser med anledning 
av reformen En modernare rät-
tegång, EMR. Angående hänvis-
ning till bevisning skriver Svea 
hovrätt i promemorian: ”Ett 
pedagogiskt bra sätt att tillämpa 
bestämmelsen om hänvisning 
vid huvudförhandling kan vara 
att låta parterna som åberopar 
bevisningen peka på de för dem 
centrala delarna av respektive 
handling eller visa exempel på 
materialet, t.ex. en av ett större 
antal likartade fakturor och låta 
övriga handlingar bli processma-
terial genom hänvisning.”

Läs promemorian på Advokat-
samfundets hemsida.
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Migrationsöverdomstolen 
fastslår att Migrationsverkets 
beslut inte får överklagas.

Migrationsöverdomstolen 
fastslår i ett beslut att Migra-
tionsverkets beslut att bevilja ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd 
inte får överklagas.

Ärendet gäller en man som 
i augusti 2016 beviljades ett 
tidsbegränsat uppehållstillstånd 
som alternativt skyddsbehö-
vande och som överklagade 
beslutet och yrkade att han 

skulle beviljas permanent up-
pehållstillstånd eftersom hans 
övriga familj fick sin ansökan 
2013, innan den nya tillfälliga 
lagen gällde.

migrationsdomstolen upp-
hävde beslutet och återförvisade 
målet till Migrationsverket för 
ny prövning. Migrationsverket 
överklagade domen och yrkade 
att Migrationsöverdomstolen 
skulle fastställa verkets beslut 
från augusti 2016 och yrkade 
på att den som inte prövas till-

sammans med övrig familj ska 
prövas som ensam sökande, och 
att den tillfälliga lagen därmed 
är tillämplig.

Migrationsöverdomstolen un-
danröjer nu migrationsdomsto-
lens beslut och fastställer att 
Migrationsverkets beslut att 
bevilja ett tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd enligt den tillfälliga 
lagen inte är överklagbart.

läs ett referat av beslutet på 
Advokatsamfundets hemsida 
(mål nr UM 9122-16).

Nyheter
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Inte möjligt att överklaga 
tidsbegränsat uppehållstillstånd
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Frias efter förhör utan biträde av försvarare
Hovrätten menar att mannen 
inte fått rättvis rättegång.

En man frias från åtal för 
överlåtelse av narkotika sedan 
Hovrätten för Övre Norrland 
konstaterat att mannen förhörts 
av polisen utan att biträdas av 
sin försvarare, trots att han inte 
avsagt sig den rätten.

Hovrätten menar att mannen 

inte fått en rättvis rättegång i 
enlighet med Europakonventio-
nens krav och att polisförhören 
inte kan läggas till grund för en 
fällande dom. I brist på annan 
bevisning än förhören frikänns 
mannen av hovrätten från åtalet 
för åtalspunkten överlåtelse av 
narkotika.

I domen skriver Hovrätten för 
Övre Norrland: ”Vid prövningen 

av åtalet ska därför bortses  
från det som kommit fram 
beträffande innehållet i polisför-
hören, på så sätt att detta inte 
kan läggas till grund för en 
fällande dom mot XX. Detsam-
ma gäller vad XX uppgett vid 
tingsrätten till följd av att han 
konfronterats med innehållet i 
polisförhören.”

Mål nr B 583-16

Så kan vårdnads- 
konflikter förebyggas
I utredningen ”Se barnet” som 
nu överlämnats konstateras 
att 2006 års vårdnadsreform i 
många avseenden har fallit väl ut 
med ett stärkt barnrättsperspek-
tiv. Men de större möjligheterna 
till ensam vårdnad bedöms även 
vara en anledning till att antalet 
vårdnadsmål de senaste tio åren 
har ökat med nästan 50 procent. 
Målutvecklingen bedöms även ha 
påverkats av de brister som finns 
med att förebygga konflikter 
mellan föräldrar. Därför föreslår 
utredningen bland annat att för-
äldrar som överväger att inleda 
en tvist om barn först ska vända 
sig till socialnämnden för ett obli-
gatoriskt informationssamtal.

Förslag om ålders- 
bedömning avstyrks
I Justitiedepartementets lag-
rådsremiss Kroppsbesiktning 
i syfte att utreda ålder vid 
brottmålsprocessen föreslås ett 
förtydligande i lag om när medi-
cinsk åldersbedömning för att 
utreda den misstänktes ålder får 
göras. Advokatsamfundet menar 
i sitt yttrande att en misstänkts 
ålder kan ha stor och genomgri-
pande betydelse för en mängd 
olika aspekter av rättsproces-
sen, men avstyrker förslaget 
om medicinsk åldersbedömning 
eftersom metoderna ”baserats 
på ett bristande vetenskapligt 
underlag och resulterat i en för 
stor osäkerhet i utslagen, vilket 
lett till att grundläggande rätts-
säkerhetsprinciper åsidosatts”.

Advokatsamfundet förordar 
därför att ett genomförande av 
lagförslaget avvaktas tills Social-
styrelsen senare i år presenterar 
sin rapport kring kunskapen om 
magnetkamera som metod för 
medicinska åldersbedömningar.

2006 års vårdnadsreform har i många 
avseenden fallit väl ut med ett stärkt 
barnrättsperspektiv.

Det är inte möjligt att överklaga tidsbegränsat uppehållstillstånd, enligt Migrationsöverdomstolens beslut.
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Ny timkostnadsnorm
Regeringen har fastställt den 
timkostnadsnorm som gäller 
från och med den 1 januari 2017. 
Timkostnadsnormen för den 
som är godkänd för F-skatt är 
1 342 kronor exklusive mervär-
desskatt. Timkostnadsnormen 
för den som inte är godkänd för 
F-skatt är 1 021 kronor exklusive 
mervärdesskatt. Det motsvarar 
en höjning med 1,44 procent, el-
ler 19 kronor, jämfört med 2016 
års timkostnadsnorm. Timkost-
nadsnormen styr ersättningen 
för advokater och jurister med 
uppdrag som till exempel of-
fentliga försvarare, målsägan-
debiträden och offentliga biträ-
den. När regeringen fastställer 
timkostnadsnormen, utgår den 
från ett beräkningsunderlag som 
Domstolsverket sammanställer.

Läs mer: SFS 2016:975 Förord-
ning om ändring i förordningen 
(2009:1237) om timkostnads-
norm inom rättshjälpsområdet

Fel att advokat togs bort 
från förordnandelistor 
Den dåvarande lagmannen vid 
Göteborgs tingsrätt meddelade 
i slutet av 2015 att en advokat 
skulle tas bort från tingsrättens 
samtliga så kallade förordnande-
listor till följd av att synpunkter 
kring olämplighet riktats mot ad-
vokaten. Lagmannen meddelade 
också att beslutet att ta bort ad-
vokaten från förordnandelistan 
inte var överklagbart. 

Justitieombudsmannen Lars 
Lindström kritiserar nu i ett be-
slut den tidigare lagmannen vid 
Göteborgs tingsrätt för att ha ta-
git bort advokaten från tingsrät-
tens förordnandelistor utan att ha 
kvalitetssäkrat kritiken mot ad-
vokaten först. I beslutet uttrycker 
JO att ”en tänkbar lösning” på 
situationen skulle kunna ha varit 
ett överklagbart beslut i  stället.

Advokatsamfundet har yttrat 
sig över 3:12-utredningen och 
anser att 3:12-systemet är 
svåröverskådligt och kommer 
att leda till hämmat entrepre-
nörskap.

Finansdepartementet föreslår i 
betänkandet Översyn av skatte-
reglerna för delägare i fåmansfö-
retag (SOU 2016:75) bland annat 
en ökad konkurrensneutralitet 
genom att slopa kravet på ägar-
andel om minst fyra procent.

Sveriges advokatsamfund är 
positivt till att andelskravet slo-
pas och ersätts med ett neutralt 

och individuellt löneunderlag 
som ger likabehandling oavsett 
antal aktieägare i företaget.

Advokatsamfundet menar 
dock att den föreslagna förenk-
lingsregeln bör strykas och att 
nuvarande schablonnivå bör 
behållas samt att höjningen av 
löneuttagskravet är för kraftfull. 
I sitt yttrande skriver samfun-
det: ”En höjning av löneuttags-
kravet måste i stället utgå ifrån 
att vara en rimlig avvägning 
mellan löneuttag och utdel-
ning. Mot den bakgrunden bör 
takbeloppet inte överstiga 12 
inkomstbasbelopp.”

Advokatsamfundet påpekar i 
sitt yttrande också att det före-
slagna 3:12-systemet är svåröver-
skådligt och kommer att leda till 
hämmat entreprenörskap: ”Mot 
den bakgrunden vore det önsk-
värt om det tillsattes en bredare 
långtidsutredning med uppdrag 
att förenkla 3:12-systemet, som 
gör det möjligt för de mindre 
företagen och dess ägare att få 
del av de fördelar som regelsys-
temet syftar till.”

läs hela Advokatsamfundets 
yttrande på Advokatsamfundets 
hemsida.

Både ris och ros mot 3:12-utredningen

Allvarlig kritik mot förslaget 
om vinstbegränsningar
Advokatsamfundet riktar all-
varlig kritik mot regeringens 
förslag om vinstbegränsningar 
i sitt remissyttrande och me-
nar att det finns en uppenbar 
risk att förslaget strider mot 
grundläggande rättigheter.

Välfärdsutredningens utre-
dare Ilmar Reepalu föreslår i 
betänkandet Ordning och reda i 
välfärden (SOU 2016:78) ett nytt 
regelverk för välfärdsbolagen 
och ett vinsttak på sju procent 
för bolagen i välfärdssektorn.

Advokatsamfundet riktar i ett 
remissyttrande över betänkan-

det allvarlig kritik mot förslaget 
och menar att det finns en 
uppenbar risk att utredningens 
förslag strider mot:

l regeringsformen (närings-
friheten),

l Europakonventionen (ägan-
derätts- och egendomsskyddet), 
och

l de fria rörligheterna i EU-
rätten.

Advokatsamfundet menar 
att det saknas en djupgående 
analys av förslaget i förhållande 
till ovan angivna punkter. I 
remissyttrandet skriver samfun-
det också att förslaget kom-

mer att påverka mycket stora 
ekonomiska värden för företag 
inom olika branscher samtidigt 
som utredningen inte kunnat 
presentera något stöd för att ett 
vinstintresse i välfärdsföretag 
påverkar kvaliteten negativt. 
Advokatsamfundet skriver: ”Det 
saknas samband mellan den 
föreslagna regleringen och upp-
nåendet av de av utredningen 
identifierade målen. Det kan 
starkt ifrågasättas om förslaget 
verkligen skyddar de intressen 
som förslaget har identifierat.”

Läs mer på Advokatsamfun-
dets hemsida.

Advokatsamfundet anser att förslaget kommer att påverka mycket stora ekonomiska värden för företag inom olika branscher sam-
tidigt som utredningen inte kunnat presentera något stöd för att ett vinstintresse i välfärdsföretag påverkar kvaliteten negativt.

Årets timkostnadsnorm motsvarar 
en höjning med 1,44 procent, eller 19 
kronor, jämfört med 2016.
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Byrå utvecklar eget digitalt 
verktyg för riskbedömning
Kraven på advokatbyråernas 
klientkännedom och riskbe-
dömningar skärps när EU:s 
fjärde penningtvättsdirektiv 
träder i kraft i juni. För att 
möta kraven har advokatbyrån 
Gernandt & Danielsson ut-
vecklat ett digitalt system för 
att effektivisera det arbetet.

Nuvarande penningtvättslag-
stiftning ställer krav på advokat-
byråerna att utifrån ett penning-
tvättsperspektiv riskbedöma 
sina klienter. I juni ska EU:s fjär-
de penningtvättsdirektiv imple-
menteras vilket skärper kraven 
på advokatbyråerna att utföra, 
dokumentera och kontinuerligt 
uppdatera riskbedömningarna 
utifrån ett penningtvätts- och 
terroristfinansieringsperspektiv. 
Det införs vidare sanktioner för 
de som inte uppfyller lagens 
krav och dessa kan påföras både 
verksamhetsutövare och fysiska 
personer som ingår i styrelsen, 
är vd eller på motsvarande sätt 
kan företräda verksamhetsutö-
varen.

gernandt & danielsson har för 
att effektivisera klientkänne-
domskontrollerna men även 
för att möta de skärpta kraven 
utvecklat ett digitalt verktyg för 
klientkännedom och riskbedöm-
ning.

– Vi noterade att penning-
tvättslagstiftningen innebar mer 
och mer administrativt arbete 
för oss, och vi utgår från att det 
kommer att öka än mer i fram-
tiden. Byrån beslutade därför 
att överge pappersblanketterna 
och i stället utveckla ett digitalt 
verktyg, säger Ulrika Forsberg, 
advokat och KM-chef på Ger-
nandt & Danielsson.

Sedan juni 2016 använder 

Gernandt & Danielsson det 
egenutvecklade digitala syste-
met ALERT för att utföra klient-
kännedomskontroll enligt pen-
ningtvättslagstiftningen. Även 
om penningtvättslagstiftningen 
inte uppställer det kravet har en 
funktion med automatiserade 
körningar mot EU:s sanktions-
lista byggts in i systemet.

– Det har mottagits väldigt 
positivt. Juristerna har tidi-
gare tyckt att detta arbete tagit 
mycket tid i anspråk. ALERT har 
gjort det betydligt enklare och 
juristen guidas igenom proces-
sen vilket  är väldigt tidsbespa-
rande, säger Ulrika Forsberg. 

manfred löfvenhaft, managing 
partner på Gernandt & Daniels-
son, menar att det nya systemet 
även har höjt kvaliteten på advo-
katbyråns riskbedömningar.

– Kvaliteten på advokatfir-
mans riskbedömning har ökat 
dramatiskt. Det finns inbyggda 
säkerhetssystem som gjort att 
vår riskexponering minimerats. 
Om en jurist inte gör den kon-
troll som ska göras går det en 
signal till vår KM director så att 
vi kan agera, säger han.

Löfvenhaft menar att byrån 
är villiga att dela med sig av 
erfarenheter kring det egen-
utvecklade systemet ALERT 
till andra svenska byråer om 
intresse finns.

– Det är ett bra system som 
jag gärna ser att fler använder. 
Men vi är inte teknikutvecklare 
utan en advokatbyrå. Jag tror att 
Advokatsamfundet har en viktig 
roll att spela i arbetet med att 
finna ett system som passar flera 
byråer. Vi är gärna behjälpliga i 
det arbetet, säger han. JP

NYTT PENNINGTVÄTTSDIREKTIV

Ulrika Forsberg, advokat och KM-chef på Gernandt & Danielsson.

Skarp kritik mot 
förslag om finansskatt
Advokatsamfundet avstyrker 
Finansdepartementets betän-
kande Skatt på finansiell verk-
samhet med motiveringen att 
det inte uppfyller grundläggande 
rättssäkerhetskrav och sällar sig 
till den kritik som Skatteverket 
framför i sitt särskilda yttrande, 
där Skatteverket konstaterar att 
skatten skulle träffa hundratu-
sentals företag. Advokatsamfun-
det skriver att undantag från den 
föreslagna finansskatten endast 
kan göras genom omvänd be-
visbörda – att den skattskyldige 
kan visa att endast en del av 
lönekostnaderna är hänförliga till 
omsättningen.

Läs hela remissyttrandet på 
Advokatsamfundets hemsida.

Informationsmaterial 
om penningtvätt
Samordningsorganet för tillsyn 
över åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism har 
tillsammans med de myndig-
heter och organisationer som 
ingår i samordningsorganet tagit 
fram informationsmaterial med 
konkret vägledning i hur man 
som företag under tillsyn följer 
de krav som finns på att rap-
portera misstänkt penningtvätt 
och finansiering av terrorism. 
Målet med materialet är att öka 
förståelsen för regelverket, att 
öka rapporteringen av miss-
tänkta transaktioner och att öka 
kvaliteten på själva rapporte-
ringen. Vägledningsbroschyren 
finns förutom på svenska även 
på engelska, persiska, arabiska, 
finska och franska. Den innehål-
ler bland annat riskfaktorer och 
hypotetiska grafiska scenarier av 
olika typer av brottsupplägg.

Läs mer på Advokatsamfun-
dets hemsida.

Målet med materialet är att öka 
förståelsen för regelverket, att öka 
rapporteringen av misstänkta transak-
tioner och att öka kvaliteten på själva 
rapporteringen.
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Patent- och marknadsöver-
domstolen ålägger internetle-
verantören Bredbandsbolaget 
att blockera sina kunders 
tillgång till webbplatserna The 
Pirate Bay och Swefilmer.

I en dom den 13 februari ändrar 
Patent- och marknadsöver-
domstolen Stockholms tings-
rätts dom från 2015.

Flera film- och musikbolag har 
hävdat i målet att Bredbands-
bolaget medverkar till upphovs-
rättsintrång genom att ge sina 
internetkunder tillgång till tjäns-
terna på de två webbplatserna. 
De har yrkat att rätten vid vite 
ska förbjuda Bredbandsbolaget 
att medverka till intrången.

Bredbandsbolaget har invänt 
att bolaget inte medverkar 
till upphovsrättsintrång bara 
genom att tillhandahålla inter-
netuppkoppling till kunderna.

Enligt Patent- och marknads-
överdomstolen framgår det av 
EU-domstolens praxis att EU:s 
infosocdirektiv (2001/29/EG) 
innebär att ett föreläggande 
mot en internetleverantör vars 
tjänster utnyttjas för upphovs-
rättsintrång är möjligt, även om 

leverantören bara tillhandahål-
ler kunderna internetanslut-
ning. Patent- och marknads-
överdomstolen konstaterar 
också att upphovsrättslagen ska 
tolkas utifrån EU-rätten, på så 
sätt att det inte krävs medver-
kan i straffrättslig mening för ett 
beslut om föreläggande.

Enligt domstolens bedömning 
är ett föreläggande proportio-
nerligt, eftersom det material 
som har varit tillgängligt via de 
två webbtjänsterna i princip 
uteslutande är upphovsrättsligt 
skyddat material som har gjorts 
tillgängligt olovligen.

Därför förbjuder Patent- och 
marknadsöverdomstolen Bred-

bandsbolaget att medverka till 
intrången på så sätt att bola-
get åläggs att genom tekniska 
blockeringsåtgärder hindra 
bolagets abonnenters tillgång 
till tjänsterna The Pirate Bay och 
Swefilmer via specifikt listade 
domännamn och webbadresser.

Föreläggandet gäller under 
tre år och är förenat med ett 
vitesbelopp om 500 000 kr. 
Domen går inte att överklaga.

Hovrättslagmannen Christine 
Lager, ordförande i målet, kon-
staterar att domen är den första 
i sitt slag i Sverige.

Patent- och marknads-
överdomstolens dom i mål 

nr PMT 11706-15.

Bredbandsbolaget måste 
blockera Pirate Bay och Swefilmer
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Stor ökning av LVU-placerade barn
Det har skett en påtaglig ök-
ning av påbörjad tvångsvård 
enligt LVU under 2000-talet. 
Forskarna Stefan Wiklund och 
Marie Sallnäs menar att det 
kan ha att göra med ökat fokus 
på barn som rättighetsbärare.

Antalet barn som påbörjat en 
tvångsplacering enligt LVU har 
ökat med omkring 30 procent 
mellan 2002 och 2013, från 
knappt 1 200 till drygt 1 600 i 
åldergruppen 0–20 år. Störst är 
ökningen – omkring 70 procent 

– bland barn upp till och med 
12 år. Det konstatarar Stefan 
Wiklund, docent i socialt arbete, 
och professor Marie Sallnäs i 
den nya antologin Tvångsvård 
av barn och unga: rättigheter, 
utmaningar och gränszoner. 

forskarna menar att ökningen 
inte kan tillskrivas en barnök-
ning eftersom andelen tvångs-
placeringar bland barn har 
ökat med 0,57 till 0,73 promille 
under tidsperiden.

– Det har skett en generell 

ökning av samhällsvård, både 
frivillig och med tvång. Men det 
finns ingenting som tyder på 
att det finns fler barn som är i 
behov av tvångsvård. Det tyder 
på att det handlar om normför-
skjutning kring vård som smittat 
av sig på tvångsvård. Dessutom 
finns det i dag ett större fokus 
på barn som subjekt och som 
rättighetsbärare, och tvångs-
vårdslagstiftningen är mer barn-
skyddsorienterad än placeringar 
enligt socialtjänstlagen, säger 
Stefan Wiklund. JP

Föreläggandet gäller under tre år och är förenat med ett vitesbelopp om 500 000 kr.

Domstolar måste skyddas
Fredrik Wersäll, Svea hovrätts 
president, framför förslag till hur 
de svenska domstolarnas obero-
ende kan skärpas.

Domstolarnas oberoende 
från regering och parlament 
är i gungning i flera västliga 
demokratier. Den svenska rätts-
ordningen är inte drabbad, men 
flera röster har höjts för att 
stärka det svenska domstolsvä-
sendet från politisk påverkan. 
Fredrik Wersäll, president i Svea 
hovrätt, presenterade i en inter-
vju med Svenska Dagbladet tre 
punkter där han nu vill öppna för 
en debatt om förändring: 

l Säkerställ ett oberoende av 
domstolsväsendets administra-
tiva delar.

l Slå ihop Högsta domstolen 
och Högsta förvaltningsdoms-
tolen.

l Tydligare utnämning av do-
mare.

Läs mer om domstolarnas 
oberoende på sid 13.

Gunnar Strömmer.

M-politiker vill stärka 
domstolars oberoende 
Advokat Gunnar Strömmer, 
ledamot i moderaternas parti-
styrelse, och hans partikollega 
Andreas Norlén presenterar i en 
debattartikel i Svenska dagbla-
det den 9 februari tre förslag till 
hur de svenska domstolarnas 
oberoende kan skärpas:

l Ersätt Domstolsverket med 
ett självständigt juridiskt råd som 
bland annat bör bestå av domare.

l Flytta tillsynen över dom-
stolarna från Justitiekanslern, 
JK, som lyder under regeringen, 
till JO.

l Öka Högsta domstolens och 
Högsta förvaltningsdomstolens 
inflytande över utnämningen av 
domare i landets högsta instan-
ser.
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Domstolars makt och oberoende
Domstolarnas maktutövning 
och oberoende – viktiga frågor 
i fokus på seminarium på Svea 
hovrätt.

Den 16 februari arrangerade 
Svea hovrätt två seminarier där 
jurister, politiker och journalis-
ter diskuterade frågor om dom-
stolars makt och oberoende.

Var går gränsen för dom-
stolarnas maktutövning?, var 
rubriken för det första semina-
ret. Att domstolarnas makt har 
ökat påtagligt under de senaste 
decennierna, nådde det stor 
enighet om bland paneldelta-
garna. Med den ökade makten 
följer även ett ökat ansvar. Till 
bilden hör även att domarrollen 
blivit mer krävande.

Att domstolarnas makt ökat 
har olika delförklaringar. Det 
beror dels på internationalise-
ringen med Sveriges EU-inträde, 
dels på att frågor som tidigare 
avgjordes av politiska försam-
lingar överförts till domstol.

När det gällde gränsdragning-
en mellan politik och juridik 
ansåg Peter Wolodarski, DN:s 
chefredaktör, att politikerna 
medvetet bakbinder sig själva 
genom att överföra makt till 
experter och domstolar.

anne ramberg betonade att dom-
stolarnas främsta uppgift är att 
värna den goda rättsstaten. Har 
man det som utgångspunkt är 
det mycket enklare att förhålla 
sig till skiljelinjen vad politiker 
och domare ska göra. 

– Om politiker inte uppfyller 
de krav som åligger dem när de 
lagstiftar, eller underlåter att 
lagstifta eller stiftar slarviga eller 
dåliga lagar, då är det domsto-
larnas ansvar att rätta till det, sa 
Ramberg.

Pauliine Koskelo, domare i 
Europadomstolen, menade att 
när det gällde hur de nationella 
domstolarna ska förhålla sig 
till internationaliseringen och 
de europeiska domstolarna så 

framhöll hon att de nationella 
domstolarna visserligen är de 
internationella domstolarnas 
förlängda arm. Men det är lika 
viktigt att de nationella dom-
stolarna också kan utgöra en 
motvikt till de internationella 
domstolarna. Instanser som kan 
ställa sig kritiskt och utmana. 
Det är en växelverkan som är 
viktig, menade Koskelo.

En fråga som blir allt viktigare 
i takt med domstolarnas ökade 
makt är domstolarnas legiti-
mitet. Anders Eka, justitieråd, 
betonade vikten av att om dom-
stolarna ska kunna freda sig från 
påståenden om att vara politiska 
så är det viktigt för dem att vara 
transparenta och tydliga så att 
medborgarna vet vilka argu-
ment domstolarna bygger sina 
domar på.

även frågan om domarnas 
självbild diskuterades på semi-
nariet. Anne Ramberg ansåg att 
svenska domare är mycket åter-
hållsamma och hon efterlyste 
att domarna gav uttryck för mer 
självförtroende.

– Domare ska inte vara 

ängsliga. De ska vara korrekta, 
objektiva och ha stor integritet. 
Men det krävs även mer öppen-
het, sa Ramberg, som ansåg att 
i de så kallade politiska målen, 
som mark- och miljömålen, 
borde man kunna ha tevesända 
rättegångar.

rubriken för dagens andra 
seminarium var: Hur skyddas 
domstolarnas oberoende i en tid 
av politisk oro? Paneldeltagarna 
diskuterade den oroväckande 
utvecklingen i Ungern och Polen 
där regeringarna har fattat beslut 
i syfte att minska domstolarnas 
oberoende. På frågan om något 
liknande kan inträffa i Sverige 
ansåg Iain Cameron, professor, 
att Sverige har en annan politisk 
kultur och andra rättsliga insti-
tutioner än länder som Ungern 
och Polen som gör att Sverige vis-
serligen står bättre rustat. Men 
det finns en svaghet inbyggd. 
Eftersom Sverige har en lång och 
fredlig demokratisk utveckling 
har det lett till att frågeställning-
ar av den här typen inte ägnats 
någon större uppmärksamhet. 

– Rättsstaten är bräcklig 

och det tar lång tid att bygga 
upp den, men den kan rase-
ras snabbt, sa Cameron som 
menade att nu kan det vara 
tid att diskutera institutionella 
förändringar.

Morgan Johansson, justi-
tie- och migrationsminister, 
ansåg att domstolar i kritiska 
lägen kan utgöra en motkraft 
till antidemokratiska krafter. 
Men i längden handlar det om 
något annat. Nämligen synen på 
demokrati, att det handlar om 
ett sinnelag. För politiker är det 
därför viktigt att upprätthålla 
det demokratiska sinnelaget.

thomas bull, justitieråd, 
betonade att om det finns demo-
kratiska viljor att genomföra 
förändringar så kommer de att 
ske. 

– Domstolar kan inte stoppa 
ett demokratiskt system. Om de 
som är valda har en agenda, som 
är mindre bra ur rättsstatens 
synpunkt, så kan de möjligen 
vara grus i maskineriet. Men här 
måste kanske de mjuka värdena 
vara det som står upp, framhöll 
Thomas Bull. TKFO
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På det ena seminariet deltog, se bilden, från vänster Pauliine Koskelo, Peter Wolodarski, Anders Eka, Anne Ramberg, Andreas 
Norlén samt moderator Fredrik Wersäll. På det andra seminariet deltog Thomas Bull, Iain Cameron, Morgan Johansson, Annika 
Ström Melin samt Karin Åhman.
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Världen

Störst löneökning för 
Osloadvokater

Enligt statistik från Ad-
vokatföreningen ökade 
lönen för advokater 

som är delägare i advokatby-
råer i Norge med i genomsnitt 
5 procent under 2016, jämfört 
med 1,1 procent under 2015. 
Störst var ökningen för delägare 
verksamma i Oslo, där ökningen 
i genomsnitt var 8,9 procent. För 
anställda advokater ökade lönen 
med i genomsnitt 3,5 procent. 

Advokater stämmer 
kinesiska städer

Var tredje dödsfall i Kina 
är kopplat till luftföro-
reningar. Fem kinesiska 

advokater har därför lämnat in 
stämningsansökningar mot de 
styrande i huvudstaden Peking, 
den närliggande hamnstaden 
Tianjin samt Hebei-provinsen, 
som är några av landets mest 
förorenade städer, skriver The 
Guardian. Advokaterna menar att 
städerna misslyckats med att im-
plementera miljölagstiftning och 
att skydda sina medborgare från 
luftföroreningar. Den kinesiska 
regimens censur har svarat med 
att förbjuda att diskutera fallet.

Tvångsåtgärder 
föreslås mot Polen

Europeiska kommis-
sionen bör fortsätta 
tvångsåtgärder mot 

regeringen i Polen enligt artikel 7 
i EU-fördraget, enligt en lång rad 
människorättsorganisationer. 
Bakgrunden är att polska reger-
ingen två gånger inte besvarat 
EU-kommissionens oro för rätts-
statsprinciperna i landet sedan 
bland annat författningsdoms-
tolen försvagats. Enligt Human 
Rights Watch har den polska re-
geringen i stället alltmer försökt 
att begränsa rättsstaten och 
mänskliga rättigheter, inklusive 
mediefrihet, mötesfrihet och 
kvinnors sexuella och reproduk-
tiva rättigheter.

Tusentals advokater samlades 
på flygplatser runtom i hela 
USA för att erbjuda flyktingar 
gratis rådgivning efter att 
presidenten Donald Trump 
stängde gränsen för flyktingar 
och människor från sju länder.

Under dagarna som följde 
den amerikanske presidenten 
Donald Trumps beslut den 27 
januari att stänga landets gräns 
för flyktingar från Syrien, Irak, 
Iran, Sudan, Libyen, Somalia 
och Jemen samlades amerikan-
ska advokater på flygplatser 
över hela USA för att ge berörda 
och strandsatta resenärer och 
flyktingar på flygplatserna gratis 
juridisk rådgivning.

Genom upprop via e-post 
och Twitter från olika män-
niskorättsorganisationer 
mobiliserade sig på kort tid 
tusentals advokater på de flesta 
flygplatser runtom i hela USA 

för kostnadsfri rådgivning. På 
Washington Dulles Airport var 
omkring 100 advokater samlade 
och i Chicago var drygt 400 
advokater i beredskap att arbeta 
gratis i skift.

dagen efter president Donald 
Trumps exekutiva order över-
klagades beslutet, enligt New 
York Times, av advokater från 
medborgarrättsrörelsen The 
American Civil Liberties Union 
som företrädde två irakiska flyk-
tingar som greps på flygplatsen 
JFK i New York. Och mindre 
än 24 timmar efter att de två 
männen greps beslutade den 
federala domaren Ann Don-
nelly i Brooklyn, New York, att 
människor som var strandsatta 
på flygplatser i USA ska få resa 
in i landet.

En vecka efter ordern upphäv-
de en federal domare i Seattle 
president Donald Trumps 

uppmärksammade beslut 
sedan delstaterna Washington 
och Minnesota lämnat in en 
stämningsansökan mot beslutet 
där de bland annat menade att 
deras företagsklimat och utbild-
ningssystem kommer att drab-
bas av minskade skatteintäkter 
till följd av beslutet. Donald 
Trump överklagade domstolens 
beslut som då hamnade i fam-
nen hos en appellationsdomstol, 
som slog fast att blockeringen 
av presidentens inreseförbud 
ska fortsätta. Appellations-
domstolen meddelade att man 
anser att regeringen inte kunnat 
presentera några bevis för att 
inreseförbudet skulle gynna den 
nationella säkerheten i USA.

det troliga är att nu inrese - 
för budet kommer att vandra 
hela vägen upp till USA:s högsta 
dom stol – U.S. Supreme Court.
 JP

Advokater mobiliserade sig över 
hela USA efter Trumps inreseförbud

Fler än 100 advokater tog sig till Washington Dulles International Airport för att ge strandsatta resenärer juridisk rådgivning 
efter att Donald Trump införde inreseförbud.
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Advokater mobiliserade sig över 
hela USA efter Trumps inreseförbud

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM

Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.

Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Rörligheten på den svenska
arbetsmarknaden har ökat. En
stor andel anställda byter idag
arbetsgivare, eller startar egen
verksamhet. Många företag har,
kanske under många år, arbetat
upp en kommersiell kunskap,

som företagen inte vill att
deras konkurrenter ska få

del av. Risken för detta
ökar dock när den

anställda ska
byta jobb.

Vilka rättsliga regler gäller?
Vår nya kurs Från anställd till

konkurrent tar upp den rättsliga
problematiken från båda sidorna,

den anställdes och företagets.

Föreläsare: Advokat Tom Johans-
son, Hamilton Advokatbyrå och 

advokat Henrik Bengtsson, Delphi.
Seminarieavgift: 6 900 kr+moms.

Datum: 5 maj 2017.

Från anställd 
till konkurrent

NY KURS!

fakultetskurser_feb_2017.indd   1 2017-02-07   11:08
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Reportage IMM 

För att arbetet mot mutor ska bli riktigt framgångsrikt krävs att de etiska 
reglerna är förankrade hos dem som de berör. Det anser Fredrik Wersäll och 
Biörn Riese, ordförande och styrelseledamot i Institutet mot mutor, som ar-
betar mycket med information och frivilliga överenskommelser. Och intresset 
från näringslivet är stort. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: ULRIKA ÖSTER OCH ISTOCK

D et finns ett växande intresse 
i såväl den offentliga förvalt-
ningen som i näringslivet för 

etik och moral, och en känsla av att 
detta är en del av affärsverksamheten 
och positivt även ur konkurrenssyn-
punkt, säger hovrättspresident Fred-
rik Wersäll, ordförande i Institutet 
mot mutor, IMM. 

Han får medhåll från advokat Biörn 
Riese, styrelseledamot i IMM:

– Många företag började arbeta med 
hållbarhet för att riskminimera. Man 
gjorde det för att inte hamna i dom-
stol eller få någon slags påföljd. Sedan 
har det växlat över till att i stället vara 
en affärsidé att vara etisk och att vara 

den goda kraften i sin bransch, kon-
staterar han. 

Att agera etiskt, oavsett om det gäl-
ler miljö, de anställdas rättigheter el-
ler att förhindra mutor, har helt enkelt 
blivit ett konkurrensmedel företag 
emellan. Arbetet mot mutor är där-
med en del av ett större hållbarhets-
tänkande, betonar Biörn Riese.

tidskriften advokaten träffar Fred-
rik Wersäll och Biörn Riese i Fredrik 
Wersälls ljusa tjänsterum i Svea hov-
rätt, med utsikt över Riddarfjärden. 
Rummet andas sekler av ämbetsman-
natradition och rättrådighet. 

Men Institutet mot mutor är inte 

någon offentlig inrättning, utan en 
näringslivsorganisation. IMM har i 
dag sex huvudmän, däribland Svenskt 
Näringsliv, Sveriges Kommuner och 
Landsting och Stockholms Handels-
kammare. 

IMM har ingen formell makt. I stället 
är det självreglering, i form av en kod 
om gåvor, belöningar och andra för-
måner i näringslivet som företag och 
myndigheter frivilligt tillämpar, och 
branschöverenskommelser som gäller. 

Fredrik Wersäll och Biörn Riese 
menar båda att just frivilligheten och 
direktkopplingen till näringslivet är 
viktiga framgångsfaktorer. 

– Fördelen med självreglering är 

Kampen mot 
korruption
måste vinnas 
varje dag

INSTITUTET MOT MUTOR

”Fördelen 
med själv

reglering är 
att man får 

en bred 
förankring.”

–
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att man får en bred förankring. Nä-
ringslivet får vara med och påverka 
regleringssystemet, och då får man 
också ett tydligt tecken på att det går 
att efterleva, säger Biörn Riese, som 
påpekar att självreglering har en stark 
tradition i Sverige och övriga Norden, 
och tydligen har passat i det svenska 
samhället. 

Fredrik Wersäll fortsätter:
– Dessutom blir självreglering dy-

namisk på ett helt annat sätt än lag-
stiftning kan bli. Självregleringen kan 
anpassa sig efter i varje tid rådande 
förhållanden och leda till en snabbare 
anpassning efter moraliska och etiska 
förhållanden i samhället.

imm:s huvudsakliga redskap i denna 
självreglering är Koden, eller Kod om 
gåvor, belöningar och andra förmåner 
i näringslivet som den egentligen he-
ter. Koden kom till 2012, och revidera-
des senast 2014. 

Koden listar olika situationer där 
företag och myndigheter kan stäl-
las inför svåra etiska frågor, och vad 
som är tillåtet och inte tillåtet i dessa 
lägen. Koden är olika sträng i olika 
situa tioner, och hårdast när det hand-
lar om myndighetsutövning eller 
 offentlig upphandling – då får inga 
förmåner alls förekomma. Medan lag-
stiftningen rör sig med ganska vaga 
begrepp som ”otillbörlig förmån” ger 

Koden tydliga svar: Så får du göra, så 
får du inte göra. 

Fredrik Wersäll och Biörn Riese är 
eniga om att självreglering, i form av 
Koden, inte alls står i någon motsats-
position till lagstiftning. Tvärtom, me-
nar de. Tillämpningen av Koden kan 
leda till ett förtydligande av vad som 
anses vara tillbörligt, och på längre 
sikt påverka tolkningen av lagstift-
ningen.

– Lagstiftarens avsikt har nog varit 
att man ska ha något slags växelver-
kan mellan lagen och självreglerings-
instrumentet, på det sättet att fram-
växten av Koden och vad som står i 
den påverkar vilken bedömning man » 

Reportage IMM

Advokat Biörn Riese, 
styrelseledamot i 

IMM, Institutet mot 
mutor, och hovrätts-

president Fredrik 
Wersäll, ordförande 

i IMM.
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nom att tala om vad som är tillåtet. Då 
kan man känna trygghet. IMM blir inte 
bara kritiserande  utan också en po-
sitiv kraft, säger Fredrik Wersäll, som 
anser att det just för denna roll är vik-
tigt att IMM inte är någon myndighet. 

förutom att vända sig till IMM:s gene-
ralsekreterare och få information och 
stöd i etiska frågor kan företag och 
myndigheter sedan 2013 också vända 
sig till IMM:s etiknämnd. Tanken är 
att nämnden, som består av ytterst 
namnkunniga ledamöter, ska tydlig-
göra Koden ytterligare. 

– Företag och myndigheter kan stäl-
la frågor till Etiknämnden om vad som 

är okej i förhållande till Koden. På så 
vis utbildas det en tydlig praxis kring 
hur Koden ska tolkas. Svaren innebär 
att ”gör du så här så har du marginal i 
förhållande till det straffbara”, förkla-
rar Fredrik Wersäll.

Nämndens beslut offentliggörs på 
IMM:s webbplats. Men besluten är hit-
tills ganska få. Det senaste beslutet är 
daterat i maj 2015. Bristen på ärenden 
bekymrar IMM:s styrelse.

– Vi tycker att tillströmningen av 
ärenden är lite för låg. Det är viktigt 
att Etiknämnden får den här utfyl-
lande rollen, men då måste vi ha en 
viss volym för att nämnden ska fylla 
sitt syfte, fastslår Fredrik Wersäll.

gör av tillbörlighetsrekvisitet, säger 
Fredrik Wersäll.

IMM:s kod ställer i praktiken högre 
krav på företagens etik än lagen.

– Hela idén med Koden var att man 
skulle lägga sig med en viss marginal 
över lagstiftningen. På det viset kan 
företag med ganska stor säkerhet säga 
att håller man sig till Koden så är man 
säker på att man inte gör något straff-
bart, förklarar Biörn Riese. 

Samtidigt är det också viktigt för 
IMM att visa på möjligheter och inte 
bara att sätta upp gränser för det till-
låtna. 

– En kod och ett fortlöpande norm-
arbete kan ju vara nog så viktigt ge-

» 

”Hela idén 
med Koden 
var att man 
skulle lägga 
sig med en 

viss marginal 
över lag

stiftningen.”

Reportage IMM 

» 
INSTITUTET MOT MUTOR

l Institutet mot mutor, IMM, är en 
ideell näringslivsorganisation grundad 
1923. 

l IMM:s uppgifter är enligt stadgarna 
att ”verka för god sed i näringslivet och 
samhället i övrigt genom att motverka 
användningen av mutor och andra 
otillbörliga förmåner som medel för 
beslutspåverkan.”

l Institutets huvudmän är för närva-
rande Stockholms Handelskammare, 
Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 
och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL). Varje huvudman utser två 
styrelseledamöter. Dessutom utser 
huvudmännen gemensamt en ordfö-
rande. Ordförande är hovrättspresident 
Fredrik Wersäll. 

l IMM:s stadgar har nyligen ändrats, 
vilket möjliggör att det vid sidan av 
huvudmän och stödjande medlemmar 
kan finnas partnerorganisationer. Det 
kan leda till att till exempel bransch-
organisationer får status som partner-
organisationer. 

l Ett av IMM:s viktigaste redskap i ar-
betet är Kod om gåvor, belöningar och 
andra förmåner i näringslivet (kallad 
Koden). 

l En anställd generalsekreterare sköter 
institutets löpande verksamhet. En ny 
generalsekreterare, advokat Natali Pha-
lén, tillträder i april (läs mer om henne 
i Advokaten nr 1 2017). Hon ersätter 
Helena Sundén.

KORRUPTION

Korruption är inget exakt juridiskt begrepp, och används ofta i vid mening för felaktiga beteenden. När IMM 
talar om korruption avses dock mutor eller andra former av oetiska belöningar eller förmåner avsedda att på-
verka någons beslut. 

Organisationen Transparency International (TI) definierar korruption som ”abuse of entrusted power for 
personal gain”. I svensk översättning: "korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för 
egens eller annans vinning".

MUTLAGSTIFTNINGEN

Gällande bestämmelser om mutbrott trädde i kraft den 1 juli 2012 
och finns i brottsbalken 10 kap. 5 a–5 e §§. Bestämmelserna inne-
bär i huvudsak:

1. en anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett 
löfte om eller begära en otillbörlig belöning för utövningen av an-
ställningen eller uppdraget (tagande av muta);

2. det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare 
lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning för utövningen 
av anställningen eller uppdraget (givande av muta);

3. det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära 
en otillbörlig förmån för att påverka någon som utövar myndighet 
eller beslutar om offentlig upphandling eller att lämna, utlova eller 
erbjuda en otillbörlig förmån till någon för att denne ska påverka 
beslutsfattaren vid myndighetsutövning eller offentlig upphand-
ling (handel med inflytande);

4. en näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar 
eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners 
eller andra representanter så att medlen inte används till mutor 
(vårdslös finansiering av mutbrott).

KOD OM GÅVOR, BELÖNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER I NÄRINGSLIVET

Brottsbalkens regler om mutbrott är allmänt hållna och använder 
begrepp som ”otillbörlig belöning”. Koden är tänkt att vara ett 
komplement till lagstiftningen.

l Koden listar vad som är tillåtet och otillåtet, till exempel i fråga 
om belöningar till affärskontakter och anställda. Den pekar också 
på olika ”varningsflaggor”, situationer när företagen bör vara ex-
tra uppmärksamma på hur förmåner används. 

l Koden omfattar alla företag och myndigheter. Reglerna är 
dock olika hårda beroende på vilken verksamhet det handlar om. 
Strängast är reglerna när det handlar om offentlig upphandling 
eller myndighetsutövning. Där är inga förmåner alls tillåtna. 

l Koden ställer högre etiska krav än mutlagstiftningen. Tanken är 
att företag genom att följa koden i allmänhet ska känna sig trygga 
i att de inte begår brottsliga handlingar.
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För att Etiknämnden ska få sin 
tänkta roll som praxisskapare plane-
rar IMM:s styrelse att se över kostna-
derna för en prövning. I dag kostar 
det omkring 50 000 kronor att få ett 
svar från nämnden, men Fredrik Wer-
säll och Biörn Riese är öppna för en 
sänkning eller en differentierad skala. 
Kanske behöver nämnden också gö-
ras mer känd, menar de. 

mutor kan förvisso förekomma pri-
vata företag emellan. Det vanligaste, 
och det mest problematiska, är nog 
ändå när skattemedel är inblandade, 
och används på ett felaktigt sätt. 

Det var därför ett viktigt steg  

som togs när Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, år 2012 blev en av  
huvudmännen bakom IMM. SKL:s  
huvudmannaskap skänker legitimi-
tet för Koden inom den offentliga 
sektorn, menar Fredrik Wersäll och 
Biörn Riese, som gång på gång åter-
kommer till vikten av legitimitet och 
förankring. 

Behovet av förankring och anpass-
ning efter villkoren i olika branscher 
har också gett upphov till en rad 
bransch överenskommelser. 

– Då får Koden ytterligare en be-
tydelse, att verka som en grund för 
branschöverenskommelser, som ju i 
sig är ett kvitto på att specifika företag 

bestämt sig för att följa Koden, säger 
Biörn Riese. 

En av de senaste branschöverens-
kommelserna gäller den byggbransch 
som under åren upplevt en hel del 
korruptionsskandaler. Överenskom-
melsen undertecknades 2015 av 
Sveriges Kommuner och Landsting, 
organisationerna Byggherrarna och 
Sveriges byggindustrier samt de stora 
entreprenörerna inom byggbran-
schen. Precis som IMM:s kod går över-
enskommelsen längre än mutlagstift-
ningen. IMM fanns med som ett stöd 
när överenskommelsen kom till. 

– Jag tycker att överenskommelsen 
i byggbranschen var väldigt positiv på » 

Reportage IMM

Eftersom alla 
erfarenheter säger 
att mycket av kor-
ruption utspelas 
på lägre nivåer i 

företag och myndig-
heter räcker det inte 
heller att ledningen 

är med på tåget. Det 
krävs ett ständigt 

arbete med informa-
tion och uppföljning 
av sådant som har 

gått fel.
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Natali Phalén på Setterwalls advo-katbyrå i Stockholm blir ny gene-ralsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) den 1 april i år. Hon upplever att det finns ett mörkertal och naivitet kring korruptionsbrott i Sverige.

Vad lockar med arbetet som general-sekreterare för IMM?
– Att få arbeta fullt ut med korrup-tionsfrågor. Sedan är min förhopp-ning att vi ska kunna fortsätta driva det arbete som min föregångare Hele-na Sundén har gjort, men också hitta nya sätt att stödja svenska företag i 

”Jag tror att vi i Sverige
är en aning naiva”

MÅNADENS ADVOKAT Natali Phalén    

hur de ska handla rätt både i Sverige och utomlands.

Vad har du för erfarenheter från kor-ruptionsområdet?
– Jag har tillsammans med ansvarig partner på Setterwalls, Ulf Djurberg, lett och drivit vår antikorruptions-grupp. De senaste åren har jag varit involverad i flera stora utredningar för företag och organisationer där det förekommit misstänkar om mutbrott samt löpande hjälpt till med frågor som rör antikorruption, gjort due diligence utifrån antikorruptionsper-spektiv och upprättat och utvecklat 

policys och visselblåsarsystem. Det  är ett väldigt intressant och viktigt ämne.

Hur utbrett är korruptionsbrott i Sve-rige och bland svenska företag?
– Sverige hamnar i princip alltid i toppen i korruptionsindex, som ett av de länder i världen som har minst kor-ruption. Utifrån det perspektivet är korruptionsbrott inte vanligt, men jag tror att det finns ett stort mörkertal framför allt kring företag som verkar utomlands. Sedan handlar det förstås också om hur man definierar korrup-tion och vad man lägger i begreppet. Jag tror att vi i Sverige är en aning naiva kring problem som finns kring bland annat vänskapskorruption. 

Vilken nytta tror du att du har av din advokatbakgrund?
– Jag förväntar mig en hel del olik-heter mellan mitt kommande arbetet och advokatrollen. Som advokat ar-betar jag alltid för en viss uppdragsgi-vare eller klient och även med att sälja juristtjänster. Som generalsekreterare handlar det i stor utsträckning om att driva en fråga och bidra med kunskap och bilda opinion. Sedan tror jag att jag har stor nytta från advokatrollen, inte minst vad gäller vikten av hög integritet, samt kännedom om vilka problem och frågor som mina klienter möter i ämnet.

Vad kommer du att sakna mest med advokatrollen? 
– Jag tycker om advokatrollen och byråvärlden väldigt mycket. Det är svårt att sätta fingret på varför, men jag har trivts med att vara advokat och att lära känna och bygga förtroende hos mina klienter i flera olika frågor. Jag vet att jag kommer att ha färre kol-leger runtomkring mig i vardagen, vil-ket jag nog också kommer att sakna. Det är absolut inte omöjligt att jag återvänder till advokatuppdraget en dag.

Vad har du fått för reaktioner från ad-vokatkolleger om yrkesbytet?
– Bara positiv respons. Många ut-trycker att det verkar som ett väldigt spännande uppdrag. Det håller jag helt och hållet med dem om. Det här känns som ett jättespännande steg för mig att ta. 

JP

”Jag tror att 
jag har stor 
nytta från 
advokat
rollen, inte 
minst vad 
gäller  vikten 
av hög 
 integritet.”

Aktuellt

Advokaten 1/2017.
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sig i länder som inte är lika högt ran-
kade som Sverige vad gäller mutor. 
Det ställer förstås särskilda krav, säger 
han. 

Biörn Riese accepterar dock inte 
tanken på att ”ta seden dit man kom-
mer” och betala mutor för att det är 
vanligt på en annan marknad. I stäl-
let gäller det att vara extra noggrann, 
menar han. 

– Företagen är förstås medvetna om 
att dessa problem finns i en del län-
der. Men då måste de vidta särskilda 
åtgärder för att inte hamna i det där. 
Man får följa upp vilka man har att 
göra med, att det inte finns några 
överskottspengar i systemet och så 
vidare, säger Biörn Riese, som konsta-
terar att det ställs högre krav på com-
pliancearbetet på ett exportföretag än 
på ett renodlat svenskt företag. 

Insikten om detta, att man inte kan 
hålla sig med olika etiska system hem-
ma och utomlands, har ökat på senare 
år, enligt Biörn Riese. 

– Det har blivit ett ökat fokus på 
svenska företags internationella af-
färer. Det stävjar tendensen att bete 
sig på ett sätt i Sverige och ett annat 
utomlands. Sedan är ju en intressant 
vinkel att det inte är så hemskt många 
år sedan detta var avdragsgillt i utlan-
det under vissa förutsättningar. Så sy-
nen har ju förändrats, sammanfattar 
han. 

Just advokater har också en viktig 
roll att spela för att motverka mutor 
och korruption, anser Biörn Riese. 
Advokaterna måste lämna handfasta 
råd till klienter hur de ska bete sig. 

– Jag måste utgå från lag, och från 
Koden, om klienten följer den, men 
också relatera till den etiska kompas-
sen i allmänhet. Allt detta måste vägas 
samman. Att i dag säga att advokaten 
sagt att något är lagligt, det räcker 
inte, utan besluten måste relateras till 
vilka ”löften” i allmänhet klienten har 
ställt ut till sina intressenter, summe-
rar Biörn Riese. 

Etiken har blivit en viktig del av 
rådgivningen. Inte bara för att skydda 
klienten från risker, utan också för att 
värna om klientens varumärke och 
renommé. Och det inser advokaterna, 
menar Biörn Riese, som upplever ett 
stort intresse för etiska frågor från 
sina kolleger. 

I förlängningen genererar fokuset 
på etik naturligtvis också advokatupp-
drag, något som de flesta större affärs-
byråerna i dag har sett, konstaterar 
Biörn Riese och Fredrik Wersäll. 

bilden ser ljus ut. Sverige ligger redan 
från början bra till i internationella 
jämförelser om förekomsten av mutor 
och korruption. Med ökad medveten-
het och ökat intresse från företag och 
myndigheter borde väl allt vara frid 
och fröjd. 

Så varför känns det som att medi-
erna rapporterar om nya korruptions-
skandaler var och varannan dag?

Delvis är det nog en följd av våra hö-
gre krav och det ökade intresset, me-
nar Fredrik Wersäll. Och Biörn Riese 
pekar på den undersökande journa-
listikens framväxt som en förklaring. 

– Detta ämne passar bra för under-
sökande journalistik, liksom för vis-
selblåsande. Det medverkar till  att 
detta kommer i fokus, säger han. 

Samtidigt varnar både Biörn Riese 
och Fredrik Wersäll oss för att luta 
oss tillbaka och tro att allt är frid och 
fröjd. 

– Om man tittar på den offentliga 
förvaltningen så är vi nog i grunden 
på väg åt rätt håll, i och med att det 
har blivit så mycket fokus på de här 
frågorna. Men det är ett slag som mås-
te vinnas varje dag. Man kan aldrig slå 
sig till ro, för det väntar nya frestelser 
runt hörnet, säger Fredrik Wersäll. n

det sättet att den samlade alla chefer 
för de stora byggbolagen. En iaktta-
gelse är nämligen att om sådana här 
regler ska få genomslag så måste de 
komma från toppen av organisatio-
nen. Det krävs ett starkt och genuint 
engagemang från företagets ledning 
för att det ska få genomslag och inte 
bara bli en läpparnas bekännelse utan 
ett levande etiskt förhållningssätt, un-
derstryker Fredrik Wersäll. 

Eftersom alla erfarenheter säger 
att mycket av korruption utspelas på 
lägre nivåer i företag och myndigheter 
räcker det inte heller att ledningen är 
med på tåget. Det krävs ett ständigt 
arbete med information och uppfölj-
ning av sådant som har gått fel.

– Det måste finnas ett system som 
hela tiden arbetar med dessa frågor. 
Det är ett evigt nötande. Det gäller alla 
etiska koder – det är ingen idé att bara 
knåpa ihop dem och lägga dem på 
hemsidan, utan man måste leva med 
dem, fastslår Biörn Riese. 

biörn riese har som advokat och råd-
givare arbetat länge med etiska frågor. 
Han anser att intresset för att motver-
ka korruption har ökat kraftigt bland 
företagen under de senaste fem åren. 
Ofta ställs frågorna på sin spets inom 
exportföretag som verkar på andra 
marknader än den svenska.

– Många svenska företag befinner 

”Det måste 
finnas ett 

system som 
hela tiden 

arbetar med 
dessa frågor. 

Det är ett 
evigt nötan

de. Det gäller 
alla etiska 

koder – det är 
ingen idé att 
bara knåpa 

ihop dem och 
lägga dem på 

hemsidan, 
utan man 
måste leva 
med dem.”

» 

Fredrik Wersäll 
och Biörn Riese 

menar båda att just 
frivilligheten och 
direktkopplingen 
till näringslivet är 

viktiga framgångs-
faktorer.
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Henrik Bellander 
disputerar i mars på 
avhandlingen Rät-
tegångskostnader. 
Om kostnadsbör-
dan i dispositiva 
tvistemål. Det är 
den första svenska 
avhandlingen om 
rättegångskostna-
der på 53 år.
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Om man får in rättegångskostnadsfrågorna tidigare i processen, kan det 
leda till mer nyanserade avgöranden om kostnadernas fördelning. 
Det hävdar Henrik Bellander i sin avhandling om rättegångskostnader 
i dispositiva  tvistemål.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS ANDERSSON

Henrik Bellander har bak-
grund som advokat. Han var 
anställd på Advokatfirman 

Lindahl mellan 2005 och 2014. Den 
10 mars disputerar han vid Uppsala 
universitet på avhandlingen Rätte-
gångskostnader. Om kostnadsbördan i 
dispositiva tvistemål. Det är den första 
svenska avhandlingen om rättegångs-
kostnader på 53 år.

– När jag började processa som ad-
vokat upptäckte jag hur stor betydelse 
rättegångskostnaderna har, men hur 
förhållandevis lite diskussion det förs 
om dem i forskningen och i praxis. 
Den upptäckten gjorde ämnesvalet 
för avhandlingen ganska självklart, sä-
ger Henrik Bellander.

I avhandlingens första del gör Hen-
rik Bellander en ingående genomgång 
av diskussionen om rättegångskost-
nader under hela 1900-talet i lagstift-
ning, doktrin och praxis. Den andra 
delen är mer praktiskt inriktad och 
behandlar konkreta problem med 
tillämpningen av reglerna om rätte-
gångskostnader i 18 kap. rättegångs-
balken.

– Jag har försökt hitta frågor som 

inte är vardagsfrågor, men som jag 
ändå vet dyker upp med viss regel-
bundenhet och då leder till en del hu-
vudbry – och kanske sådant som bör 
dyka upp men inte gör det.

henrik bellander framhåller särskilt 
tre saker som han behandlar:

För det första förståelsen av att det 
inte alltid är bra att komplicera rätte-
gångskostnadsfrågorna. Henrik Bel-
lander berättar att han från början 
tänkte att ju mer detaljerad och pre-
cis man är i kostnadsfrågorna, desto 
bättre blir det för processen.

– Men jag har långsamt kommit till 
insikten att det finns en fördel med 
att kostnadsfrågorna är lätthanterliga 
och inte leder till en process i proces-
sen. Där har jag försökt hitta en kom-
promissande inställning. Slutsatsen 
är att mycket är vunnet om man får 
in kostnadsfrågorna som en naturlig 
fråga i ett tidigare skede, till exempel 
att parter och domstol för en prelimi-
när diskussion i kostnadsdelen redan 
under förberedelsen.

Henrik Bellander hoppas att det i 
förlängningen kan leda till att man mo-

tar de omfattande processerna med 
höga kostnader i grind: Man tydliggör 
problemen, utan att spara dem till sis-
ta dagen av huvudförhandlingen. 

För det andra tycker Henrik Bellan-
der att avhandlingens bakgrundsdel 
är ett viktigt bidrag. Han har gjort en 
omfattande genomgång av process-
ekonomiargumentet, som är vanligt i 
olika processuella ställningstaganden 
från parter och domstolar. 

– Där har jag gått in i både doktrin, 
praxis och förarbeten under i stort 
sett hela 1900-talet, med ett historiskt 
perspektiv, säger han.

Genomgången kan koppla rätte-
gångskostnadsfrågor till hur man ar-
gumenterar om processekonomi och 
kan leda till att man blir mer koncis, 
hoppas Henrik Bellander.

för det tredje behandlar Henrik Bel-
lander den typ av rättegångskostnads-
frågor som inte följer av lagstiftningen, 
till exempel nya finansieringsformer, 
riskavtal och ansvarsgenombrottsfrå-
gor.

– Frågorna är inte helt nya, men de 
har inte traditionellt diskuterats i för-

Rättegångskostnader 
– viktiga i praktiken
men förbisedda i teorin

”När jag bör
jade processa 
som advokat 

upptäckte 
jag hur stor 
betydelse 

rättegångs
kostnaderna 
har, men hur 
förhållande

vis lite diskus
sion det förs 

om dem i 
forskningen 
och i praxis.”

» 
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» 

ker vägledning i enskilda kostnadsfrå-
gor: 

– Om inte mina slutsatser är över-
tygande nog, så finns en ganska kom-
plett genomgång av praxis och andra 
källor och av de argument som har 
förts, säger han.

henrik bellander noterar att de som 
oftast uppmärksammar problemen 
med stigande rättegångskostnader är 
advokaterna. I diskussioner om kost-
naderna är det oftare advokater som 
är bekymrade över utvecklingen än 
rättsvetare eller domare.

– Advokaterna arbetar närmast 
kostnaderna. För dem är rättegångs-
kostnadsproblemen kärnan i verk-
samheten, om de i huvudsak ägnar sig 
åt processer, säger han.

Henrik Bellander tror att advoka-
terna präglas av att ta till vara sina kli-
enters intressen i alla frågor, och att 
det egentligen inte är någon skillnad 
när det gäller rättegångskostnader. 
Advokaterna verkar tänka affärsmäs-
sigt, både på klientintresset och på att 
erbjuda mest värde för pengarna. 

Det som förenar den heterogena 
gruppen advokater är just sådana sa-
ker som att se till klientens intresse, 
menar han. Arvoderingsreglerna är 
gemensamma – grundprinciperna för 
dem är djupt rotade och slår igenom 
även i synen på det som blir rätte-
gångskostnaderna. 

I avhandlingen studerar Henrik Bel-
lander diskrepansen mellan det advo-
katetiska sättet att beräkna ersättning, 
advokaten och klienten emellan, och 
sättet att beräkna rättegångskostna-
der parterna emellan. 

ett speciellt tillvägagångssätt som 
Henrik Bellander tillämpar i sin av-
handling är att inte använda argument 
från enbart en viss rättsvetenskaplig 
skola på problemen, utan att ställa ar-
gument från olika skolor mot varandra.

– Det är en sorts pluralistiskt-prag-
matiskt angreppssätt, som i sig är 
mycket teoretiskt. Det handlar om att 
förstå teorierna och ha dem alla i spel 
samtidigt. Man har inte behandlat den 
svenska processrätten på det sättet ti-
digare, säger han. n

arbeten och liknande. Det finns få käl-
lor som har hanterat dem. 

Även i de traditionella frågorna 
om hur kostnaderna ska beräknas är 
problemet att praxis är spretig. Rät-
tegångskostnadsfrågan har till skill-
nad från andra processuella frågor 
inte blivit systematiserad och teore-
tiserad. I en mängd andra process-
rättsliga frågor finns en teoribildning, 
som man har hjälp av vid enskilda 
problem. Men kostnadsfrågorna har 
sakta byggts på med avgörande efter 
avgörande från HD, utan systematise-
rat tänkande.

– När jag började studien hade 
jag, med min ombudserfarenhet, 
intrycket av att det fanns mycket få 
avgöranden om rättegångskostnads-
frågor och att brist på praxis var ett 
av problemen. Men det finns mycket 
omfattande praxis. Problemet är sna-
rare bristen på sammanställningar. 
Domstolarna har inte haft mycket väg-
ledning från doktrinen,  säger Henrik 
Bellander.

Han tror att advokater kan ha nytta 
av avhandlingens innehåll när de sö-

”Det finns 
mycket 

omfattande 
praxis. 

Problemet 
är snarare 
bristen på 
samman

ställningar. 
Domstolarna 
har inte haft 
mycket väg
ledning från 
doktrinen.”

Reportage Ny avhandling i processrätt 

» 

Henrik Bellander har bakgrund som advokat. Han var anställd på Advokatfirman Lindahl mellan 2005 och 2014.
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Håll ställningarna!
i september 2015 försvann Marem Alijeva från sitt hem i 
södra Ryssland. Hon hade vänt sig till polisen flera gånger 
och berättat hur hennes man slog henne. ”Vi ingriper inte 
i familjeärenden”, sa polisen. Samma dag som Marem för-
svann ringde hon sin syster och grät, hon var rädd för sin 
man som hotat att bestraffa henne för anmälningarna. När 
storasystern kom till Marems hus fanns bara Marems lilla 
barn där, ensam och gråtande. Marem försvann spårlöst. 
Hon blev en av de 14 000 ryska kvinnor som varje år faller 
offer för dödligt våld av sin partner. 

Det ryska parlamentet antog i januari 2017 en lag som 
avkriminaliserar våld i familjen, så länge våldet inte är så 
kraftigt att offret behöver läkarvård. Beslutet är ett rejält 
kliv bakåt för Ryssland. Det försämrar skyddet mot våld i 
hemmet och utsätter offren för en ännu större fara.

Ryssland är inte ensamma om att backa. På flera håll i 
världen blåser populistiska och nationalistiska vindar som 
hotar att rasera skyddet för de mänskliga rättigheterna. 

Donald Trump sa i sin första tv-intervju att han övervä-
ger att återinföra tortyr för att bekämpa IS. Han sade att 
några personer hade sagt till honom att ”it works”. Att det 
strider mot sedvanerätt och FN:s konventioner om mänsk-
liga rättigheter kanske inte bekymrar Donald Trump, men 
det strider också mot en samlad forskningsexpertis som 
säger motsatsen, tortyr ”funkar” inte. Vissa tortyroffer yp-
par inte ett ord, även om de torteras till döds, andra säger 
vad som helst för att slippa smärtan. Att återinföra tortyr 
skulle bara vrida klockan tillbaka. Som FN:s tortyrrap-
portör formulerade det; det skulle vara en ”återgång till 
barbari”. 

populismens och nationalismens hätska och främlingsfient-
liga retorik skapar splittring och hat. Men det är en sak att 
hetsa i sociala medier, en annan att omsätta ord i hand-
ling, beslut och lag. Ett av de riktigt stora hoten mot våra 
samhällen i dag är den långsamma urholkning av rättssta-
ten och de mänskliga rättigheterna som populister och de-
magoger genomför när de kommer till makten. Reformer 
beslutas som förändrar våra samhällen i grunden.

Detta händer i Europa, i vår omedelbara närhet. I 
Turkiet har president Erdoğan utnyttjat det misslyckade 
kuppförsöket 2016 för att tysta oberoende medier, fängsla 
politiska motståndare och stärka sin politiska ställning. I 
januari 2017 godkände parlamentet genomgripande för-
ändringar av landets konstitution, de största ändringarna 
sedan flerpartisystemet infördes 1950. Ändringarna, som 
först måste godkännas i en folkomröstning, kommer om 
de genomförs att koncentrera mer makt till presidenten, 
försvaga de få kontrollmekanismer som finns och urholka 
den turkiska demokratin. 

Viktor Orbán leder Ungern åt samma håll. Han har 
redan genomfört ändringar i grundlagen och andra lagar 
som minskar rättsväsendets oberoende, begränsar medie-
friheten, hotar oberoende organisationer och under-
minerar religonsfrihet. 

Även Polen agerar på liknande sätt. Den nya regeringen 
förhindrar utnämningar av domare och försöker utöva 
politisk kontroll över konstitutionsdomstolen med nya 
lagar som EU och Europarådet menar underminerar hela 
rättsstaten. 

Till och med vårt nordiska grannland Danmark bidrar 
till utvecklingen. När danskarna tar över ordförande-
klubban i Europarådet hösten 2017 vill man öppna nya 
möjligheter för länder att lämna Europadomstolen för de 
mänskliga rättigheterna. Bakom beslutet ligger ett miss-
nöje med domstolen och med Europakonventionen för de 
mänskliga rättigheterna. 

mänskliga rättigheter finns till för att skydda individer 
mot regeringars övergrepp. Rättigheterna begränsar vad 
staten får göra och skapar skyldigheter för hur den måste 
agera. Och begränsningarna finns där av en anledning. 
Efter två förödande världskrig och utrensningar skulle rät-
tigheterna skydda mot ny ödeläggelse.

En ny generation politiska ledare utmanar hela detta 
system. De hävdar att de talar för ”folket” och hävdar att 
mänskliga rättigheter bara skyddar minoriteten, den miss-
tänkta terroristen eller den asylsökande. Dessa politiker 

GÄSTKRÖNIKÖR
MÅNS MOLANDER
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menar att rättigheterna bara ligger i vägen för nationens 
säkerhet, välfärden eller tryggheten. De påstår att majo-
riteten måste acceptera ett svagare skydd för mänskliga 
rättigheter i utbyte mot att trygga jobben och välfärden, 
värna traditionella värderingar, undvika kulturella föränd-
ringar eller förhindra terrorattacker.  

angreppet på rättigheterna kombineras ofta med en 
politisering. De jurister som vågar driva mål om påstådd 
tortyr av brittiska styrkor kallas av Theresa May för ”left-
wing human rights lawyers”. Men mänskliga rättigheter 
handlar inte om partipolitik – det är juridiska rättigheter, 
fastslagna i lag och grundlag. Rättigheter som andra 
människor har kämpat för, slagits och fängslats för, ibland 
offrat sina liv för. 

Frågar ni mig skulle jag säga att det största hotet mot 
våra barns framtid utgörs av nedmonteringen av de 
skyddsvallar som skulle förhindra en ny mänsklig kata-
strof och de system på nationell och internationell nivå 
som garanterar utsatta människor frihet och värdighet. 

Det är en farlig utveckling. Om vi börjar urholka vissa 
gruppers rättigheter kommer det att gå fort innan det 
bildas en kö av grupper; då står tiggarna, romerna, 
brottslingarna, muslimer, invandrare, narkomanerna, de 
misstänkta terroristerna på tur. Precis det som 1900-talets 
erfarenheter visade att vi måste undvika om våra samhäl-
len ska bestå.

 
är det då helt hopplöst? Nej då, det finns hopp och det 
finns möjlighet. ”In a crisis, be aware of the danger – but 
recognize the opportunity”, sa John F. Kennedy. Möjlig-
heten är emellertid beroende av varje enskild människas 
engagemang. Det kommer att krävas engagemang för att 
vi ska kunna försvara de landvinningar som gjorts. Ett 
engagemang inte bara från individer utan från politiker, 
organisationer, media och näringsliv. 

I skrivande stund har folks engagemang och protester 
hindrat Rumäniens regering från att anta lagändringar 
som skulle mildra straffet för korruption. I USA har 

nära 130 företag, inklusive Apple, Microsoft, Facebook 
och Google, gått ihop för att rättsligt utmana Donald 
Trumps inreseförbud. I januari fylldes Stockholms gator 
av tusentals människor som gick i Women’s March. Det 
som ursprungligen var en motreaktion på en populistisk, 
sexistisk och diskriminerande retorik utvecklades till 
en kraftfull manifestation för alla människors lika värde 
som samlade miljoner människor på mer än 600 platser 
runtom i världen. 

vi alla behöver reagera när medmänniskans rättigheter 
och värdighet sätts i fråga. Vi behöver säga ifrån att vi inte 
accepterar inskränkta rättigheter för vissa grupper. Vi 
behöver försvara grundläggande principer som allas lika 
värde och rättigheter och de system som garanterar dessa 
rättigheter. Det är helt nödvändigt för att säkra en mänsk-
lig framtid för kommande generationer.

Måns Molander
Sverigechef Human Rights Watch

”Men det är en sak att hetsa i sociala medier, en 
annan att omsätta ord i handling, beslut och lag. Ett 
av de  riktigt stora hoten mot våra samhällen i dag är 
den långsamma urholkning av rättsstaten och de 
mänskliga rättigheterna som populister och 
demagoger genomför när de kommer till makten.”

27
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Sverige ritas om
På knappt 20 år har antalet tingsrätter runtom i 
Sverige halverats. Förändringarna har haft stor 

påverkan på den lokala förekomsten av advokat
byråer. Betydligt färre byråer finns i dag på orterna 
där tingsrätten försvunnit. Men å andra sidan finns 

fler advokatbyråer där tingsrätterna blev kvar.

TEXT: JOHAN PERSSON, MAGNUS ANDERSSON OCH TOM KNUTSON 

FOTO: ISTOCK, TT M. FL. KARTGRAFIK: BO STRÖMBERG
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örra seklet minskade antalet svenska domstolar i 
första instans kraftigt. Vid sekelskiftet 1900 fanns 
208, varav 118 var häradsrätter och 90 rådhusrät-
ter. Med jämna mellanrum blev de färre och den 

stora tingsrättsreformen 1971 omvandlade de kvar-
varande 135 förstainstansdomstolarna till 108 tings-
rätter. Innan seklet var till ända beslutade regeringen 
Persson 1999 att återstående 96 tingsrätter inom de 

kommande åren skulle slås samman till dagens 48 tings-
rätter, från Ystad i söder till Gällivare i norr.

Målen med sammanslagning-
arna som det beslutades om 1999 
var att genom större tingsrätter 
skapa bättre möjligheter att re-
krytera kvalificerad personal, 
effektivare beredningsorganisa-
tioner, renodla domarrollen och 
specialisera dömandet.

Ylva Norling Jönsson är lagman 
vid Helsingborgs tingsrätt i vilken 
Ängelholms och Klippans tings-
rätter uppgått sedan början av 
2000-talet. Hon menar att sam-
manslagningen har varit positiv 
för tingsrätten och dess organisa-
tion.

– Det är i dag, av flera skäl, svårt 
att rekrytera domare på flera håll 
i Sverige. Jag är övertygad om att 
rekryteringen skulle ha varit svå-
rare om det hade handlat om att tillsätta en domartjänst 
i Klippan eller Ängelholm i stället för i Helsingborg, säger 
Ylva Norling Jönsson.

Ylva Norling Jönsson förklarar också att de i dag har ett 
effektivare arbetssätt där förhandlingar fördelas utifrån 
arbetstryck i stället för genom lottning på enskilda rotlar 
– en förbättring som inte skulle ha varit möjligt i mindre 
organisationer.

– Vi har i dag fler domare att välja mellan där vi oftare 
har någon som är specialiserad på exempelvis insolvens-
rätt. På en liten domstol kan du ha lika duktiga domare, 
men det är omöjligt att ha samma bredd på personalen 
och dess specialområden, säger hon.

Regeringens utvärderingsorgan Statskontoret delar 
i mångt och mycket Ylva Norling Jönssons uppfattning. 
Statskontoret konstaterade 2007 i en utvärdering av  
sammanslagningarna att de flesta av målen för tingsrätts-
sammanslagningarna var uppfyllda bara inom några år: 
Den inre organisationen var utvecklad till det bättre och 
samordningen med andra rättsmyndigheter var förbätt-
rad.

Men rapporten visade också på att reformen hade stor 
påverkan på den lokala förekomsten av advokatbyråer.

INGEN TINGSRÄTT, FÄRRE BYRÅER

På de 41 orter som har förlorat en egen tingsrätt mellan 
åren 1999 och 2006 har det totala antalet verksamma 
advokatbyråer inklusive enmansbyråer sjunkit. Enligt 
Advokatsamfundets register har antalet verksamma by-
råer med orterna som primär postadress sjunkit med 37 
procent på dessa orter sedan före sammanslagningarna 
till i dag, från 158 till 100 advokatbyråer. 

Under det senaste decenniet har samtidigt antalet ad-
vokatbyråer i Sverige totalt ökat från 1 575 till 1 864, en 

ökning med omkring 18 procent.
En av de berörda är advokat 

Robert Pedersen, som driver 
Sunnes enda advokatbyrå. Han 
var motståndare till att Sunne 
tingsrätt 2005 skulle läggas ner 
och uppgå i Värmlands tingsrätt 
i Karlstad. Motståndet handlade 
framför allt om att klienterna 
skulle få ännu längre resor till 
tingsrätten och att han befarade 
att fler förhandlingar skulle be-
höva ställas in därför att folk 
skulle få svårare att inställa sig. 
Flytten skulle dessutom vara 
negativ för hans hemort samt 
innebära att han i stället för att 
promenera till tingssalen skulle 
behöva köra sju mil med bil flera 
gånger i veckan.

– Men med facit i hand måste jag erkänna att det för 
min del har blivit en positiv förändring. I Sunne fanns en 
enda tingssal så när jag kom till min förhandling var nå-
gon annan advokat på väg ut, eller tvärtom. I Karlstad 
disponerar tingsrätten tolv salar och det pågår ofta för-
handlingar i flera salar samtidigt. Det innebär att jag träf-
far kolleger från hela länet före, efter och i pauser på ett 
helt annat sätt i dag. Jag har fått en bättre kontakt med 
mina kolleger, säger Robert Pedersen.

Innan nedläggningen av Sunne tingsrätt fanns fyra ad-
vokatbyråer på orten. Den kollega som Robert Pedersen 
hade kontorsgemenskap med flyttade till en advokatbyrå 
i Karlstad, en annan advokat gick i pension och en tredje 
blev åklagare.

Pedersen menar att han har fullt upp med arbete och 
att hans omsättning i dag är lika god som innan Sunne 
tingsrätt uppgick i Värmlands tingsrätt i Karlstad. 

– Min verksamhet har dock blivit mer inriktad på brott-
mål sedan flytten. Tidigare arbetade jag mer med human-
juridik än jag gör i dag. Men eftersom jag i dag är enda 
byrå på orten får jag fler förordnanden från tingsrätten 
än tidigare, säger han.

Pedersen berättar att han trodde att flytten och därmed 

”Vi har i dag fler domare 
att välja mellan där vi 

oftare har någon som är 
specialiserad på 

exempelvis insolvens
rätt. På en liten domstol 
kan du ha lika duktiga 

domare, men det är 
omöjligt att ha samma 

bredd på personalen och 
dess specialområden.”

Ylva Norling Jönsson

Ylva Norling Jönsson.

Robert Pedersen.
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register över verk-
samma ledamöter 
2016 och deras 
primära postadress   
samt SCB:s befolk-
ningsstatistik för 
2015.

KARTUNDERLAG
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längre avstånd till rätten skulle innebära fler inställda för-
handlingar än vad det faktiskt har blivit. Han upplever 
dock inte att centraliseringen av tingsrätten har inneburit 
någon märkbar förändring i domstolsarbetet eller skapat 
bättre möjligheter för domstolen att rekrytera kvalifice-
rad personal än tidigare, vilket bland annat uppgavs vara 
målet med sammanslagningarna.

– Det är samma domare som tidigare satt i Sunne och 
Arvika som nu samlats i Karlstad. Men på sikt kanske 
centraliseringen gör det enklare att rekrytera kompetent 
personal. Däremot tror jag inte att någon kommer att eta-
blera verksamhet i Sunne den dagen jag går i pension. Jag 
fyller 65 år i år. Med mig försvinner nog den sista advo-
katbyrån i Sunne. Det vore ett stort minus för orten, säger 
Robert Pedersen. 

SEX ORTER UTAN ADVOKATBYRÅ 

I Åmål, Jakobsberg, Hallsberg, Ronneby, Leksand och 
Sveg finns i dag inga verksamma advokater sedan tings-
rätterna lades ner där kring millennieskiftet. Snart kan 
även Sandviken sälla sig till den skaran. Sedan Sandvi-
kens tingsrätt uppgick i Gävle tingsrätt 2004 har antalet 
byråer minskat från fyra till en enda. Den sista byrån 
drivs av advokat Eva Nordenskiöld.

– Jag är i dag 70 år gammal och har begränsad verksam-
het kvar. Jag tar inga nya uppdrag utan ger i dag enbart 
redan befintliga klienter rådgivning. Så jag skulle säga att 
alla advokatbyråer har försvunnit härifrån också, säger 
hon.

Eva Nordenskiöld menar att utvecklingen med färre 
och färre advokatbyråer i Sandviken framför allt beror 
på att tingsrätten försvunnit från samhället i Gästrikland.

– Därmed inte sagt att allt var bra på den tiden den 
fanns en tingsrätt i Sandviken. Det var inte lyckat med en 
tvådomartingsrätt som det var de sista åren. Men utveck-
lingen med att först tingsrätter och sedan advokatbyråer 
lämnar de mindre orterna är inte heller bra. Jag tror det 
inneburit att det blivit mindre självklart för allmänheten 
på de orterna att vända sig till en advokat med frågor rö-
rande familje- och arvsrätt, säger hon.

MOTSATT EFFEKT I ÖRNSKÖLDSVIK

På några få orter har antalet advokatbyråer ökat sedan 
tingsrätterna försvann: i Motala, Arvika, Bollnäs, Hede-
mora, Örnsköldsvik och Ludvika. I Ludvika har antalet 
byråer gått från fyra till fem sedan Ludvika tingsrätts 
domsaga uppgick i Falu tingsrätt och Mora tingsrätt.  

Per Gisslén, advokat i Ludvika sedan 2000, tror att den 
utvecklingen framför allt beror på det relativt långa av-
ståndet till Falun och Falu tingsrätt. Från Ludvika är det 
sju mil och från ytterkanten av kommunen är det nästan 
femton mil. 

– Vi funderade på hur vi skulle göra, och kom fram 

till att vi skulle vara kvar, för det fanns en marknad, just 
med tanke på att det var få jurister och förhållandevis 
många som bor i den gamla domsagan och att när heten 
till ombud uppskattas av många. För vår del var det 
aldrig ett alternativ att flytta verksamheten till Falun, sä-
ger han.

Gisslén berättar att det i dag finns sex advokater och 
två biträdande jurister verksamma på byråerna i Ludvi-
ka. Några av advokaterna har nått pensionsåldern men 
har fortsatt att vara verksamma.

– Det är omöjligt att säga hur det blir när de går i pen-
sion, om det blir nyetableringar eller inte. Men det borde 
finnas utrymme. Alla advokater som finns här i dag har 
fulla kalendrar och har arbete, säger han och tillägger:

– Så länge vi är sju, åtta jurister finns ett visst utbyte och 

”Vi advokater klarar oss, 
vi får ersättning för tids

spillan. Men för den rätts
sökande allmänheten 

är det här en utveckling 
som inte är bra.”

Magnus Näsholm
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någon att tvista med. Men om vi kommer ner på en eller 
två jurister på en ort är det kanske för få. Det kan nog 
kännas lite ensamt och då är det möjligt att flera i stället 
för att expandera väljer att flytta in till centralorten eller 
gå upp i någon annan byrå närmare tingsrätten. Det är 
kanske det som har hänt i Leksand.

Gisslén var fundersam över om han skulle få några för-
ordnanden efter sammanslagningen, men konstaterar i 
dag att oron var obefogad. Per Gisslén och hans kollega 
Kerstin Löfroth på Advokatbyrån Gisslén och Löfroth har 
fullt upp med humanjuridik, brottmål, LVU-mål och asyl-
ärenden. Och någon större konkurrens från advokatbyrå-
erna i Falun känner de inte av.

– Här i Ludvika har man kanske en advokat på 6 000 
invånare, men om man jämför med Falun är det kanske 

en på 1 000 invånare. Människor tvistar ju även i Lud-
vika, begår brott och vill skilja sig, säger han och tillägger:

– Men som advokat i landsorten måste du vara en ka-
meleont. Du måste tala latin med de lärde och med bön-
der på bönders vis. Du får anpassa dig, helt enkelt.

Per Gisslén betonar också att Falu tingsrätt har följt di-
rektivet om att de skulle se till att advokaterna på orterna 
som förlorat egen tingsätt även fortsättningsvis fick ären-
den i deras region.

– Tingsrätten har förstått att det kan vara betydelsefullt 
för den enskilde individen att ha närhet till sitt ombud. 
Vi får många ärenden som är hänförliga till vår del, och 
det har möjliggjort att vi har kunnat vara kvar och till och 
med blivit några fler, säger han.

”HAFT STOR PÅVERKAN”

Samma utveckling som i Ludvika har märkts i Örnskölds-
vik där byråerna har gått från tre till fyra sedan ortens 
tingsrätt förvandlades till tingsställe och uppgick i Ång-
ermanlands tingsrätt i Härnösand 2002. Tingsstället i 
Örnsköldsvik håller alltjämt brottmålsförhandlingar två 
gånger varannan vecka.

– Örnsköldsvik är en betydligt större stad än Härnö-
sand. Konstigt nog samordnades tingsrätten här i Ång-
ermanland ändå till en mindre stad. Antagligen berodde 
det på att Härnösand är residensstad i Västernorrlands 
län och åklagarna sitter i Sundsvall, som ligger närmare 
Härnösand, säger Marie Thors, advokat och delägare på 
Aberstens advokatbyrå i Örnsköldsvik.

Härnösand har i dag också en advokatbyrå mer än 
innan sammanslagningen. Men sett över hela landskapet 
Ångemanland finns där i dag färre byråer. Marie Thors 
berättar att det inte längre finns någon advokatbyrå i 
Kramfors och att byråerna i Sollefteå har blivit färre.

Aberstens advokatbyrå i Örnsköldsvik har dock inte 
påverkats i vare sig omsättning eller bemanning på kon-
toret. Men Marie Thors är tydlig med att betydligt mer tid 
går åt till tidsspillan än tidigare.

– För gemene man tror jag inte det spelar någon större 
roll. I sämsta fall behöver de vittna en gång i sitt liv. I de 
fall där det blir inställda förhandlingar så tror jag inte att 
det beror på avståndet, utan det är nog människor som 
inte skulle kommit oavsett. Men för oss advokater har 
flytten haft stor påverkan. Tre–fyra gånger i veckan kör 
jag och andra advokater härifrån de elva milen till Härnö-
sand. Väldigt mycket tid går till att köra bil, säger Marie 
Thors.

Advokat Magnus Näsholm har varit verksam i Sollefteå 
sedan 1993 med fokus på konkursförvaltning och brott-
mål. När ortens tingsrätt uppgick i Ångermanlands tings-
rätt fanns tre byråer. I dag finns två advokatbyråer (läs 
mer på sidan 39).

– För mig personligen har flytten inte förändrat verk-

Marie Thors.

Magnus Näsholm, advokat i Sollefteå, 
menar att sammanslagningarna har 
varit negativa sett ur den rättssökande 
allmänhetens perspektiv.
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samheten mer än att jag fått nio mil längre till tingsrätten. 
Ärendetillströmning och omsättning är oförändrad vill 
jag påstå, säger Magnus Näsholm.

Näsholms uppfattning är även att sammanslagningen 
2002 inneburit bättre domare och domstolsprocesser 
än vad Sollefteå tingsrätt och dess ende lagman dessför-
innan kunde erbjuda. Men Magnus Näsholm menar att 
centraliseringen har varit negativ för den rättssökande 
allmänheten.

– Vi advokater klarar oss, vi får ersättning för tidsspil-
lan. Men för den rättssökande allmänheten är det här 
en utveckling som inte är bra. Sollefteå är till ytan en 
av de största kommunerna i hela landet. Om man bor i 
västra delen av kommunen och kallas till förhandling i 
Härnösand klockan nio på morgonen, är det inte möjligt 
att ta sig dit med allmänna kommunikationsmedel. Det 
ökade  avståndet gör det nog också enklare för personer 
att motivera varför de inte ska infinna sig, säger Magnus 
Näsholm.

LÄNGRE TILL NÄRMASTE TINGSSTÄLLE

Statskontoret konstaterade i sin utvärdering av samman-
slagningarna mellan 1999 och 2006 att det genomsnittliga 
vägavståndet från en kommunal centralort till närmaste 
tingsställe när det gäller brottmål har ökat med 22,2 kilo-
meter i Ångermanland. I hela landet uppgick före sam-
manläggningarna det genomsnittliga vägavståndet från 
en kommunal centralort till närmaste tingsställe i Sverige 
till 18,9 km och efter sammanläggningarna är medelav-
ståndet 32,8 km. 

Statskontorets utvärdering visar också att fler än hälf-
ten, 11 av 20, av de sammanlagda tingsrätterna som sva-
rade på enkäten bedömde att tillgänglighet för advokater, 
som är en förutsättning för att den lokala rättsskipningen 
ska fungera för samtliga parter, inte hade påverkats un-
der de fem senaste åren. Fem tingsrätter menade dock 
att tillgänglighet för advokater hade försämrats, och fyra 
menade att den hade förbättrats.

Håkan Lundström, advokat sedan 1998, arbetar med 

 

 

 
 

 

”Samhällsutvecklingen med större och färre enheter innebär att medborgarna                       får allt längre till sin samhällsservice. 

När jag började här fanns förutom tingsrätt även Kronofogdemyndighet,                       Åklagarmyndighet och Skattemyndighet. I dag finns ingenting av det kvar.”   

Håkan Lundström
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bland annat brottmål, migrationsmål och familjerätt i 
Boden. 2002 upphörde både Bodens tingsrätt och Piteå 
tingsrätt och uppgick i Luleå tingsrätt. 

– Det är visserligen bara fyra mil till Luleå, men det 
innebär betydligt mycket mer resande för oss eftersom 
inte heller förvaltningsrätten längre har några förhand-
lingar här i Boden. Sex månader om året är det vanskligt 
väglag den sträckan, vilket inte gynnar tillgängligheten. 
Flera gånger varje år är det problematiskt för både mig 
och mina klienter att ta sig mellan Luleå och Boden på 
grund av snöoväder, säger han. 

Förekomsten av lokala advokatbyråer i Boden är 
 relativt oförändrad av att tingsrätten försvann från or-
ten. Från fyra byråer till tre samt att Advokaterna Lena 
 Isaksson & Ulf Holst i Umeå har mottagningskontor i Bo-
den.

– Jag hade gärna sett att vi haft kvar Bodens tingsrätt. 
Samhällsutvecklingen med större och färre enheter inne-
bär att medborgarna får allt längre till sin samhällsser-

vice. När jag började här fanns förutom tingsrätt även 
kronofogdemyndighet, åklagarmyndighet och skatte-
myndighet. I dag finns ingenting av det kvar, säger Håkan 
Lundström.

Enligt Statskontorets utvärdering bedömde de flesta 
av tingsrätterna själva att sammanslagningarna inte inne-
bar någon förändrad tillgänglighet för parter och vittnen 
trots att det genomsnittliga vägavståndet från en kom-
munal centralort till närmaste tingsställe när det gäller 
brottmål ökade med 13,9 kilometer. Åtta tingsrätter me-
nade att den rentav blivit bättre, medan nio svarade att 
tillgängligheten blivit sämre.

FLER BYRÅER PÅ HUVUDORTERNA

Lika tydligt som att advokatbyråerna har minskat på 30 
av 41 orter som mist en egen tingsrätt är att det på de or-
ter som blivit huvudsäte för de sammanlagda tingsrätter-
na i dag finns betydligt fler advokatbyråer verksamma. På 
18 av 24 huvudorter är det i dag fler byråer. Sedan innan 

Nordens ledande dokument hantering 
för advokater & jurister – låt oss visa er varför.

www.contentworker.se

Boka en demo idag!

Contentworker
by Formpipe

”Samhällsutvecklingen med större och färre enheter innebär att medborgarna                       får allt längre till sin samhällsservice. 

När jag började här fanns förutom tingsrätt även Kronofogdemyndighet,                       Åklagarmyndighet och Skattemyndighet. I dag finns ingenting av det kvar.”   

Håkan Lundström
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centraliseringen har antalet advokatbyråer ökat med 34 
procent på huvudorterna, från 307 till 412 advokatbyråer.

Ett bra exempel på det är Lund. Antalet advokatbyrå-
er i Lund har ökat från 29 till 44 sedan Landskrona och 
Eslövs tingsrätter i början av 2000-talet uppgick i Lunds 
tingsrätt, samtidigt som antalet byråer minskat både i 
Landskrona och i Eslöv. 

Lundaadvokaten Bo Ahlenius är verksam på Trägårdh 
Advokatbyrå sedan årsskiftet då byrån gick samman med 
Advokatfirman Glimstedt i Lund 
och är även ansvarig för Advo-
katsamfundets obligatoriska etik-
kurs, delkurs, 1, för dem som vill 
ta advokatexamen.

– Jag märker när jag läser del-
tagarlistorna för etikkursen att 
väldigt, väldigt många av de 
unga biträdande humanjuris-
terna kommer från storstäderna 
och de mellanstora städerna. 
Väldigt få från mindre orter. Jag 
tror att det hänger samman med 
att tingsrätterna försvann från 
orten, säger Bo Ahlenius.

En liknande utveckling går att 
se på annat håll i Skåne också. 
Antalet advokatbyråer har ökat både i Helsingborg och 
Ystad sedan städerna blev huvudorter vid sammanslag-
ningar. Medan de minskat i såväl Ängelholm, Klippan, 
Landskrona, Eslöv som Trelleborg där det inte längre 
finns någon tingsrätt på orten.  

– Det har helt klart blivit en centralisering av advokater-
nas geografiska etablering. När man talar med de advoka-
ter som lagt ner eller flyttat verksamheten får man bekräf-
tat att de gjort det som en följd av tingsrättens flytt. Här i 
Skåne är konsekvensen ganska liten eftersom alla berörda 
orter trots allt ligger ganska nära varandra. Men i andra, 
mer glesbefolkade, delar av Sverige kanske utvecklingen 
skapat problem för den rättssökande allmänheten, som 
fått långt till tingsrätt och advokat, säger Bo Ahlenius.

Statskontoret skrev 2007 i sin utvärdering av samman-
slagningarna att förändringar i antalet advokatbyråer på 
en ort inte enbart beror på huruvida det finns en tings-
rätt eller inte. Den lokala närvaron av advokatbyråer kan 

också förklaras av till exempel hur ekonomiska ersätt-
ningar utformas. Dessutom tenderar, skriver utredarna, 
advokatbyråerna i högre grad att inrätta kontor på flera 
orter, vilket sannolikt inverkar på förekomsten av advo-
katbyråer.

Bo Ahlenius och de flesta andra advokater som Advo-
katen talat med är dock i stort sett eniga om att tingsrät-
ternas verksamhet har förbättrats av sammanslagning-
arna från 96 till dagens 48 tingsrätter.

Per Gisslén säger att han saknar 
den juridiska miljön från tidigare 
där det fanns domare och åklagare 
verksamma och bosatta i Ludvika, 
men betonar att centraliseringen 
av tingsrätterna i Dalarna har inne-
burit en kompetenshöjning i dö-
mandet. Och han menar att han i 
samband med sina resor till Falun 
numera faktiskt träffar fler advo-
katkolleger att utbyta erfarenheter 
och diskutera olika juridiska frågor 
med.

– Problemet i Ludvika var att det 
var svårt att tillsätta domare – man 
fick låna in tredje man i tresitsar. 
Jag tycker att små tingsrätter var 

sårbara. Det kunde vara svårt att sätta ut tvistemål med 
tre domare. Ofta fick man låna in någon pensionerad do-
mare eller någon domare från en annan tingsrätt. Kom-
petensen och rättssäkerheten har nog förbättrats efter 
sammanslagningen. Sett i backspegeln var det en naturlig 
och rimlig utveckling, säger han och tillägger:

– Jag skulle inte vilja vrida klockan tillbaka, utan jag 
tycker att det här var en bra lösning som det blev. Sum-
merat så var det inte negativt för oss, undantaget att vi 
reser gratis i en timme i taxemål. Tur och retur är det två 
timmar Ludvika och Falun men bara en timmes tidsspil-
lan som ingår i timkostnadsnormen, säger Per Gisslén.

Ylva Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs tings-
rätt, menar att förtroendet hos allmänheten för en dom-
stol handlar mer om professionalitet än hur långt det är 
till tingsrätten.

– Jag tror att sammanslagningarna till större enheter 
var oundvikliga eftersom kraven från samhället har ökat. 

”Jag skulle inte vilja 
vrida klockan tillbaka, 
utan jag tycker att det 
här var en bra lösning 

som det blev. Summerat 
så var det inte negativt 

för oss, undantaget 
att vi reser gratis i en 

timme i taxemål.”
Per Gisslén

TINGSRÄTTSREFORMEN SKAPADE OMFATTANDE DEBATT OCH MÖTTE HÅRT MOTSTÅND

År 1999, inför den senaste stora tingsrättsrefor-
men, fanns 96 tingsrätter i Sverige. Det är exakt 
dubbelt så många som i dag. Tingsrättsreformen 
innebar i praktiken en massiv centralisering.

Reformen väckte mycket debatt och starkt 
 lokalt motstånd på de orter vars tingsrätter  

skulle läggas ned. Debatten nådde långt utanför 
Rättssverige.

Det var framför allt Domstolsverket som drev på 
reformen. Verket framförde flera skäl; bland annat 
ansåg man att det var ett sätt att effektivisera och 
förbättra kvaliteten i verksamheten och döman-

det, minska sårbarheten, förbättra rekryterings-
möjligheterna samt underlätta myndigheternas 
samverkan.

Mot den uppfattningen framfördes en rad ar-
gument; bland annat att det var viktigt att rätts-
staten fanns fast förankrad även på mindre orter 

Bo Ahlenius.

Per Gisslén, advokat i Ludvika och ledamot 
i Advokatsamfundets huvudstyrelse, menar 

att han sedan sammanslagningen träffar 
fler kolleger att utbyta erfarenheter med.
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Den lilla domstolen där det satt en lagman och kanske en 
eller två rådmän skulle ha svårare att svara upp mot de 
förväntningar som samhället har på en domstol rörande 
bland annat kommunikation med medborgarna, bemö-
tandefrågor och hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
för att locka kompetent personal, säger hon.

Norling Jönsson säger att domstolarna har konstaterat 
att det sedan sammanslagningarna kan finnas en viss 
överetablering av advokater i storstadsområden och en 
viss underetablering på landsorten. Hon delar dock inte 

Bo Ahlenius uppfattning om att det hänger ihop med att 
tingsrätterna blivit färre på landsorten.   

– Beror den utvecklingen på att domstolarna har flyttat 
på sig eller är det ytterligare ett skäl till att det är bra att vi 
flyttat på oss? Jag tror på det senare. Det skulle ha blivit så 
oavsett och hänger samman med samhällsutvecklingen 
och professionalitet i stort, säger Ylva Norling Jönsson, 
som tycker att det är dags nu att fortsätta arbetet med att 
reformera domstolarna och låta de minsta tingsrätterna i 
landet upptas i de större. n

för förtroendet för rättvisan, tillgängligheten för 
medborgarna samt betydelsen för även mindre 
orter att ha viktiga samhällsfunktioner och arbets-
tillfällen i sin närhet. Ett ytterligare argument som 
framfördes var att för boende på de orter, som 
skulle förlora sin tingsrätt, skulle resorna till den 

”nya” tingsrätten bli orimligt långa. Nämndeman-
naföreningen var genomgående kritisk till sam-
manslagningarna och nedläggningarna.

Advokatsamfundet ansåg att sammanläggning 
respektive nedläggning av tingsrätter dessvärre 
var nödvändigt för att skapa effektiva domstolar 

som möjliggör en bred rekrytering av domare och 
annan personal.

Nu har röster höjts för att det är dags för nästa 
steg i arbetet med sammanläggning och nedlägg-
ning av tingsrätter. Frågan är om en ny reform 
kommer att möta än hårdare motstånd.

Monika Lilja 
gick mot 
strömmen – 
öppnade kontor 
i Sollefteå
– vänd!

Fokus I spåren av tingsrättsreformen
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Advokatsamfundets 
Norra avdelning där 
Ångermanland ingår 
utgör fem procent av 
advokatkåren.
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Hon gick mot strömmen
– öppnade filial i Sollefteå 
När advokatbyråerna flyttade från de tidi-
gare tingsrättsorterna gjorde Monika Lilja 
tvärtom. Hon öppnade filial i Sollefteå, som 
i dag ger större intäkter än kontoret i Stock-
holm.  

 Monika Lilja arbetade i flera år efter sin examen 
som biträdande jurist på advokatbyråer i Stock-
holmsområdet. När hon startade egen advokat-

byrå på Ljusterö konstaterade hon fort att det var hård 
konkurrens om förordnandeuppdragen i Storstockholm.

– Det finns väldigt många advokater i Stockholmsområ-
det, så många att det är svårt för mig att få förordnanden 
av Attunda tingsrätt. Flera kolleger inom humanjuridiken 
som jag talat med berättar om samma konkurrens, säger 
hon.

Monika Lilja har rätt i att Stockholm är advokattätt. 48 
procent eller 2 813 av 5 838 svenska advokater finns inom 
Advokatsamfundets Stockholmsavdelning. 

Så när hon träffade en man i Sollefteå beslöt hon sig 
2011 för att öppna ett filialkontor på orten som nio år 

tidigare förlorade sin tingsrätt, för att komma närmare 
honom. Advokatsamfundets Norra avdelning där Ånger-
manland ingår utgör fem procent av advokatkåren – fast 
tolv procent av Sveriges befolkning bor i området.

– Min tanke var att jag skulle kunna arbeta i Sollefteå 
ungefär en vecka varannan månad. Men eftersom det 
bara fanns två advokater på orten sedan tingsrätten för-
svann fick jag ganska omgående väldigt många förord-
nanden och mycket jobb att göra. Numera arbetar jag i 
Sollefteå nästan varenda vecka, säger Monika Lilja.

Hon bor i dag tillsammans med sin make på Ljusterö 
nordost om Stockholm, men hennes verksamhet finns 
kvar i Sollefteå, drygt 50 mil hemifrån. Den mesta av 
hennes inkomst kommer från Sollefteåkontoret där hon 
tilldelas många mål av Ångermanlands tingsrätt samtidigt 
som omkostnaderna för lokalhyra är betydligt lägre än i 
Stockholm.

– Helst skulle jag vilja arbeta där jag bor, men jag får 
betydligt fler förordnanden i Ångermanland än i Stock-
holm. I Sollefteå är vi bara två advokater, kring Attunda 
tingsrätt betydligt fler, säger Monika Lilja och tillägger:

– Jag har fått två jourhelger vid tingsrätterna i Stock-
holm genom åren. Vid Ångermanlands tingsrätt tilldela-
des jag lika många bara under förra året. n

Monika Lilja.

”Det går inte 
att komma hit 
med så kallade 
Stockholms-
fasoner”
– vänd!

Sedan 2002 är 
Härnösand huvudort 
för Ångermanlands 
tingsrätt. Tingsrätten 
har även tingsställe  
i Örnsköldsvik.
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Catarina Ceders advokatbyrå är verksam i 
Enköping och Sala – orter som båda förlorat 
sin tingsrätt. Hon menar att nyckeln till att 
lyckas som advokat på en mindre orter är att 
ha lokal förankring och kännedom. 

 När Enköpings tingsrätt 2005 uppgick i Uppsala 
tingsrätt var advokat Catarina Ceder fundersam 
kring hur verksamheten skulle påverkas av flytten. 

Hon hade drivit advokatbyrå i den uppländska staden se-
dan 1996. 

– Att flytta byrån till Uppsala var aldrig aktuellt. Men vi 
var oroliga över om vi behövde ha en fot även på dom-

stolsorter för att få förordnanden från domstolen, och 
gick därför ihop med en Uppsalabyrå, säger hon.

Ceder menar att antalet förordnanden från Uppsala 
tingsrätt har varierat mycket under åren beroende på 
vem som har varit lagman vid tingsrätten. Men i dag när 
Uppsala tingsrätt förordnar utifrån Advokatsamfundets 
listor får de återigen gott om förordnanden. Catarina Ce-
der menar att flödet av klienter som själva söker sig till 
advokatbyrån för juridisk rådgivning alltid har varit stort.

– Konkurrens från byråerna i Uppsala är marginell. Det 
har gjorts flera tappra försök att öppna mottagnings-
kontor i Enköping. Men Enköpingsborna går inte dit. 
Enköpingsbor vill gå till advokater som själva är En-
köpingsbor och som har barn på samma dagis eller 
är medlemmar i samma föreningar. Det är lite an-
norlunda att driva byrå på en mindre ort, säger hon.

”Det går inte att komma hit med         så kallade Stockholmsfasoner”
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Catarina Ceder berättar att byrån därför 
bara rekryterar advokater och biträdande 
jurister som är uppvuxna i Enköpings-
trakten och som är villiga att bosätta sig 
på verksamhetsorten.
– Det behövs ett visst nätverk och viss 

kännedom om Enköping. Det går inte 
att komma hit med Stockholmsfaso-
ner.

Sedan 2012 har advokatbyrån även 
kontor i Sala – vars tingsrätt 2001 
uppgick i Västmanlands tingsrätt 
i Västerås – då Catarina Ceder tog 
över advokat Lars Östenssons rö-
relse när han gick i pension. Hon 
menar att förutsättningarna i Sala 

på många vis liknar dem i Enköping. Advokat Emma Ols-
son som arbetar på kontoret är därför uppvuxen på orten.

Advokatbyrån har i dag fler anställda än tidigare och 
omsättningen har sedan byrån skildes från Uppsalabyrån 
2012 stadigt ökat. Totalt är de i dag fyra advokater på by-
rån och en biträdande jurist.

Både i Enköping och Sala har antalet verksamma by-
råer med orterna som postadress minskat sedan deras 
tingsrätter försvann.

– När jag var notarie i Enköpings tingsrätt en gång i ti-
den fanns det fem väldigt livaktiga byråer. När advoka-
terna gick i pension har ingen fyllt luckan. I stället har det 
blivit nästan överetablerat i Uppsala. Men det är bra för 
oss, här finns jättemycket jobb eftersom vi dels är duk-
tiga, dels fått färre konkurrerande advokatbyråer, säger 
Catarina Ceder. n

123 av 290 
kommuner är 
utan verksam 
advokat
– vänd!

”Det går inte att komma hit med         så kallade Stockholmsfasoner”

Catarina Ceder.

Enköpings tingsrätt 
och Tierps tingsrätt 

och deras domsagor 
fördes 2005 över till 

Uppsala tingsrätt.
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Advokatsamfundets ordförande Bengt 
Ivarsson menar att sammanslagningarna 
av tingsrätter inneburit en äldre advokatkår 
utanför storstäderna. Och att listan över 
kommuner utan verksamma advokater kan 
komma att bli längre – om inte fler unga 
jurister ser potentialen i småorterna. 

 Bengt Ivarsson, ordförande i Advokatsamfundet, 
menar att sammanslagningarna av tingsrätter som 
skett runtom i landet har varit nödvändiga för att 

förbättra organisationerna och höja kompetensen. Men 
som advokat verksam i Linköping sedan 1994 har han 
också noterat att advokatkåren i de närliggande kommu-
nerna Mjölby och Motala har blivit allt mer åldrad sedan 
tingsrätterna där uppgick i Linköpings tingsrätt.

– Det tillkommer inga nya advokater på orterna. I Mota-
la finns det i dag få advokater under 70 år och ingen under 
60 år. Jag är tveksam till om det överhuvudtaget kommer 
att finnas någon verksam advokat i Motala om fem år. Och 
Motala är inte unikt, så här ser det ut på ganska många 
platser runtomkring i landet, säger Bengt Ivarsson.

Enligt Advokatsamfundets register finns det sex verk-
samma advokater i Motala. De är födda 1941, 1945, 1945, 

1946, 1948 respektive 1954. När hela sextetten har firat 
sin födelsedag 2017 har de en medelålder på exakt 70 år. 
Bara en biträdande jurist finns i dag anställd i Motala – 
som är bosatt i Linköping.

– Jag önskar att advokatbyråerna som finns på mindre 
orter vågade anställa biträdande jurister i större omfatt-
ning samt att yngre jurister insåg den potential som finns 
på de här orterna. Det finns en marknad och en poäng 
med att ha verksamhet på mindre orter. Det finns upp-
drag även på de orterna. Tvister, företag som behöver 
rådgivning och folk skiljer sig och pucklar på varandra i 
högsta grad där också, säger Bengt Ivarsson.

Ivarsson konstaterar att sammanslagningarna av tings-
rätter sedan 1999 har inneburit att tillgången på advoka-
ter har blivit sämre på de orter som blivit utan tingsrätt, 
och tror att den tillgången successivt kommer att bli ännu 
sämre. Listan över svenska kommuner som saknar verk-
sam advokat riskerar då att bli ännu längre. Vid årsskiftet 
saknade 123 av 290 kommuner verksamma advokater 
med primär postadress i kommunen.

– Det här skulle på sikt kunna leda till access to justice-
problem. Om alla invånarna inte har tillgång till en ad-
vokat inom rimligt näravstånd kan det skapa svårigheter 
för dem, särskilt om du har en motpart som finns i en ort 
där det finns advokater. Det kan också skapa ett avstånd 
till rättssamhället om du inte känner till någon advokat, 
säger Bengt Ivarsson. n

123 kommuner 
saknar advokat

SAMMANSLAGNINGARNA AV TINGSRÄTTER SOM SKETT SEDAN 1999 HAR RITAT OM ADVOKATSVERIGE ORDENTLIGT

När tingsrätterna försvann runtom i landet gjorde 
också flera av advokatbyråerna det. På de 41 orter 
som förlorade en egen tingsrätt mellan åren 1999 
och 2006 finns i dag betydligt färre byråer. Antalet 
byråer på dessa orter har minskat från 158 till 100.

Några av dem har flyttat till domstolarnas nya 

huvudorter där antalet advokatbyråer sedan innan 
sammanslagningarna har ökat från 307 till 412.

Men oavsett var advokaterna är verksamma 
menar nästan alla intervjuade att det var bra att 
skapa större och färre tingsrättsenheter. Kompe-
tensen, nivån på dömandet och rättssäkerheten 

anses av de allra flesta som Advokaten har talat 
med vara förbättrat. Några advokater uttrycker 
också att stora enheter skapat roligare arbetsmiljö 
med mer umgänge och mer utbyte med kolleger.

Flera av advokaterna på mindre orter runtom i 
landet uttrycker dock viss oro för att det i framti-

Bengt Ivarsson.
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den kommer att bli ännu färre advokater i mindre 
svenska samhällen, trots att de i dag har god om-
sättning och mycket arbete. För utanför storstä-
derna blir advokatkåren alltmer åldrande. Motala 
är ett bra exempel på det. På orten finns sex verk-
samma advokater. När hela sextetten har firat sin 

födelsedag 2017 har de en medelålder på exakt 70 
år. Och på orten finns bara en biträdande jurist.

Flera advokater som vi talat med på mindre orter 
i landet tvivlar på att yngre advokater är villiga 
att flytta dit för att ta över eller öppna egna ad-
vokatbyråer. Om de har rätt eller fel får framtiden 

utvisa. Men risken är överhängande att fler än 123 
av landets 290 kommuner inom några år saknar 
en verksam advokat. Trots att de flesta av dem 
som Advokaten talat med menar att omsättningen 
och tillströmningen av arbete är god även på orter 
utan en tingsrätt.

Se hela listan över 
vilka kommuner 
som saknar verksam 
advokat på Advoka-
ten.se.

KOMMUNERNA 
SOM SAKNAR 
ADVOKAT
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       Hur står det 
egentligen till med  Advokatsamfundet?

Elisabet Fura, tidigare ordförande i Advokatsamfundet, f.d. chefs-JO och f.d. domare i Europa-
domstolen, skriver om ordförandediskussionen i samfundet. Elisabet Fura skriver att hon 
ogillar att bli ett av många ofrivilliga vittnen till en intern strid som spelas upp inför öppen ridå. 
Advokatsamfundet borde kunna bättre. 

 När jag läste en tweet av Bengt 
Ivarsson av innebörden att 
han ställde sig bakom ett 

förslag som gick emot en enhällig 
valberedning vad gäller vem som ska 
väljas till ny ordförande för Advokat-
samfundet trodde jag att någon hade 
hackat hans konto. Det hela var ju 
så befängt. Inte kan väl en sittande 
ordförande gå emot en enig valbered-
ning som valts i demokratisk ordning 
och fått ett klart mandat att föreslå 
den bäst lämpade kandidaten? 
Möjligen i någon obskyr källarför-
ening med medlemmar oskolade i 
de spelregler som normalt gäller i 
demokratiska sammanhang men inte 
i Sveriges advokatsamfund.

Nu vet jag bättre. Det var inget 
dåligt skämt. Bakom förslaget som 
presenteras i en skrivelse ställd till 
ledamöter i Sveriges advokatsamfund 
står enligt uppgift ett antal före detta 
medlemmar av huvudstyrelsen. Vilka 
motiv de har för att vidta denna 
ovanliga åtgärd är fördolt för mig. 

Kanske är det så att de tycker att 
valberedningen gjort ett dåligt jobb 
och att det behövs en annan, bättre 
kandidat. De är självklart i sin fulla 
rätt att lämna vilka förslag de vill. 
Även Bengt Ivarsson har den rätten, 
liksom att uttala sitt stöd för den ena 
eller andra kandidaten. Vi har tack 
och lov förmånen att leva i en demo-
krati där alla har yttrandefrihet. Även 
Advokatsamfundets ordförande. 
Frågan är snarare om det är lämpligt 
och respektfullt av honom att göra 
det nu. Jag tycker inte det.

problemet, som jag ser det, är att en 
sittande ordförande på detta sätt 
utnyttjar sin position för att påverka 
och föregriper årsmötets diskussion 
och omröstning. Strikt juridiskt finns 
kanske inga invändningar men jag 
menar att det är ett avsteg från praxis 
och god sed och att det är både all-
varligt och sorgligt.

Allvarligt därför att ordföranden 
är betydelsefull på många sätt, inte 

minst som förebild. Och när en sådan 
person visar en, som det verkar, total 
brist på respekt för processen och 
kollegerna kan man ju börja undra 
hur det står till i organisationen.

Sorgligt därför att det smärtar att 
se hur samfundet nu får uppmärk-
samhet i sociala medier och på annat 
håll för denna ”spännande strid om 
ordförandeposten” (formuleringen är 
inte min utan en twittrande lagmans) 
när det finns så många viktiga frågor 
att fokusera på.

Det är också anmärkningsvärt och 
trist att se hur valberedningen, som 
uppenbarligen tagit sitt uppdrag på 
största allvar, blir överkörd av ord-
föranden för Sveriges advokatsam-
fund.

jag är inte längre ledamot av Sveri-
ges advokatsamfund och borde kan-
ske inte skriva dessa rader, men jag 
blev så illa berörd av det jag såg att 
jag kände att jag måste. Efter att ha 
haft förmånen att delta i arbetet i hu-
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vudstyrelsen under flera år så har jag 
fortsatt att följa utvecklingen utifrån 
även efter att jag lämnat samfundet 
för andra uppdrag. Jag har ofta känt 
mig glad och stolt över utvecklingen 
av samfundet med kansliet i spet-
sen till en väl fungerande och i alla 
avseenden professionell organisa-
tion. Advokatsamfundets röst har 
blivit stark och tydlig i alla debatter 
om mänskliga rättigheter i allmänhet 
och rättssäkerheten i synnerhet. Det 
är ovärderligt i vår tid av alternativa 
sanningar och nättroll. Det har inte 
alltid varit så och det har krävts hårt 
och uthålligt arbete att nå dit. Men 
hårt arbete räcker inte, det behövs 
också mod. Det är inte alltid lätt att 
stå upp för de svagas rätt, särskilt 
om det handlar om en person som 
är misstänkt för ett allvarligt brott. 
Advokater i gemen är synnerligen väl 
placerade för att bekräfta denna san-
ning. Därför är det oerhört viktigt att 
ledningen för advokaterna i Sverige, 
inklusive den främsta företrädaren 

för Advokatsamfundet, är 
modig och har integritet. 
Något annat hade varit 
otänkbart och för övrigt 
tecken på att något inte 
stod rätt till. Därför blev 
jag riktigt entusiastisk över 
valberedningens förslag.  
En synnerligen välmerite- 
rad och kompetent kandi- 
dat som dessutom skulle  
bli den andra kvinnan på 
ordförandeposten i sam-
fundets 130-åriga historia. 
De alternativa kandidater 
som nu presenterats må 
vara både kompetenta och 
lämpliga. Men de har inte 
föreslagits av valberedning-
en. När sittande ordförande 
nu, flera månader före års- 
mötet, deklarerat sitt stöd 
för dessa kandidater ser 
åtminstone jag ett pro blem. 
Varför gör han så? Har 
han en egen, dold agenda? 

Vart tog respekten för den 
demokratiska processen 
vägen?

Jag vet att det inte är min 
sak. Men jag gillar inte att 
bli ett av många ofrivilliga 
vittnen till en intern strid 
som spelas upp inför öppen 
ridå. Advokatsamfundet 
borde kunna bättre.

men någonstans blir jag inte 
längre förvånad över att det 
återigen blir problem när 
en kompetent kvinna blir 
föreslagen till en viktig posi-
tion. Vi har sett det tidigare 
och kommer sannolikt att få 
se det många gånger igen. 
Även i en organisation som 
Sveriges advokatsamfund. 
Sorgligt.

Elisabet Fura  
F.d. ordförande 

i Advokatsamfundet

Elisabet 
Fura blev 

ledamot av 
Sveriges 
advokat-
samfund 
1985, var 

ordförande 
för Advokat-
samfundet 
1999–2001, 

domare i 
Europa-

domstolen 
2003–2012 
och chefs-
JO mellan 

2012–2016.

PRESENTATION
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 S om Sture Bergwalls försvarare 
kan Thomas Olsson tillåta sig 
mycket. Han kan försvara Berg-

wall på nästan vilket sätt som helst. 
Det gör han också, mestadels korrekt 
och bra.

Men när han i Advokaten nr 1 upp-
manar mig och andra att tiga (”Väx 
upp!”), då går han över gränsen. Han 
har varit advokat i många år, och 
han bör veta att den som är oskyldigt 
anklagad har rätt att bli försvarad. 
Och bör så bli. 

I Quickärendet har Christer van 
der Kwast, Seppo Penttinen, Claes 
Borgström, Sven Å. Christianson och 
Birgitta Ståhle utsatts för mycket all-
varliga anklagelser. De har beskyllts 
för manipulationer och bristande 
professionalism av sämsta slag. 
Det enda stödet för att de inte talar 
sanning om vad som hände under 
utredningarna är Bergwalls ändrade 
uppgifter. Är det då rimligt att tro att 
det är just han som talar sanning? 
Fråga Bergwallkommissionen – en 
statlig utredning under Justitiedepar-

tementet – som i praktiken har slagit 
fast att de fem bär huvudansvaret för 
landets största rättsskandal.

Skulle de inte få försvaras? 
Det dröjde tolv år innan 

Dreyfus blev slutligt friad 
år 1906. Det kan dröja lika 
länge – i så fall till 2024 
– innan sanningen accep-
teras i Quickaffären och de 
oskyldiga går fria. Mediernas 
intresse är, under lång tid 
ännu, att inga stenar vänds 
i onödan. ”Quick är ett 
avslutat kapitel för mig”, har 
journalister sagt. Och jag har 
sett skammen i deras ögon. 
Det är journalister som har 
förstått hur det kan ligga till. 
De vet själva vilka de är.

thomas olsson frestas må-
hända hävda att liknelsen med Drey-
fus passar bättre på hans klient. Men 
så är det inte. Om Olsson vill förstå 
– verkligen förstå – styrkan i den be-
visning som fanns mot Thomas Quick 

i rättegångarna, kan han studera de 
beräkningar som jag har gjort enligt 
Bayes sats. (Se min hemsida www. 

goranlambertz.se.) Även 
med påtagligt försiktiga in-
data ligger bevissannolikhe-
terna för ett par av morden 
på 99,999 procent.

I dessa tider av fake news 
kan man naturligtvis inte 
vänta sig korrekta refe-
rat från den som har allt 
intresse av att oskyldigt 
anklagade personer inte 
försvaras. Men Thomas Ols-
son kan gärna jämföra sin 
egen text om ”en sannolik-
het över 100 procent” på 
s. 54  med min text i Quick-
ologi på s. 297 och 300. 

Thomas Olsson domde-
rar förgäves. Jag fortsätter 

att med jämna mellanrum påminna 
om villfarelsen.

Göran Lambertz  
F.d. justitieråd

”Thomas Olsson får finna 
sig i att oskyldiga försvaras”

Med anledning av advokat Thomas Olssons artikel under 
vinjetten Praktisk juridik i Advokaten nr 1 2017 skriver 
Göran Lambertz, tidigare justitieråd, att det dröjde tolv 
år innan Dreyfus blev slutligt friad år 1906. Det kan dröja 
lika länge – i så fall till 2024 – innan sanningen accepteras 
i Quick affären och de oskyldiga går fria. 

Göran 
Lambertz 

har varit justi-
tiekansler och 

justitieråd. 
Sedan den  

1 mars är han 
pensionär.

PRESENTATION

50

51

Advokaten Nr 1 • 2017

Advokaten Nr 1 • 2017

Praktisk juridik

Praktisk juridik

Ett strövtåg bort    från sanningen
Advokat Thomas Olsson skriver om sanning, rätt och om de ideologiska överbyggnader  
som kan hota rättssäkerheten. Olsson anser att när det gäller den ideologiska överbyggnaden 
har vi i dag inget att frukta mer än fruktan själv. Om vi avstår från våra grundläggande rättig-
heter på grund av rädslan för att samhället är format som en pyramid eller inlindat i nätverk av 
terrorister, så kommer vi förr eller senare inte att ha så många rättigheter kvar att försvara mot 
dessa mörkermän.

 S trax innan nyåret kom nyheten 
om att Kaj Linna beviljats res
ning av Högsta domstolen. På det tredje försöket kröntes en tolv år lång kamp av denna framgång. Givetvis måste det vara en glädjens dag för Kaj Linna, men samtidigt är jag själv lite stolt över att vara kollega med advokat Thomas Magnusson från Kalmar. Det var Thomas Magnusson som lyckades där såväl överklagandet som två tidigare resningsansökningar avslagits av Högsta domstolen. 

Det är inte alla advokater som är beredda att ta sig an ett tolv år gammalt mordfall, ägna sin fritid åt att sätta sig in i ett omfattande material och utan några som helst garantier rörande ersättning påbörja den långa och mödosamma vandringen mot upprättelse för någon som påstår sig vara felaktigt dömd. Visst kan det leda till ära och berömmelse, och även ersättning för arbetet, i slutändan, men inget av det visar sig  i början. Tvärtom så brukar omgivningen i bästa fall ställa sig tvivlande till projektet och i värsta fall öppet kritisk.
För att frivilligt ta på sig den 

uppgiften krävs ett engagemang som sträcker sig långt utöver vad plikten kräver. Betydelsen av en sådan insats för rättvisan stäcker sig längre än den egna tillfredsställelsen över framgången, den lyfter fram försvararrollens kärnvärden. 

TIDSANDAN
Jag har själv haft förmånen att hjälpa dömda att få upprättelse. Bo, Börje och Sture är tre personer som dömdes till långa fängelsestraff respektive rättspsykiatrisk vård för mycket 

allvarlig brottslighet. Bo hann avtjäna tre år av sitt straff, Börje nio år och Sture sexton år innan de fick resning och frikändes. De tre hade det gemensamt att de dömdes under nittio och början av nollnolltalet. Anklagelserna avsåg allvarliga övergrepp med rituella och sexualsadistiska inslag, övergreppen hade inträffat många år innan lagföringen, och psykologer och terapeuter spelade en avgörande roll för de fällande domarna.
Vid den här tiden fanns det en mycket röststark opinion som 

hävdade att sexuella övergrepp var betydligt mer vanliga i Sverige än vad 

som var känt. I en offentlig rapport gick man till och med så långt som att hävda att var tredje man var en sexualförbrytare och det påstods även att det fanns djävulsdyrkande sekter i Sverige som ägnade sig åt rituella övergrepp mot barn och kvinnor. Från politiskt håll restes krav på att problemet måste åtgärdas och brottslingarna lagföras.
Problemet var att anklagelserna oftast handlade om händelser som låg långt tillbaka i tiden och de hade inte lämnat några andra spår än den berättelse som målsägande läm

nade. Berättelsen gick således inte att kontrollera. Lösningen blev att tillämpa en bevisvärderingsmetod i ord mot ordfall som innebar att om målsäganden bedömdes trovärdig och inget motsade berättelsen, ansågs åtalet styrkt. För att staga upp bedömningen användes terapeuter och psykologer som vittnade om att det fanns omständigheter, framför allt kring målsägandens beteende, som bekräftade att minnesbilderna var riktiga. I Stures fall handlade det om egna erkännanden, men de var så förvirrade, motsägelsefulla och i strid 

med de objektiva fynden att även där krävdes det en ordentlig dos psykologisk sakkunskap för att acceptera dem.
Så här i efterhand kan man tycka att berättelserna innehöll ett antal märkliga omständigheter som var förvånansvärt i linje med de idéer som piskades fram i opinionen. Det fanns till exempel en tjugoårig 

häxa som arbetade som 
strippa i Stockholm och då 
och då åkte ner till Höganäs 
för att tillsammans med ett 
antal medelålders män delta 
i rituella övergrepp mot 
barn på ett ålderdomshem, 
en pedofilring i Västerås 
som förfogade över en buss 
som åkte runt och plockade 
upp minderåriga enligt ett 
system i en orange katalog 
för att sedan förgripa sig på 
dem och en beskrivning av 
brottsoffer, brottsplats och 
tidpunkt för gärningen som 
var bevisligen helt falsk i 
alla delar.

I dag kan allt detta te sig 
som helt osannolikt, och 
så här i backspegeln kan 
vi bara konstatera att det 
aldrig avslöjades några djä
vulsdyrkande pedofilringar 
bland den burgna medelklassen, men då var det en högst påtaglig realitet. I vart fall för vissa tongivande personer. Och de som dristade sig att vara skeptiska utsattes för skoningslösa angrepp. Själv blev jag bland annat uthängd som en machotyp med 

målet att upprätthålla patriarkatet, böcker om hur man avslöjar incest skickades anonymt till min familj, 

vänner sa upp bekantskapen och representanter för rättsväsendet avfärdade kritiken mot bevisvärderingsmodellen med en axelryckning. Det var så tidsandan såg ut då.

DEN IDEOLOGISKA ÖVERBYGGNADENPersonligen har jag min egna lilla teori om vad allt det här handlar om. 
Jag brukar kalla teorin för 
den ideologiska överbygg
naden.

Tankekonstruktionen 
bygger på att det finns en 
dold brottslighet. Utgångs
punkten är en motsättning 
mellan olika grupper i 
samhället. För att bevara 
eller stärka sin ställning 
begår den ena gruppen 
övergrepp mot den andra 
gruppen, men har makt att 
dölja brotten. Och då menar 
jag inte att dölja vem som 
begått brotten, utan brotten 
som sådana. Det är själva 
brottsligheten som är dold. 
Till det kommer ofta en 
dimension av otrygghet där 
det hävdas att brottslingar
na finns mitt ibland oss utan 
att vi vet om det. 

Med den här utgångs
punkten blir det angeläget att rättsväsendet utreder, inte de brott som begåtts, utan avslöjar 

brottsligheten som sådan. När en anklagelse om ett sådant brott dyker upp är inte frågan längre om brottet kan styrkas, utan en bekräftelse på att brottsligheten finns. Det enskilda fallet ska inte bevisas, utan utgör ett bevis för den underliggande teorin om hur verkligheten är beskaffad.

Ett säkert tecken, enligt min uppfattning, på att det handlar om en ideologisk överbyggnad är förekomsten av talking heads. Det är mer eller mindre självutnämnda experter som utan något mer omfattande empiriskt stöd uttalar sig vitt och brett om fenomenet och påstår att de kan tyda de tecken som visar på det som vi andra inte ser. Nu vore det inte hela världen om de excellerade i debatter och tvsoffor, men faktum är att de även slinker in i rättssalarna och där händer det att deras uppgifter ges vitsord som sakkunnigutlåtanden. Hela det problemkomplexet är väl analyserat i den av HansGunnar Axberger författade JKrapporten Felaktigt dömda. Själv har jag bland mycket annat 
suttit i rättssalar och frågat ut en 
psykolog om det vetenskapliga stödet för att påstå att en rädsla för hästar eller anorexia är ett tydligt tecken på övergrepp i barndomen.

Med talking heads intåg i rättssalarna är cirkeln sluten och den ideologiska överbyggnaden börjar färga av sig på rättskipningen. Och det som först får stryka på foten är beviskravet. Om verkligheten förutsätts, och det enskilda fallet är ett bevis för den verkligheten, så är manegen krattad för en fällande dom och det gäller bara att snitsla banan dit. Personligen har jag svårt att se någon annan förklaring till att de stolligheter som förekom i Bos, Börjes och Stures ärenden kunde godtas som verkliga händelser.
Nu är allt detta historia och vi kan lämna det bakom oss. Visst, det finns en och annan som avtjänat ett långt fängelsestraff på grund av den omkastade bevisbörda som utsageana

”Mitt namn 
är Thomas 

Olsson. 
Jag bestämde 

mig för att  
bli brott-

målsadvokat 
redan under 
studietiden 

och det är ett 
beslut som 

jag aldrig har 
ångrat.”
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Med talking 
heads intåg i 
rättssalarna 
är cirkeln 

sluten och 
den ideolo-
giska över-
byggnaden 
börjar färga 

av sig på 
rättskipning-
en. Och det 
som först 
får stryka 

på foten är 
beviskravet.

» 
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Ekonomismen, juridiken      och det sunda förnuftet

             – till försvar      för rättsekonomin
Advokat Eric M. Runesson skriver om ekonomism och juridik till försvar för rättsekonomin 
och reflekterar över problemkomplex vars lösningar kan vara ödesfrågor för mänskligheten. 
Hans gissning är att juridiken måste möta vissa ekonomiska insikter.

 Begreppet ”ekonomism” an-
vänds då och då eller till och 
med ganska ofta i samhälls-

debatten. Det används nedsättande 
om dem som vill ta med ekonomiska 
bedömningar vid samhälleligt be-
slutsfattande. Ekonomisterna tillvitas 
en övertro på mätbara ekonomiska 
faktorer och blindhet för humanitära, 
subjektiva eller omätbara faktorer. 
Detta spiller över på den juridiska 
metod som kallas rättsekonomi. 
Rättsekonomerna beskylls ibland för 
att vilja sätta ekonomisk effektivitet 
hos rättsreglerna som det enda målet 
med rättsordningen. 

Jag vill direkt säga att denna tanke 
är felaktig. Rättsekonomin kan ligga 
till grund för en slutsats att den ena 
regeln är bättre ägnad att leda till 
ekonomisk effektivitet än en annan 
regel. Men rättsekonomin som metod 
kan aldrig grunda ett påstående om 
att ekonomisk effektivitet ska eller 
bör uppnås. Det får bli föremål för en 

rättspolitisk diskussion utan krav på 
vetenskaplighet.

Att den rättspolitiska diskussionen 
inte måste vila på vetenskaplig grund 
innebär inte att den undslipper att  
uppfylla vissa andra klarhetskrav. 

i den rättspolitiska diskussionen har 
jag ibland upplevt att effektivitetsmå-
let och målet om en rättvis fördel-
ning av resurser ses som motsatser. 
Effektivitet och värdefördelning är 
emellertid inte omedelbart kopp-
lade. Om det effektiva tillståndet kan 
beskrivas som en ”family size pizza”, 
kan den delas ”rättvist” eller ”orätt-
vist”. Om det ineffektiva tillståndet 
beskrivs som en barnpizza, kan också 
den delas ”rättvist” eller ”orättvist”. 
Pizzans storlek och dess fördelning 
sammanhänger inte på annat sätt 
än i att en större pizza räcker åt fler. 
Kopplingen framkommer i synen på 
vad som är ”rättvist”. Om de som 
bidragit till att skapa pizzan ska dela 

med sig till dem som inte bidragit 
och detta upplevs som orättvist, finns 
risken att det inte blir någon pizza 
alls. Rättsekonomin har inget mer att 
säga här.

Riskbankens ekonomipris 2016 till 
Oliver Hart och Bengt Holmström för 
den så kallade kontraktsteorin rönte 
en del uppmärksamhet bland advo-
kater, eftersom pristagarnas idéer 
verkar ha stor betydelse för hur man 
ska skriva avtal. I all korthet förklarar 
pristagarnas teorier och modeller 
hur och när incitamentsskapande 
avtalsklausuler kan användas och om 
till exempel skolor, sjukhus och fäng-
elser bör vara offentligt eller privat 
ägda, givet att ekonomisk effektivitet 
är ett rättspolitiskt mål. Det här var 
nu inte det första ekonomipriset av 
omedelbart intresse för jurister. I 
raden av priser som har betydelse för 
juridisk argumentation och problem-
lösning ingår bland andra Kenneth 
Arrow (1972), Ronald Coase (1991), 
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Ekonomismen, juridiken      och det sunda förnuftet

             – till försvar      för rättsekonomin

John Nash (1998), George Akerlof 
(2001), Daniel Kahneman (2002), 
samt Elinor Ostrom och Oliver Willi-
amson (2009). Googla på dem, så får 
du se om det sagda kan stämma.

Saken är den att de ekonomiska 
modellerna som utvecklats av dessa 
pristagare och andra ekonomer 
innehåller att antal begräsande 
antaganden. Modellerna kan därför 
inte okritiskt sättas in i den verkliga 
verkligheten med all dess komplexi-
tet. Teorierna behöver anpassas till 
samhällskroppens gropar, knölar och 
slumpmässigheter. De jurister som 
arbetar praktiskt rättsekonomiskt an-
vänder inte modellernas raka linjal, 
utan ”lesbisk linjal”; det slags kurvlin-
jal av mjukt bly som murarna på ön 
Lesbos lär ha använt under antiken 
för att mäta och passa in oregelbund-
na stenar i murverket. Man kan säga 
att de ekonomiska modellerna måste 
anpassas till juridisk intuition och 
sunt förnuft.

Ekonomerna vet förstås om att 
modellerna är fulla med restriktioner 
och att verkligheten kan vara ”imper-
fekt”. Ta till exempel iden om ”mark-
naden” där utbud och efterfrågan 
möts i en fin balanspunkt. Ekonomer-
na är emellertid de första att disku-
tera på vilka sätt marknadsmodellen 
måste justeras för marknadsimper-
fektioner. Bland imperfektionerna 

återfinns bland annat ofullständig 
konkurrens – som motverkas bland 
annat i konkurrensrätten, ofullstän-
dig information – som motverkas 
bland annat i avtalsrätten och insider-
lagstiftningen, externa effekter (det 
vill säga jag skitar ner, du städar eller 
lever i det) – som motverkas bland 
annat i miljölagstiftningen.

hur, när och varför de ekonomiska 
modellerna anpassas till juridiken 
är frågor som upptagit mycket av 
min yrkesverksamma tid både som 
praktiker och forskare. Det var också 
temat för min doktorsavhandling för 
över 20 år sedan. När jag har talat 
om rättsekonomisk metod har jag 
ofta mötts med skepsis och frågan 
om metoden verkligen kan ha någon 
praktisk betydelse. Den är ju så 
teoretisk. Ibland måste man räkna 
litet. Jag har ofta tänkt: Som om inte 
traditionell rättsdogmatisk metod 
vore teoretisk då.

Jag heter Eric M. 
Runesson. Jag är 
verksam som ad-
vokat och skilje-
man. Jag är också 
sidoverksam som 
adjungerad pro-
fessor vid Stockholm Centre for 
Commercial Law på Stockholms 
universitet. Jag tycker att juridik är 
kul och viktigt. Jag skjuter ut mig 
om jag inte får hålla på med det.

PRESENTATION

» 
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Låt mig ta ett exempel som handlar 
om fördelning av risk. En naturlig 
utgångspunkt för all ekonomisk 
verksamhet som bedrivs utanför 
casinon är att de verksamma ogillar 
risk. Men de ogillar risk olika mycket. 
Därför kan en part skicka risk över 
till en annan part mot betalning; 
som vid försäkringsavtal. Tricket 
är att lägga risken på den part som, 
parterna emellan, ogillar risken 
minst intensivt. Det leder närmare 
ekonomisk effektivitet; det skapar 
den största värdepotentialen att dela 
på. Att eftersträva motsatsen och 
lägga risken på den mest riskaversiva 
parten vore ju ganska dumt. Det vore 
som att använda alla råvaror för att 
baka pizza, men försöka göra pizzan 
så liten som möjligt. En central fråga 
för lagstiftare, domare och avtalsskri-
vare är därför ofta att bestämma hur 
risker ska fördelas, till exempel mel-
lan två parter i ett avtal. Det är klart 
att om avtalet tydligt säger att risken 
för en viss händelse ligger på den ena 
parten, så gäller det inom avtalsfrihe-
tens ramar. Problemen uppkommer 
när avtalet eller tillämpliga rättsreg-
ler (ärligt talat) inte ger klart besked.

för att parafrasera det gamla 
köprättsliga problemet med ”syd-
fruktslasten” med anor långt bak 
till den tid 1905 års köplag ännu var 
i koltåldern: Anta att en säljare i 
Finland ska leverera ett parti exotiska 
frukter till en köpare i Stockholm. 
Säljaren väljer att frakta varorna med 
båt. Tyvärr stöter båten på ett hittills 
helt okänt grund utanför Sandhamn 
och lasten förstörs. Köparen kräver 
skadestånd för ”utebliven handels-
vinst” (förutom priset). Det kan kö-
paren få, om säljaren ska bära risken 
och vice versa. Eller ska risken delas 
på något sätt? Kanske så att köparen 
får tillbaka det hen har betalat, men 
inget för utebliven handelsvinst? 
Vad händer om köparen sålt vidare 
frukterna och skada uppkommer i 
senare led?

I traditionell juridisk argumenta-
tion har man försökt lösa problem 
som detta genom att bygga upp 
juridiska begrepp. Man har sagt att 
säljaren blir fullt ut skadeståndsan-
svarig om säljaren ”förfarit vårdslöst” 
i juridiskt-teknisk bemärkelse. Sälja-
ren kunde ha skicka två eller varför 
inte tre laster för att vara säker på att 
köparen skulle få en av lasterna.  
Man har också sagt att säljarens löfte 
att leverera inom viss tid är ett slags 
”garanti”, ett begrepp som moti-
verar ett ansvar som är oberoende 
av en mer eller mindre fingerad 
vårds löshet. Allt detta gör att risken 
 placeras på säljaren. Avtal ska hållas 
och den som inte bär risken ska sät-
tas i samma ställning som om avtalet 
hade fullgjorts. Men någonstans slår 
det om. Säljaren är inte ansvarig om 
det framstår som oförskyllt ”omöj-
ligt” att uppfylla avtalet. Nu går 
risken plötsligt över till köparen. Det 
är inte helt klart för mig varför detta 
är rimligt.

Den traditionella juridiska argu-
mentationen är abstrakt. Den väger 
inte in om säljaren är en världsom-
spännande koncern som säljer hund-
ratals fruktlaster om dagen och köpa-
ren är egenföretagare med begränsad 
balansomslutning eller vice versa. 
Rimligheten följer av en artificiell 
begreppsbildning och definieras i ett 
slutet system. Begreppen är töjbara, 
men knappast på ett transparent 
sätt. Töjmånen kan egentligen bara 
uttolkas av ett slags prästerskap som 
kallas jurister. Det kanske är en status 
som många gärna vill ha?

det är klart att avtal ska hållas. 
Men det är en tautologi, för avtal 
är ju definitionsmässigt något som 
ska hållas. Frågan är närmast vilket 
avtal det är som ska hållas. Är det ett 
där säljaren bär risken eller ett där 
köparen bär risken? Utgångspunkten 
är nu att just den frågan är oklar och 
den behöver besvaras rationellt med 
öppna systemargument.

Vi kastar då in rättsekonomin och 
börjar med att gå till oss själva.

Anta att du ställs inför att ta en av 
två lotter ur en burk. På den ena står 
det vinst. Det betyder att du får  
4 miljoner kronor i kontanter. På den 
andra står det förlust. Det betyder 
att du får en exigibel dom mot dig 
att betala 3 miljoner kronor ( jämte 
dröjsmålsränta). Sannolikheten för 
en vinst är 50 procent. Min erfaren-
het att ingen vill vara med i ett sådant 
lotteri. Detta trots att lotten matema-
tiskt borde vara värd (50 % × 4 MSEK 
− 50 % × 3 MSEK =) 500 000 kronor. 
Förklaringen är att en förlust av  
3 miljoner kronor upplevs svida mer 
för de allra flesta än ett tillskott av  
4 miljoner kronor smakar. Hur stark 
denna upplevelse är beror på den 
ekonomiska grundstyrkan. Jämför 
nyssnämnda lotteri med vinst på  
40 kronor och förlust på 30 kronor. 
Jag vågar påstå att fler vill ta lotten då.

vad det sagda betyder är att den 
ekonomiskt starkare parten i regel 
kan förväntas ha lättare att bära risk. 
Om den parten vill skjuta risk på den 
ekonomiskt svagare parten, kan man 
begära att detta tydligt framgår av 
avtalet. Om man tilltror den svagare 
parten förmåga att kunna tänka själv, 
kommer hen att som köpare vilja be-
tala mindre än om säljaren tar risken. 
Om säljaren tycker att det är bra, så 
är allt i sin ordning. Parterna bestäm-
mer. Om den svagare parten står som 
säljare, så kommer säljaren att vilja 
ha ett högre pris än om köparen tar 
risken. Dumt om köparen kan bära 
risken billigare, men om köparen vill 
betala onödigt mycket, så får det vara 
så. Om avtalet är oklart, läggs risken 
som utgångspunkt på den starkare 
parten. Den svagare parten gör en 
bra affär, men risken ligger rätt. För 
domaren återstår nu att rationellt och 
transparent pröva om det finns något 
argument för att en annan ordning 
ska gälla i det konkreta fallet. Hur 
är det till exempel med parternas 
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relativa möjligheter att försäkra sig 
mot risken? Finns det rationella och 
transparenta skäl för en riskdelning?

hur är det då om båda parter fram-
står som lika starka ekonomiskt sett? 
Åter till lotteriexemplet. Anta att 
den ena parten kan delta i en serie 
likadana lotterier, medan den andra 
bara deltar i ett enda lotteri. Den part 
som till exempel kan delta i tio lott-
dragningar kan räkna med att få vinst 
i ungefär hälften av dragningarna och 
förlust i resten. Det förväntade värdet 
på serien blir 5 MSEK (10 × 500 000 
kronor). Det sagda betyder att den 
part som kan repetera en riskfylld 
transaktion har en förmåga att sprida 
risken i en enskild transaktion över 
en serie liknande transaktioner. Ut-
gångspunkten är att risken ska ligga 
på den parten snarare än på den 
andra parten.

Hur göra om båda parter fram-
står som jämbördiga i förmågan att 
bära risk och avtalet eller lagregeln 
är oklar? Ge mig ett gott skäl för att 
utgångspunkten inte ska vara att 
risken delas.

över till ett par andra problemkom-
plex vars lösningar nog är ödesfrågor 
för mänskligheten. Min gissning är att 
juridiken måste möta vissa ekono-
miska insikter.

Jag börjar med det så kallade ”all-
männingsproblemet” som beskrevs 
av ekologen Garreth Hardin (1968).

Anta att det finns en betesallmän-
ning nära dig. Allmänningen ger 
maximalt utbyte om 100 djur betar. 
Besättningen blir då värd 50 kronor. 
Om 200 djur betar blir besättningen 
värdelös – alla svälter ihjäl. Om du 
äger marken skulle säkert 100 djur 
få beta. Men nu är det en allmänning 
och den råkar vara tom, så du släp-
per ut 100 betesdjur. Din granne in-
ser att det verkar vara en bra idé att 
låta djur beta på allmänningen. Om 
han vill maximera sin avkastning, 
kommer han att släppa ut 50 djur. 

Nu är det 150 djur ute på allmänning-
en och det ger ett sämre totalt utbyte 
än när det bara var 100 djur i farten. 
En så kallad social kostnad uppstår 
alltså. Denna kostnad kan minska om 
du och din granne gradvis anpassar 
er till varandra och låter 66 eller 67 
djur vardera beta. Det följer av den 
enkla formel som Hardin använde 
för sitt exempel. Men du och din 
granne kan också sluta ett avtal som 
eliminerar den sociala kostnaden; 
ni kan avtala om att låta 50 djur 
vardera beta. När detta väl är gjort 
kommer andra grannar med i leken. 
Avtalsförutsättningarna brister. 
Anta att det finns 100 grannar. Det 
kommer då till slut att finnas 199,9 
betande djur på allmänningen som 
nu förstås blir värdelös. Avtal då? 
Jo, man kan avtala om att var och en 
bara får ha ett djur på allmänningen. 
Vem i kollektivet ska ta tiden och 
kostnaderna för att få till ett sådant 
flerpartsavtal med alla – annars är 
det ingen idé? Och vem ska ta sin tid 
och sina resurser i anspråk för att 
bevaka att alla uppfyller sina avtals-
löften? Jag slipper helst och hoppas 
att någon annan gör det.

Det är tydligt att allmänningspro-
blemet har en koppling till frågor om 
hur äganderätter ska struktureras. 
Hardins exempel talar för att allmän-
ningen borde ägas av staten. Det kan 
tilläggas här att Elinor Ostrom, som 
fick dela 2009 års ekonomipris, visat 
att tragedin kan utebli och samfällig-
heten vara en bättre form för förvalt-
ning än statligt ägande om grannarna 
är fysiskt nära och delar värdegrund 
och normer.

hur ska vi hantera att gemensamma 
resurser överutnyttjas, genom till 
exempel rovfiske på världshaven, när 
statligt ägande inte är ett alternativ 
och Ostroms premisser inte håller? 
Det är nog mindre en fråga för eko-
nomer och mer en fråga för jurister. 
Hur sätter man upp ett internationellt 
system givet de ekonomiska drivkraf-

ter som man kan önska bort, men 
som nog ovedersägligen finns?

Jag tar ett exempel till: ”det sociala 
kontraktets dilemma”. Det handlar 
om externa effekter, vilket är en av 
marknadsimperfektionerna. I korthet 
kan dilemmat beskrivas så att många 
situationer medger att jag kan driva 
en aktivitet. Den ger vinst därför att 
jag kan övervältra en del av kostna-
derna för min aktivitet på andra, till 
exempel kostnaderna för förstörd luft 
eller förorenat vatten.

anta att det finns 101 stycken länder 
med medborgare som ägnar sig åt att 
se till att vi får rikligt med mikro-
plaster i haven och mycket koldi-
oxid i atmosfären. Vi kallar detta för 
”utgångsläget” med värde 0 poäng. 
Något land orkar ta initiativet till ett 
fördrag som går ut på att alla länder 
ska se till att dess medborgare slutar 
att förorena. Det kostar förstås. Anta 
att kostnaden är −100 poäng. Om alla 
går med och efterlever fördraget är 
ändå nettovinningen 100 poäng. Men 
det går kanske inte att få med alla 
länder. Gott nog att 70 procent går 
med. I exemplet med det sociala kon-
traktets dilemma gäller att nettovin-
ningen då blir 40 poäng. För de som 
står utanför och slipper kostnaderna 
blir nettovinningen 140 poäng. Så 
varför gå med? Dilemmat är att om 
jag struntar i att gå med eller om jag 
kan bryta fördraget och 70 procent 
ändå efterlever, så blir min vinning 
140.

Ekonomin i det hela är nog klar, 
men vilka rättsliga konstruktioner 
kan vi bygga upp internationellt för 
att möta detta dilemma? Det har 
stor juridisk praktisk betydelse och 
det känns som om det börjar bli litet 
bråttom, faktiskt. Ett grundtips är 
dock att det inte lär gå genom att 
appellera till enbart humanitära skäl 
eller andra omätbara faktorer.

Eric M. Runesson   
Advokat 
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Advokat Jan E. Frydman är sedan 
årsskiftet ny chef för den svenska 
delegationen i CCBE, Rådet för de 
europeiska advokatsamfunden. 
Han menar att rådet är viktigare 
för svenska advokater än flera av 
dem tror.

Vad innebär uppdraget som chefsde-
legat?

– Att jag ska leda Advokatsamfun-
dets delegation och representera sam-
fundets inställning i de frågor som be-
handlas. I dag handlar det mycket om 
demokrati, rättssäkerhet och mänsk-
liga rättigheter. Det är också viktigt att 
försvara klientens rättigheter genom 
att främja och försvara advokatyrkets 
grundvärden, som advokaters obero-
ende ställning, tystnadsplikt och se-
kretess.

Hur ser situationen med oberoende 
advokater ut i Europa?

”Det ligger i vårt intresse att det är rätts- 
säkert även utanför Sveriges gränser”

MÅNADENS ADVOKAT Jan E. Frydman    

– Advokatens oberoende ställning 
utmanas ständigt och i allt fler länder. 
Det finns också ett ökat ifrågasättande 
av domstolarnas oberoende på flera 
håll. Till och med den gemensamma 
europeiska värdegrund som kommit 
till uttryck i Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna ifråga-
sätts och utmanas. Det är viktigt att 
uppmärksamma detta och att kunna 
agera effektivt när det sker.

Varför är Rådet för de europeiska ad-
vokatsamfunden viktigt för svenska 
advokater?

– Med den internationalisering 
som råder är vi väldigt beroende av 
vad som händer i andra länder. Det 
är därför viktigt för svenska advoka-
ter att det går att lita på en advokat 
och på rättssystemet i andra länder 
också. Det ligger i vårt intresse att det 
är rättssäkert även utanför Sveriges 
gränser. Sveriges advokatsamfund 

är inte bara en teknokratisk organi-
sation, utan också en internationell 
aktör som försvarar demokrati, rätts-
säkerhet och mänskliga rättigheter i 
Sverige och utomlands.

Din företrädare, advokat Mats Bend-
rik, menar att svenska advokaters 
kännedom om CCBE och dess arbete är 
dålig. Håller du med?

– Absolut, det är en viktig organisa-
tion som inte syns så mycket som den 
borde. Det behöver vi arbeta på. En 
del i att den är okänd bland advoka-
terna ligger nog i själva förkortningen, 
CCBE. Det är lite grann ett europeiskt 
problem som jag känner igen från 
min tid i EU-kommissionen. Man enas 
om en förkortning som alla internt är 
nöjda med, men som ingen externt 
förstår. Spontant känns det som att 
det kanske borde heta Europeiska ad-
vokatsamfundet i stället. 

Du har varit juridisk rådgivare på 
 Europeiska kommissionen och är nu 
särskild rådgivare till EU:s handels-
kommissionär, Cecilia Malmström. 
 Vilken nytta har du av den bakgrun-
den?

– Jag tror att den kommer att vara 
till nytta på tre plan. För det första 
är jag bekant med hur internationellt 
samarbete fungerar rent praktiskt 
och förstår att det tar tid ibland, för 
det gör det. Den andra punkten är 
 kulturell då jag är van vid samarbete 
mellan människor från olika kulturer, 
och på olika språk. Och den tredje är 
knuten just till handel, som inte bara 
är att köpa och sälja varor och tjäns-
ter. Handelsförhållanden bör även 
vara värdebaserade, vilket har berö-
ringspunkter med CCBE. Genom öp-
penhet och handelsutbyte kan man 
påverka. 

Vad kan uppdraget ge dig för erfaren-
het som du kan använda i din advokat-
gärning?

– Jag hoppas kunna få inspiration 
från utländska advokaters erfaren-
heter till hur jag ska kunna lösa pro-
blem, och hur CCBE:s principer kan 
tillämpas praktiskt. Och jag tror att jag 
genom att få ännu fler internationella 
kontakter kan stärka advokatbyråns 
ställning, inte minst genom att skapa 
goda relationer med internationella 
byråer runtom i världen. JP
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2016 om inte annat anges.
Affärsjuridiska uppsatser 2016 

(Iustus. 375 s.)
Bjuvberg, Jan: Företagsekonomi 

för jurister : redovisning, räken-
skapsanalys och kalkylering 
(3. uppl.  Studentlitteratur, 2017. 
251 s.) 

Brottsoffermyndighetens referatsam-
ling (Brottsoffermyndigheten, 
2017. 135 s.)

Charpentier Ljungqvist, Fredrik: 
Lagfäst kungamakt under 
 högmedeltiden : en komparativ 
internordisk studie (Institutet 
för rättshistorisk forskning. 
540 s. Rättshistoriskt bibliotek 
; 72)

Dahlgren, Niklas: Lagen om kon-
taktförbud och lagen om euro-
peisk skyddsorder : en kommen-
tar (Wolters Kluwer, 2017. 213 s. 
Gula biblioteket)

Entreprenad- och konsulträtt / Lars-

Otto Liman, Claes Sahlin, Mar-
tin Peterson, Niklas Kåvius (9. 
uppl.  Svensk byggtjänst. 430 s.)

Festskrift till Lars Pehrson / Ulf Ber-
nitz, Jan Kleineman, Jori Munu-
kka, Jessika van der Sluijs, red.  
(Jure. 476 s.) 

Gustafsson, Leif: Konkurrensregler-
na i klartext / Leif Gustafsson, 
Jacob Westin (Wolters Kluwer. 
239 s.)

Hansson, Tommy: God man och 
förvaltare : en praktisk vägled-
ning (4. uppl. Björn Lundén 
information. 191 s.)

Immaterialrätt och otillbörlig konkur-
rens / Ulf Bernitz, Lars Pehrson, 
Jan Rosén, Claes Sandgren (14. 
uppl. Jure, 2017.  484 s.)

Larsson, Ylva: Skatteverket som 
borgenär / Ylva Larsson, Nils-
Bertil Morgell (Wolters Kluwer. 
219 s.  Ackordscentralens skrift-
serie)

Lundén, Björn: Bostadsrättsfören-
ingar : juridik, skatt och ekonomi 

för föreningen / av Björn Lundén 
och Ulf Bokelund Svensson (17. 
uppl. Björn Lundén information. 
365 s.)

Lundin, Stefan: Alkohollagen : kom-
mentarer och rättsfall (2. uppl. 
Wolters Kluwer, 2017. 394 s.) 

Malafry, Melina: Biodiversity pro-
tection in an aspiring carbon-
neutral society : a legal study 
on the relationship between 
renewable energy and biodiver-
sity in a European Union context 
(Department of Law, Uppsala 
University. 307 s. Diss. Uppsala 
universitet, 2016)

Nymark, Manólis: Patientdatalagen 
: en kommentar (2. uppl. Wol-
ters Kluwer. 349 s.)

Nyström, Birgitta: EU och arbetsrät-
ten (5. uppl. Wolters Kluwer, 
2017. 438 s.) 

Rulemaking by the European Com-
mission : the new system for 
delegation of powers / edited by 
Carl Fredrik Bergstrom and Do-

minique Ritleng (Oxford Univ. 
Press. 280 s.)

Samuelsson, Per: AB 04 : en kom-
mentar (Wolters Kluwer, 2017. 
570 s.)

Schiratzki, Johanna: Barnrättens 
grunder (6. uppl. Studentlittera-
tur, 2017. 176 s.)

Swärd, Susann: Barnkonventionen 
i praktisk tillämpning : handbok 
för socialtjänsten (Wolters 
Kluwer. 275 s.)

Tvångsvård av barn och unga : rättig-
heter, utmaningar och gränszoner 
/ Pernilla Leviner och Tommy 
Lundström, red. (Wolters 
Kluwer, 2017. 295 s.)

 

LÄSTIPS

Titel: Djurens juridik
Författare: Eva Diesen
Förlag: Wolters Kluwer
Djur har juridisk status som 
egendom samtidigt som lag-
stiftaren ska ta hänsyn till att 
djur är levande individer, vilket 
leder till ständiga avvägningar 

mellan människors intressen av att använda 
djur för olika ändamål och djurs rätt till god 
omsorg. Boken är en samlad framställning 
på området djur och juridik. Den behandlar 
gällande lagstiftning och tar upp vilka regler 
som gäller vid rättshandlingar med djur, djur-
skyddslagens regler för olika typer av djur-
hållning och verksamheter med djur samt 
regler om jakt och brott mot djur. Men boken 
tar även upp djuretiska frågor och glappet 
mellan lagstiftningens intentioner om ett gott 
djurskydd och hur djur behandlas i praktiken.

Titel: Upphandlingens 
grunder : en introduktion till 
offentlig upphandling och 
upphandling i försörjnings-
sektorerna  
Författare: Kristian Pedersen
Förlag: Jure
Nya upphandlingslagar 

trädde i kraft den 1 januari 2017. Den svenska 
upphandlingslagstiftningen bygger på EU-
lagstiftning och för Sveriges del innebär de 

nya direktiven att de tidigare gällande LOU 
och LUF har upphört och ersatts med nya la-
gar och att det införts en helt ny lag om upp-
handling av koncessioner. I denna fjärde upp-
laga av Upphandlingens grunder redogörs 
för bestämmelserna i de nya upphandlingsla-
garna och för hur de påverkar upphandlande 
myndigheter, enheter och leverantörer. 
Kristian Pedersen är advokat, verksam vid 
advokatfirman Kahn Pedersen.

NYA AVHANDLINGAR

Dawn raids under challenge : a study of the 
European Commission’s dawn raid practi-
ces in competition cases from a fundamen-
tal rights perspective av Helene Anders-
son, Stockholms universitet  
Europeiska kommissionen har långtgående 
befogenheter att undersöka och stoppa över-
trädelser av EU:s konkurrensregler. Samtidigt 
som tillämpningen av konkurrenslagstiftning-
en har skärpts har EU:s skydd av grundläg-
gande rättigheter stärkts. 

I avhandlingen undersöker Helene Anders-
son om det är möjligt att uppnå balans mel-
lan skyddet för grundläggande rättigheter, 
såsom rätten till försvar och skyddet för pri-
vatliv, och behovet av effektiva gryningsrä-
der, och om kommissionens nuvarande me-
toder respekterar företagens rättigheter. För 
att kunna fastställa detta analyseras ett stort 
antal rättsfall från både EU-domstolen och 
Strasbourgdomstolen. Hon hävdar att det går 

att uppnå en dylik balans mellan effektivitet 
och rättssäkerhet om EU-domstolen ändrar 
sin praxis och gör en vidare tolkning av de 
regler som redan finns gällande företagens 
möjligheter till rättslig prövning i samband 
med gryningsräder. 

Databasskydd av Johan Axhamn, Stock-
holms universitet 
Den digitala utvecklingen har ökat möjlighe-
terna att samla in, lagra och tillgängliggöra 
material i databaser. Med tiden har det fram-
ställts krav på att införa ett särskilt rättsligt 
skydd för databaser och de investeringar 
som krävs för att upprätta och driva data-
baser. År 1996 infördes inom EU ett rättsligt 
skydd för databaser genom direktivet 96/9/
EG som innehåller bestämmelser om en så 
kallad sui generis-rätt; en rätt av sitt eget 
slag. I avhandlingen beskrivs, analyseras och 
jämförs det skydd för databaser som ges 
genom det upphovsrättsliga skyddet och sui 
generis-rätten. Avhandlingen konstaterar 
bland annat att genomförandet av databasdi-
rektivet med svensk rätt är bristfällig och att 
det är rättsosäkert när den svenska lagtexten 
inte återspeglar direktivets krav.

Upphandlingens
grunder

– en introduktion till offentlig upphandling och  
upphandling i försörjningssektorerna

KRISTIAN PEDERSEN

Fjärde upplagan

JURE FÖRLAG, ARTILLERIGATAN 67, 114 45 STOCKHOLM, TEL 08-662 00 80, FAX 08-662 00 86, WWW.JURE.SE
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den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjnings
sektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 634 miljarder kro
nor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, 
tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en bety
dande del av det svenska näringslivet påverkas därför av rättsutvecklingen på upp
handlingsområdet.
 De senaste årens utveckling på upphandlingsområdet, med bl.a. nya upphand
lingslagar; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (för den s.k. klassiska sek
torn), lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen 
(2016:1147) om upphandling av koncessioner samt ny rättspraxis från såväl EU
domstolen som svenska domstolar innebär i många avseende förändrade förutsätt
ningar för offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna.
 I den fjärde utökade upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestäm
melserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndighe
ter, enheter och leverantörer. I likhet med upphandlingslagarna följer kapitelindel
ningen i boken i huvudsak de olika stegen i upphandlingsprocessen, hela vägen från 
bestämmelserna om val av tillämpliga bestämmelser och upphandlingsförfarande 
till bestämmelserna om tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt samt över
prövning och skadestånd. Dessutom ges en introduktion till några av de alternativa 
upphandlings, avtals och finansieringsformer som blivit allt vanligare under de se
naste åren, till lagen (2008:962) om valfrihetssystem och till lagen (2011:1029) om 
upphandling på försvars och säkerhetsområdet samt till den nya lagen (2016:1147) 
om upphandling av koncessioner.
 Upphandlingens grunder riktar sig till offentliga inköpare, leverantörer, jurister, 
upphandlingskonsulter, studenter och andra som vill ha en pedagogisk introduktion 
till upphandlingsområdet eller ett stöd i sitt dagliga arbete med upphandlingsfrågor. 
De tidigare upplagorna av Upphandlingens grunder har bl.a. använts som kurslitte
ratur i såväl juristutbildningar som andra utbildningar vid universitet och högskolor.

Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen. Förutom 
mångårig erfarenhet av arbete som advokat har han tidigare arbetat både vid Nämn
den för offentlig upphandling och vid Konkurrensverket. Han är författare till en 
lång rad artiklar om upphandlingsfrågor i olika juridiska tidskrifter samt medförfat
tare till Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling.
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Aktuellt

Nya upppdrag
l Regeringen har den 19 ja-
nuari utnämnt advokaterna 
Sara Ulfsdotter och Sofia 
Olsson till rådmän i Gotlands 
tingsrätt respektive Malmö 
tingsrätt.

l Sigurd Heuman, tidigare 
lagman i Helsingborgs tings-
rätt, ska utreda en ändring av 
datalagringslagen.

l Stefan Strömberg, lagman 
vid Stockholms tingsrätt, har 
fått i uppdrag av justitie- och 
migrationsministern att ut-
reda och föreslå åtgärder som 
leder till en snabbare lagfö-
ring av brott.

Tre nya riksrevisorer 
utsedda
l Konstitutionsutskottet, KU, 
föreslog i början av feb ruari, 
att Ingvar Mattson, Stefan 
Lundgren och Helena Lind-
berg blir nya riksrevisorer. 
Riksdagen fastställde sedan 
förslagen den den 15 fe-
bruari. Samtliga riksrevisorer 
är i dag generaldirektörer för 
svenska myndigheter: Ingvar 
Mattson för Statskontoret, 
Stefan Lundgren för Statis-
tiska centralbyrån och Helena 
Lindberg för Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap.

Trots fler anmälningar så 
fälls allt färre journalister
Trots att antalet anmälningarna 
ökar mot journalister verksam-
ma inom etermedier och tryckta 
medier så ökar inte antalet fäll-
ningar i PO och PON. Tvärtom 
så är trenden att fällningarna 
blivit färre. Samma trend gäl-
ler Granskningsnämnden. En 
viktig orsak till att fällningarna 
blivit färre är att journalistkåren 
professionaliserats. Det var en 
av slutsatserna från ett semina-
rium som arran gerades i början 
av februari med anledning av 
att journalisten och författaren 
Nils Funckes bok Att publicera 
gavs ut. 

Funckes 
bok hand-
lar om 
etik och 
juridik 
och vän-
der sig 
till bland 
annat 
publicis-
ter och 
advokater med intresse för 
tryckfrihetsfrågor. 

Advokat Christian Åhlund får H.M. Konungens medalj
Den 28 januari beslutade H.M. Konung Carl XVI Gustaf att tilldela 
advokat Christian Åhlund H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Se-
rafimerordens band med motiveringen: ”För framstående insatser för 
mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.”

H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera stor-
lekar och tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda 
förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång 
och trogen tjänst. Christian Åhlund blev advokat 1982 och har sedan 
dess inriktat sig på humanjuridik, arbetsrätt och brottmål. Åhlund var 
också drivande bakom att International Legal Assistance Consortium 
(ILAC) bildades 2002 och var dess generalsekreterare fram till 2015. 
Han mottag 2015 Advokatsamfundets pris för framstående insatser 
inom advokatyrket.

Advokatgolfen 2017 är öppen för anmälan
Advokatgolfen 2017 – den 49:e upplagan av tävlingen – genomförs 
den 1–2 september på Knistad Golf & Country Club, Skövde. Advo-
katgolfen spelas i två klasser: en klass för advokater och biträdande 
jurister samt odylklassen för medföljande.

Anmälan bör ske så snart som möjligt. Man anmäler sig genom att 
skicka namn och golf-ID till e-postadressen 

golf@hamiltonkarlstad.se. I samband 
med anmälan sätts 300 kronor in på 

bankgiro 941-4087 eller på konto 
4080 17 54026.

Boendepaket i anslutning till 
golfbanan erbjuds också – snar 
bokning rekommenderas, efter-
som antalet rum är begränsat.

Läs mer om Advokatgolfen och 
boendepaketet på Advokatsam-

fundets hemsida.
Vid frågor – kontakta golf@hamil-

tonkarlstad.se.

Nordiska juristmötet 2017 arrangeras i Helsingfors
Den 24–25 augusti arrangeras det nordiska juristmötet i Helsingfors. Mötet är öppet för alla jurister från 
Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island och hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. 
Årets teman är Norden i världen, Affärsjuridiken i fokus, Arbete i förändring, Miljö och människor i fokus, 
Moderna domstolar och Gränsöverskridande brott och processer. Bland föredragshållarna finns bland an-
nat advokaterna Ola Åhman, Erik Danhard och Henrik Olsson Lilja. 

Advokat-SM i fotboll spelas i augusti
För sjätte gången avgörs i år Advokat-SM i 
fotboll i Stockholm, inbjudan har skick-
ats ut till de byråer som har förtur 
till att anmäla sig men samtliga är 
självklart välkomna att anmäla sitt 
intresse. I mån av plats bereds 
alla intresserade byråer en plats i 
turneringen.

– Det är roligt att vi efter sju år 
tillsammans har skapat en tradi-
tion. En sensommardag i slutet av 
augusti träffas traditionsenligt om-
kring 400 advokater på Östermalms 
IP och njuter av årets bästa arbetsdag. 
Det är en ära att få arrangera denna härliga 
dag och det bästa är nog att se kombinationen av nätverkande, team-
building och tävlingsinsikt, säger Sebastian Hesam som är projektle-
dare för turneringen. 

Läs mer om fotbollsturneringen på Advokatsamfundets hemsida.

Advokat Christian Åhlund tar emot H.M. Konungens medalj.
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BAKGRUND

Advokat A har på Advokatfirmans 
webbplats lagt ut ett blogginlägg. 
Blogginlägget handlar om X, som 
är klient till A. Utöver bloggin-
lägget har en ljud- och bildupp-
tagning från ett förhör med X 
och tingsrättens dom i mål nr 
XXXX-XX och XXXX-XX, lagts ut 
på advokatfirmans hemsida. 

I blogginlägget står följande.
Det här är X tidigt 80-tal och 
hon vill tre saker! Hon vill 
att Du tar ställning och hon 
behöver ekonomiskt stöd. X vill 
också ha en nolltolerans mot 
övergrepp på barn inom HVB- 
och familjehem. Anledningen 
är enkel. X råkade extremt illa 
ut under sin uppväxt, både när 
hon bodde hemma och när hon 
omhändertogs av det allmänna. 
Hon började missbruka sprit och 
droger vid nio års ålder, och hon 
sålde sig själv för att få tag på 
knarket och spriten. X var då en 
veteran när det kom till sexöver-
grepp och övergreppen fortsatte 
långt upp i tonåren. Det här är 
något som X vill göra något åt, 
det ska inte få upprepas.

X har släppt böcker, spelat in 
en dokumentär och föreläser om 
vad hon råkade ut för i syfte att 
upplysa och förändra. Allt det all-
männa kan göra för att motverka 
övergrepp inom barnomsorgen 
måste göras. För att uppnå det 
så driver X och systern Y ett ska-
deståndsmål mot staten där de 
dels vill ha rätt, dels vill skapa en 
medvetenhet om de systemfel som 
finns inom den här delen av barn-
omsorgen. Målen har prövats i 
tingsrätten och kommer att prö-
vas i hovrätten. I detta behöver X 
och Y hjälp. De behöver hjälp med 
att skapa en opinion i samhäl-
let och de behöver hjälp med att 
finansiera domstolsprövningen. 
Domstolsprövningen handlar 
huruvida det är acceptabelt vad 
som hänt X och Y eller har det 
allmänna ett ansvar?

Du kan lyssna på förhöret 
med X för att själv uppleva hur 
godtagbart det känns att ett barn 
i det allmännas omsorg drabbas 
av det hon upplevt. Därefter finns 
det två alternativ. Du kan sprida 
hennes budskap via de sociala 
medier som för tillfället är Dina 
favoriter. Du kan bidra till hennes 
kostnader på bankgiro XXXX-X. 
Alla kan göra ett av de två alter-
nativen men skulle Du göra båda 
så har Du gjort mer för X och 
Y än vad någon ansvarig inom 
Socialtjänst och kommun gjorde 
för dem under deras uppväxttid. 
Frågan Du måste ställa Dig är om 
den frågan X och Y driver är vä-
sentlig eller om det ska få hända 
igen. Denna fråga är högaktuell 
med tanke på hur marknaden för 
HVB- och familjehem ser ut idag. 
Majoriteten av alla HVB- och 
familjehem sköts på ett utmärkt 
sätt och de ansvariga gör ett bra 
jobb, men risken att ett barn ska 
råka illa ut på motsvarande sätt 
som X och Y har gjort måste mot-
verkas och förebyggas. Detta kan 
bara ske genom att det allmänna 
utkrävs ansvar när det som i X:s 
och Y:s fall går exceptionellt fel. 
Om rättssystemet accepterar det 
som X och Y har råkat ut för så 
finns i praktiken inget krav på att 
det allmänna ska motverka att 
övergrepp av omhändertagna 
barn inte upprepas. Och så får 
det inte vara.

ADVOKATENS YTTRANDE

Advokatsamfundet har med 
anledning av vad som förekom-
mit på hemsidan tillskrivit A om 
ett yttrande. I föreläggandet har 
han anmodats att yttra sig över 
materialets förekomst på hem-
sidan och de överväganden som 
gjorts inför offentliggörandet. 
Vidare har angetts att yttrandet 
särskilt bör innefatta en redo-
görelse för förenligheten med 
advokatyrkets kärnvärden och 
de Vägledande reglerna om god 

advokatsed, jämte förenligheten 
med lag t.ex. PUL.

I yttrande daterat den 1 juli 
2016 har A anfört i huvudsak 
följande.

X:S PERSPEKTIV

X har givit honom instruktionen 
att publicera förhöret, vilket 
hon själv även gjort på sin 
blogg. Hon har även tidigare 
publicerat ett antal böcker som 
går betydligt mer in på djupet 
av hennes upplevelser och har 
på ett seriöst sätt spridit sin 
historia i den mediala debatten. 
Detta har dessutom skett genom 
föreläsningar, dokumentärfilm 
och deltagande i debattprogram. 
Han har inte sett några uppen-
bara problem med att publicera 
förhöret ur hans klients synvin-
kel. Däremot träffar uppgifterna 
i förhöret andra individer än 
henne själv, vilket ger fråge-
ställningar om förtal samt PUL. 
Detta är någonting som poten-
tiellt kan ge problem vilket han 
har övervägt enligt följande. 

Den individ som främst går 
att identifiera från förhöret 
med hans klient är hennes far. I 
sammanhanget ska det noteras 
att någon förundersökning mot 
fadern aldrig inleddes, och följ-
aktligen finns ingen dom ifråga 
om huruvida han har förgripit sig 
på sin dotter. Den dom som finns 
mot fadern är från 1998, då han 
dömdes för våldtäkt av en fyraår-
ing, vilket dock inte har direkt re-
levans i X:s fall. Det resonemang 
han för nedan angående fadern, 
som är den som kan identifieras, 
gäller även för övriga omnämnda 
personer i förhöret, även om 
ingen av förövarna anges med 
namn och således är ytterst 
svåridentifierade. 

ÖVRIGA OMNÄMNDA 

INDIVIDERS PERSPEKTIV

Spridning av information 
syftandes till att utsätta person 
för andras missaktning kan 
utgöra förtal. Av PUL föreligger 
ett skydd mot elektronisk sam-
manställning av känsliga och 
integritetskränkande uppgifter. 
Det har inte varit en lätt eller 

uppenbar bedömning att göra 
för hans del och han har resone-
rat på följande vis. 

Inledningsvis kan det konsta-
teras att den ljudupptagning som 
förhöret utgör är offentlig elek-
tronisk handling upprättad av 
domstol, och denna kan spridas 
i och för sig ur ett mediarättsligt 
perspektiv. Att domstolsförhör 
sprids till allmänheten sker åter-
kommande i radiodokumentärer 
och poddcasts. 

Detta har inte varit en faktor 
som har inverkat på hans bedöm-
ning att följa klientens instruk-
tion att publicera förhöret, men 
han har noterat detta. X har i 
egenskap av författare berättat 
sin historia, givit ut sina jour-
naler i bokform och även lagt 
ut sitt förhör i tingsrätten. Han 
har också noterat att enligt TF 
är förhöret ifråga en offentlig 
handling. Efter noga övervägan-
den så har han kommit fram till 
att publiceringen inte utgör förtal 
och att den är förenlig med PUL. 

FÖRTAL

Enligt lagstiftningen mot förtal 
så träffas spridning om informa-
tion som spritts i syfte att utsätta 
en person för andras missakt-
ning. Så har inte skett i förelig-
gande fall. X har valt att gå ut 
offentligt med vad som har hänt 
henne med målsättningen att 
det inte ska kunna hända igen. 
Hennes mål är att staten ska 
förbättra skyddet för tvångsvår-
dande barn. Hon har givit sin 
egen historia som ett varnande 
exempel hur illa det kan gå när 
det går fel som ett motiv till 
varför speciallagstiftning bör 
implementeras för att förbättra 
skyddet ifråga. 

Spridandet av hennes livshis-
toria har inte skett i syfte att ut-
sätta en annan individ för miss-
aktning. Spridandet har skett 
för att förändra och förbättra 
tvångsvården av barn. Således 
har han bedömt att förutsätt-
ningarna för förtal inte ligger för 
handen genom spridandet av 
X:s historia. Denna bedömning 
delas av det förlag som givit ut 
hennes böcker, som i större om-

2Advokat borde, oaktat att klienten begärt det, inte ha med-
verkat till att föra ut uppgifter via advokatfirmans hemsida. 
Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2017
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fattning och detalj än förhöret 
skildrar hennes uppväxt. 

PUL

Utgångspunkten i PUL är att 
skydda enskildas integritet vid 
behandling av personuppgifter. 
Vid bedömningen i den här 
delen så har han sett det som 
väsentligt att uppgifterna som 
framkommer i förhöret har varit 
kända, och spridda, sedan långt 
tidigare på ett sätt som gör att 
berörda personer kan antas ha 
känt till uppgifterna. 

Som nämnts har X släppt 
flera böcker om sin uppväxt. En 
av böckerna består av hennes 
journaler från vården och soci-
altjänsten. 

De uppgifter som framkom-
mit i det förhör som lades upp 
har varit kända sedan många år 
tidigare, delvis genom utgivna 
böcker men även via dokumen-
tärfilm samt de föreläsningar 
och debatter som X deltagit i. 
Ingen av de berörda har kontak-
tat X med påståendet att förtal 
eller integritetskränkning skulle 
ha skett genom publiceringen av 
böckerna.

Mot bakgrund av detta så har 
han bedömt det som att ingen 
av de berörda har bedömt upp-
gifterna, oaktat förhörets inne-
håll, som integritetskränkande. 
Hade så varit fallet hade berörda 
individer med all sannolikhet 
omedelbart reagerat. Detta har 
för honom varit en viktig faktor, 
att ingen rektion överhuvud-
taget förekommit på dessa 
uppgifter som varit kända sedan 
2007. Han har även resonerat 
omkring hur han uppfattar två 
kärnvärden inom advokatkåren 
då han har beslutat i saken. 

KÄRNVÄRDEN INOM 

ADVOKATKÅREN

En grundläggande regel för ad-
vokater är att de inte får främja 
orätt. Av den beskrivningen 
tolkar han det även som att de 
får främja orätt, och enligt hans 
bedömning strävar X mot en 
förbättring av rätten till skydd 
för omhändertagna barn. Den 
uttalade målsättningen som hans 

klient har är att få en skyddslag-
stiftning för tvångsvårdande barn 
motsvarande den speciallagstift-
ning som skyddar skolelever 
mot mobbning, att själv erhålla 
kompensation är sekundärt. 

En sådan skyddslagsstift-
ning skulle kunna innebära ett 
presumtionsansvar om den 
drabbade på rimliga grunder 
kan göra det antagligt att skada 
skett. Det är ett rimligt mål, då 
tvångsvårdande barn är i minst 
lika stort behov av skydd som 
skolelever. Att få till en lagänd-
ring kräver dock att debatten tar 
fart och att lagstiftaren agerar. 
Från en sådan synpunkt har han 
sett att tillmötesgå klientens be-
gäran om publiceringen faktiskt 
främjar rätt. Det kan också no-
teras att X:s talan strävar efter 
att motverka att tvångsvårdande 
barn vanvårdas på ett sätt som 
strider mot artikel 3.

En advokat ska givetvis sträva 
efter att upprätthålla konventio-
nen för de mänskliga rättighe-
terna, vilket sedan den 15 denna 
månad är uttalat från Advokat-
samfundet. Även innan denna 
regels införande så har detta varit 
självklart för hans del. Att upp-
rätthålla konventionens rättighe-
ter är något som X gör. Hon har 
sökt advokathjälp för att få sin 
egen rättighet enligt konventio-
nen tillgodosedd och även hjälpa 
andra. X gör detta genom att 
exponera sig själv på ett sätt som 
få brottsoffer gör, men denna 
exponering är en viktig del i den 
debatt hon lyckats skapa som 
syftar till att implementera en 
konventionsenlig skyddslagstift-
ning för tvångsvårdande barn. 

Med hänsyn till den kraftiga 
ökning av HVB-hem som skett 
sedan hösten 2015, och den 
brist på tillsyn och kontroll som 
media rapporterat om, är det 
idag än viktigare att implemen-
tera en sådan lagstiftning jäm-
fört med när hans klient riktade 
kravet mot staten 2012. Det 
finns således ett väsentligt och 
på konventionen väl grundat 
skäl att bidra till förändringen 
enligt hans bedömning. 

Att en förändring i sig materi-

aliseras är inte givet, men frågan 
är viktig. Beslutet att sprida för-
höret har på inga sätt varit lätt 
eller uppenbart då det påverkar 
andra individer. Men mot bak-
grund av det behov av förbättrat 
skydd för tvångsvårdande barn 
som otvetydigt föreligger, det 
faktum att ingen berörd individ 
kontaktat X sedan 2007 och på 
det sätt som hon driver frågan 
på så valde han att tillmötesgå 
förfrågan.  

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Vid sammanträde den 26 
augusti 2016 beslutade Advo-
katsamfundets styrelse att ta 
upp ett disciplinärende mot A. I 
samband med underrättelsen av 
beslutet bereddes A tillfälle att 
slutföra sin talan.

YTTERLIGARE YTTRANDE 

FRÅN ADVOKATEN

I yttrande, som kom in den 22 
september 2016, har A anfört 
bl.a. följande.

X:s berättelse har haft sprid-
ning i media och i den allmänna 
debatten.

Förlaget har sålt 16 300 
exemplar av hennes böcker där 
motsvarande uppgifter som 
framgår i förhöret framkommer. 
Hennes dokumentär har visats 
på tv, också i repris.

Man kan således sluta sig till att 
de personer som under den aktu-
ella perioden funnits i X:s närhet 
sannolikt såg dokumentären, och 
hade reagerat till henne om de 
känt sig drabbade. Dokumentä-
ren visades även på en doku-
mentärfilmsfestival. Programmet 
har även varit tillgängligt via tv-
kanalens play under en period.

X deltog maj 2013 i ett debatt-
program i samband med att tv 
närmare undersökte missförhål-
landen vid tvångsvårdinsatser. 
Under programmet så deltog 
hon i debatten och redogjorde 
för sina erfarenheter. 

Hon har ett flertal gånger 
figurerat i pressen där hennes 
livsöde fått stor spridning.  Se-
dan 2008 har X genomfört, grovt 
uppskattat, cirka 50 föreläsning-
ar och berättat sin historia.

De uppgifter hon för fram i 
förhöret har således varit allmänt 
kända sedan i vart fall 2009, och 
den mediala spridningen har ökat 
sedan dess. Detta är sju år innan 
förhöret med henne publicerades 
på advokatfirmans hemsida.

X har aldrig blivit kontaktad 
av någon individ som reagerat 
på att hennes uttalanden har på-
verkat personen. Ingen kontakt 
har heller tagits med advokat-
firman av direkt eller indirekt 
utpekad individ. Dessa faktorer 
har, som tidigare påtalats, varit 
avgörande för hans beslut att 
publicera förhöret. 

Förhöret med X har tagits ned 
från hemsidan med hänsyn till 
prövningen i Disciplinnämnden.

Till sitt yttrande har A bilagt 
mejl från X den 20 september 
2016 och förlaget den 13 septem-
ber 2016, programtablå från tv, 
utskriven hemsida från doku-
mentärfestival, och en artikel ur 
en kvällstidning 2009.

A har därefter kompletterat 
ärendet med böcker som X 
skrivit.

NÄMNDENS BEDÖMNING 

OCH BESLUT

Av utredningen framgår att de 
uppgifter som har lagts ut på 
advokatfirmans hemsida tillvitar 
andra personer brott. I något fall 
handlar det om brott av sådan all-
varlighetsgrad att straffminimum 
är två års fängelse. Uppgifternas 
karaktär innebär att A, oavsett 
om klienten önskat att han skulle 
sprida uppgifterna, har varit 
skyldig att göra en egen bedöm-
ning av huruvida det krävts för 
att tillvarata klientintresset. 

Av utredningen framgår inte 
att det har varit nödvändigt för 
att ta tillvara klientens intresse 
att sprida de aktuella uppgif-
terna på sätt som skett. A borde 
således, oaktat att klienten bett 
om det, inte ha medverkat till 
att föra ut uppgifterna via advo-
katfirmans hemsida. Genom att 
ändå göra det har A åsidosatt 
god advokatsed. 

Nämnden tilldelar därför A 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. n
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Enkelt och bekvämt för
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• Finansiering via Volvofi nans • Biliakort Företag
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Volvo V90 Cross Country
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Inkl. 18” aluminiumfälgar, parkeringssensor bak, dubbla 
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Samfundet

NYA LEDAMÖTER 
DEN 27 JANUARI 2017           

Andres Acevedo, Roschier Advo-
katbyrå AB, Stockholm

Andrea Ahlgren, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Christina Almborg, Jens Baastrup 
Advokatbyrå AB, Hässelby

Jeanette Almsätter, Almsätter 
Juristbyrå AB, Lidingö

Negin Amirekhtiar, Advokatbyrån 
Elisabeth Fritz AB, Stockholm

Evin Cetin, Innerstans Advokat-
byrå AB, Stockholm

Björn Dahlén, Gernandt & Daniels-
son Advokatbyrå KB, Stockholm

Mats Eriksson, Advokatfirma DLA 
Piper Sweden KB, Stockholm

Ida Gasslander, Lewis & Partners 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Linda Graf, MAQS Advokatbyrå 
Göteborg AB, Göteborg

Marcus Hallsten, Advokatfirman 
Glimstedt Östergötland KB, 
Norrköping

Fredrik Heldqvist, Advokatfirman 
Lindahl KB, Malmö

Erik Kockum, Luterkort Advokat-
byrå HB, Malmö

Jessica Krüger, Foyen Advokat-
firma KB, Malmö

Adam Larsson, Wimert Lundgren 
Advokatbyrå AB, Stockholm

Hanna Lekås, Advokatfirman Lin-
dahl KB, Stockholm

Mikael Lindberg, Advokatbyrån 
Hellgren Linander KB, Stock-
holm

Andreas Malmberg, Wigge & 
Partners Advokat KB, Stockholm

Karolina Raza Martinsson, Hikes 
& Fagerberg Advokatbyrå AB, 
Västerås

Helena Can Mattsson, Advokatfir-
man Cederquist KB, Stockholm

Karolina Granat Meszaros, Advo-
katfirman Axelsson & Karlsson 
AB, Stockholm

Ida Nordenström, Linklaters LLP, 
London, England

Therese Norenäs, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala

Jihad Omeirat, Advokatbolaget 
Wallin & Söderberg AB, Uppsala

Natalie Pedersen, Advokatfirma 
DLA Piper Sweden KB, Stock-
holm

Mikael Vesterlund Pettersson, 
Advokatfirman De Basso AB, 
Stockholm

Björn Rustare, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm

David Sandberg, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Gö-
teborg

Sara Saberi Sedagati, Calissen-
dorff Swarting Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Linda Sengul, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Patrik Stellnert, Advokatfirman 
Evander HB, Stockholm

Philip Stragne, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Josefin Ström, Gernandt & 
Danielsson Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Jeanette Nickander Svedin, Ad-
vokatbyrån K.LIN.T. KB, Stock-
holm

Elon Svärd, Centrumadvokaterna 
Syd AB, Olofström

Josefina Säfwenberg, Advokat-
firman Lorenius & Partners AB, 
Stockholm

Karin Söderén, Lindskog Malm-
ström Advokatbyrå KB, Stock-
holm

Amanda Telg, Andersson & 
Barmoro Advokatbyrå HB, Sö-
dertälje

Jennie Thingwall, Magnusson 
Advokatbyrå, Stockholm

Pia Wiséen Wernblom, ADN Law 
Advokatfirma KB, Stockholm

Niclas Winnberg, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, 
Brottsbyrån advokaterna Åker-
mark AB, Stockholm

REGISTRERADE 
EU-ADVOKATER

Julian Rosencrone von Benzon 
(advokat, Danmark), VONBEN-
ZON Advokatbyrå, Lund

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Anna Ahlénius, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Håkan Albrecht, Stockholm-Glo-
ben, 31 december 2016 

Magnus Bigner, Vellinge, 27 ja-
nuari 2017 

Magnus Björkander, Stock- 
holm, 31 december 2016 

Andreas Blomberg, Göteborg, 
27 december 2016 

Alf Bolin, Härnösand, 31 decem-
ber 2016 

Mikael Carpelan, Stockholm, 
31 december 2016 

Emelie Cedergren, Stockholm, 
10 december 2016 

Karin Crafoord, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Filip Dahlstedt, Stockholm, 
27 januari 2017 

Sara Darlin, Stockholm, 8 januari 
2017 

Lisa Dybeck, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Karl Eckberg, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Fredrik Eklund, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Staffan Eklöw, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Joel Englund, Stockholm, 16 ja-
nuari 2017 

Magnus Eriksson, Råå, 31 decem-
ber 2016 

Roger Eriksson, Göteborg, 31 de-
cember 2016 

Odile Fallenius, Stockholm, 31 de-
cember 2016  

Fredric Forsman, Stockholm, 
31 december 2016 

Lars Gildéus, Malmö, 31 decem-
ber 2016 

» 

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

Nu kan advokater göra tidrapporten
på 10 000 meters höjd.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen 

eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation med 

mera – oavsett om du sitter i flygstolen eller väntar på tåget. Nya Saturnus 

fungerar både för Windows och Mac. www.saturnusadvokatsystem.se.

A D V O K A T S Y S T E M



Advokaten Nr 2 • 20176060

» 

Samfundet

Staffan Grönberg, Lerum, 31 de-
cember 2016 

Anna Gustafsson, Malmö, 31 de-
cember 2016 

Rickard Haglund, Stockholm, 
31 december 2016 

Jesper Hansen, Falun, 31 decem-
ber 2016 

Christer Hedelin, Stockholm, 
31 december 2016 

Anders Hejdeman, Jönköping, 
31 december 2016  

Anna Holmgren, Göteborg, 31 de-
cember 2016  

Carl Hultbom, Norrköping, 31 de-
cember 2016 

Henrik Hybbinette, Stockholm, 
31 december 2016 

Annika Kenning, Saltsjöbaden, 
13 december 2016 

Isabella Kim, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Mikaela Källmén, Stockholm, 
31 december 2016 

Björn Lagerling, Stockholm, 
17 januari 2017 

Jens Lapidus, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Maria Lehmann-Horn, Stockholm, 
31 december 2016 

Kajsa L’Estrade, Helsingborg, 
26 december 2016 

Marcus Lewén, Bromma, 31 de-
cember 2016  

Anders Lindgren, Malmö, 15 ja-
nuari 2017 

Bo Lindqvist, Stockholm, 31 de-
cember 2016 

Torbjörn Lindstrand, Höör, 31 de-
cember 2016  

Johan Lundblad, Stockholm, 
16 december 2016 

Krister Lundin, Ljungby, 31 de-
cember 2016 

Sanna Lundqvist, Stockholm, 
31 december 2016 

Per Löfqvist, Uppsala, 31 decem-
ber 2016 

Emma Magnusson, Göteborg, 
8 januari 2017 

Thomas Morän, Klagstorp, 31 de-
cember 2016 

Matts Norberg, Norrtälje, 31 de-
cember 2016 

Tomas K Nordberg, Stockholm, 
31 december 2016 

Elin Nyquist, Stockholm, 16 ja-
nuari 2017 

Madeleine Onnela, Stockholm, 
29 december 2016 

Solveig Persson, Stockholm, 
31 december 2016 

Tom Placht, Uppsala, 31 december 
2016 

Jörgen Rexö, Lund, 5 december 
2016 

Lina Sabadello, Stockholm, 16 de-
cember 2016 

Susanne Samuelsson, Malmö, 
31 december 2016 

Fredrik Sandberg, Falun, 31 de-
cember 2016 

Karin Schurmann, Stockholm, 
31 december 2016 

Linnéa Sellström, Stockholm, 
2 januari 2017 

Anders Steén, Malmö, 31 decem-
ber 2016 

Kjell Stoltz, Sundsvall, 31 decem-
ber 2016 

Lisa Ström, Stockholm, 21 decem-
ber 2016 

Nils Tegman, Tyresö, 31 december 
2016 

Daniel Thorbjörnsson, Stockholm, 
31 december 2016 

Per Tingbrand, Dalarö, 31 decem-
ber 2016 

Jenny Tisell, Stockholm, 25 ja-
nuari 2017 

Peter Tollnert, Täby, 31 december 
2016 

Richard Wachtmeister, Stock-
holm, 10 januari 2017 

Kirsten Wikkelsö, Lund, 31 de-
cember 2016 

Ingvar Zöögling, Haninge, 5 de-
cember 2016 

Lars Östenson, Möklinta, 31 de-
cember 2016 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Bengt Almgren, Ringarum, 10 juni 
2016 

Jan Wassén, Trollhättan, 2 de-
cember 2016 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/1558 Promemorian Frå-

gor kring 2009 års renskötsel-
konvention (Ds 2016:27)

R-2016/2003 Ett samlat ansvar 
för tillsyn över den personliga 
integriteten (SOU 2016:65)

R-2016/2004 Betänkandet 
 Internationella säkerhetsrätter  
i järnvägsfordon m.m. – järn-
vägsprotokollet (SOU 2016:43)

R-2016/2022 Betänkandet Stärkt 
konsumentskydd på marknaden 
för högkostnadskrediter 
(SOU 2016:68)

R-2016/2076 Betänkandet 
 Entreprenörskap i det tjugo-
första århundradet 
(SOU 2016:72)

Samfundet

medicinsk-juridiska utredningar

Erfarenhet av och intresse för handläggningen av 
medicinska utredningar i exempelvis:

• försäkringsfrågor
• tvister med den allmänna försäkringskassan
• patientförsäkringsärenden
• flyktingärenden

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se

FORTS.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

TELEFON:      023 - 79 23 00
E-POST:          info@standardbolag.se

...på Sveriges ledande avvecklingstjänst: Totalkostnad för snabbavveckling är 
nu 10 000 kr för bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. Att anlita oss för 
snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla 
aktiebolag. 

För kostnadsfri offert, besök www.standardbolag.se!

Nytt pris...
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Pashto, dari, somaliska, 
arabiska, bosniska, kroatiska, 

serbiska m fl språk.
Telefon: 0736–63 72 70

Vi tar uppdrag över hela Sverige

Syd
TOLK.SE

Utbildade tolkar

info@sydtolk.se
www.sydtolk.se

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

R-2016/2094 Betänkandet 
Ett starkare skydd för den 
sexuella integriteten 
(SOU 2016:60)

R-2016/2162 Betänkandet 
Skatt på finansiell verksamhet 
(SOU 2016:76)

R-2016/2164 Betänkandet 
Översyn av skattereglerna för 
delägare i fåmansföretag 
(SOU 2016:75)

R-2016/2165 Promemorian 
En utvidgad möjlighet till 
uteslutning av advokater 
(Ds 2016:39)

R-2016/2218 Betänkandet Ökad 
insyn i partiers finansiering 
– ett utbyggt regelverk 
(SOU 2016:74)

R-2016/2277 Promemorian 
Fortsatt giltighet av en tids-
begränsad bestämmelse i in-
hämtningslagen

R-2016/2424 Kommissionens 
förslag om mervärdesskatte- 
sats för böcker, tidningar  
och tidskrifter

R-2016/2438 Förslag till nya 
 föreskrifter om ägar-, ägar- 
lednings- och lednings- 
prövning

R-2016/2441 Departements-
promemorian Ett sammanhållet 
mottagande med tidsbegrän-
sade uppehållstillstånd 
(Ds 2016:45)

R-2016/2454 Förslag till 
standard för handläggning av 
ärenden rörande gifta barn i 
skyddsprocessen

R-2016/2456 Förslag till skydds-
process

R-2016/2463 Utkast till lagråds-
remiss Kroppsbesiktning i syfte 
att utreda ålder i brottmålspro-
cessen

R-2016/2464 Utkast till lagråds-
remiss Befogenheter för polisen 
när beslut om avvisning eller 
utvisning verkställs

R-2016/2467 EU-direktiv om 
vissa insolvensfrågor

R-2017/0079 Promemorian Ka-
meraövervakningslagen och 
möjligheterna att använda drö-
nare för berättigade ändamål

R-2017/0096 Konsultation 
avseende Europeiska kommis-
sionens förslag till Europaparla-
mentets och rådets förordning 
om kontroller av kontanta medel 
som förs in i eller ut ur unionen 
och om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1889/2005 

R-2017/0127 Promemorian För-
fattningsändringar till följd av 
en samlad förordning om EU-
varumärken

R-2017/0154 Förslag till Europa-
parlamentets och rådets direk-
tiv om proportionalitetsprövning 
före antagandet av ny reglering 
av yrken

R-2017/0244 Betänkandet Klas-
sificering av nya psykoaktiva 
substanser (SOU 2016:93)

Samfundet

gorringemarketi ng.se

Marknadsföring med 
precision och kraft

Vi är marknadskonsulten med ett  klyft igt 

 erbjudande. Vi har kompetensen för att  

utveckla din marknadsföring och resurserna 

och ti den för att  se ti ll att  det händer. 

Vi kommer igång snabbt, gör en verklig 

skillnad och levererar resultat. 

• Marknadschef att  hyra

• Virtuell Marknads avdelning

• Copywriter

• Digital Marknads föring 

& Sociala  Medier

Upptäck dina  möjligheter och 

våga förverkliga dem.

Välkommen ti ll  Gorringe Marketi ng! 

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

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se



ATT MINSKA ISOLERING I HÄKTET
Kritiken mot förhållande i svenska 
häkten har under lång tid varit stor. 
Här ges både en lägesbild samt 
förslag på åtgärder. 
Brå rapport 2017:6  
Utgivare: Brottsförebyggande rådet

ADRESSFÖRTECKNING 2017  
SVERIGES DOMSTOLAR
Rättssverige i behändigt format – med 
adressuppgifter till samtliga domstolar 
och andra myndigheter inom Domstols-
verkets verksamhetsområde.
Utgivare: Domstolsverket

STRAFFPROCESSENS RAMAR 
OCH DOMSTOLENS BESLUTS
UNDERLAG I BROTTMÅL  
– EN BÄTTRE HANTERING  
AV STORA MÅL
SOU 2017:7  Utgivare: Justitiede-
partementet

Aktuell Ny upplaga På gång

Ny praxis!

Ny utgåva

Beställ på  
wolterskluwer.se/offentligapublika tioner

Referatsamlingen är helt omarbetad och innehåller skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid 
olika typer av brott som är av skiftande svårighetsgrad. Upplagan är uppdaterad med ny praxis, till exempel 
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Det goda livet 
på landsorten
under de radikalpolitiska åren 
på 1970-talet var ett av slagorden 
som kunde höras: ”Vi flytt’ int’!” 
Det fanns en utbredd politisk 
debatt och ett engagemang för 
att landsbygden skulle leva. 
Perioden hade även sina så 
kallade gröna vågen-människor, 
som med en romantisk syn à 
la  Rousseau ville leva ett mer 
naturligt och äkta liv.

I dag råder en helt annan 
politisk era som brukar sam-
manfattas GUD, Globalisering, 
Urbanisering och Digitalisering. 
Och emot GUD räcker inte käcka 
upprop om att hela Sverige mås-
te leva. Mot marknadskrafterna 
kan få segra, eller är det hela 
sanningen? De vita fläckarna 
som kartorna i detta fokus visar 
är kommuner utan advokat; 
de är både många och stora till 
ytan. Frågan är vad som skulle 
hända om man la till yrken som 
läkare, arkitekt, civilingenjör, 
civilekonom och psykiatriker? 
Risken är stor att de skulle 
överlappa varandra. Man kan 
utan att vara en långtgången 
dysterkvist misstänka att det 
pågår en avprofessionalisering 
av landsbygden.

Paradoxalt nog, eftersom de 
advokater som bedriver verk-
samhet på landsorten har bra 
tillgång på uppdrag, livskvalitet 
och dessutom ser till att hela 
landet lever.

Tom Knutson
Chefredaktör
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Antalet allvarliga skjutningar i landet har ökat samtidigt som det är många som inte 
vågar ställa upp och vittna. Detta har lett till krav på att vittnen ska kunna ställa 
upp anonymt i rättegångar. I Sveriges radio den 8 februari kommenterade Anne 
Ramberg förslaget om anonyma vittnesmål. Ramberg sa att förslaget innebär en ur-
holkning av rättssäkerheten. Om man är misstänkt för ett allvarligt brott, då måste 
man få kunskap om vem det är som pekar ut en. Bland andra inrikesminister Anders 
Ygeman delade Advokatsamfundets åsikt om anonyma vittnesmål. Advokatsam-
fundet menar att samhället i stället för att tillåta anonyma vittnen måste komma åt 
grundorsaken till kriminaliteten i Sverige, de socioekonomiska problemen.

”Vi ifrågasatte 
behovet av en lag"
Anne Ramberg inter-
vjuades den 28 januari av 
Svenska Dagbladet om 
bland annat Advokatsam-
fundets kritiska remissvar 
om könskvotering:

– Äganderätten förtjänar 
skydd och det förslag som 
lades fram innebar ett all-
varligt ingrepp i den rätten. 
Men vi ifrågasatte också 
behovet av en lag, och om 
en sådan skulle vara effek-
tiv. Det finns ingen analys 
som visar att en kvote-
ringsregel skulle ge ökad 
jämställdhet i näringslivet, 
självreglering kan åstad-
komma samma resultat 
och man har kommit en bit 
på väg. Rent filosofiskt ska 
dessutom alla behandlas 
lika oavsett kön, religion 
och ursprung.
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ATT MINSKA ISOLERING I HÄKTET
Kritiken mot förhållande i svenska 
häkten har under lång tid varit stor. 
Här ges både en lägesbild samt 
förslag på åtgärder. 
Brå rapport 2017:6  
Utgivare: Brottsförebyggande rådet

ADRESSFÖRTECKNING 2017  
SVERIGES DOMSTOLAR
Rättssverige i behändigt format – med 
adressuppgifter till samtliga domstolar 
och andra myndigheter inom Domstols-
verkets verksamhetsområde.
Utgivare: Domstolsverket

STRAFFPROCESSENS RAMAR 
OCH DOMSTOLENS BESLUTS
UNDERLAG I BROTTMÅL  
– EN BÄTTRE HANTERING  
AV STORA MÅL
SOU 2017:7  Utgivare: Justitiede-
partementet
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I den planerade 
attacken mot 
Syrien har civil-
befolkningen 
inte mycket att 
hämta.
SvD:s Jenny Nordberg  22
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MARIA LUDVIGSSON UNDER STRECKET
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Välkommen till Gustavsbergs Hamn 30 augusti - 1 september
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Ostkustens största flytande båtmässa!

Lundsbergs ledning 
insåg inte allvaret

” 

” 

Ryanairs vd slår 
ifrån sig kritiken

NÄRINGSLIV 8

Ryanairs vd Michael O’Leary.
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UPPRÖRT Efter beskedet om att Lundsbergs skola stängs mobiliserar  
resursstarka före detta elever och föräldrar. Deras plan: Rädda Lundsberg. 
”De värden som fanns på Lundsberg gick förlorade för att skolans  
ledning inte insåg allvaret”, skriver SvD:s Maria Sundén Jelmini. 8

Elever på Lundsberg protesterade i går mot att skolan stängts av Skolinspektionen.  FOTO: TOMAS ONEBORG

GRAFIK Härifrån kommer miljonerna till Lundsbergs skola

Noréns dagbok 
drabbande.

SvD:s kulturchef Daniel 
Sandström har läst 

                     Lars Noréns
                            ”En drama-

                              tikers 
                               dagbok

                               20052012”.



Tung viktaren
i det svenska
rätts systemet
sedan 1861.

Sedan Sveriges Rikes Lag kom ut första gången år 1861 har den varit det själv-
klara valet för landets ledande jurister. 2017 års upplaga befäster positionen och 
fi nns nu att köpa hos din återförsäljare eller på wolterskluwer.se/lagboken. 
Vid leverans får du dessutom tillgång till appen Sveriges Rikes Lag som även 
uppdateras i augusti. Innehållet är precis detsamma som i den fysiska boken och 
du kan markera viktiga avsnitt, göra anteckningar och understrykningar. 
Precis som du är van vid.

wolterskluwer.se/lagboken 


