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Ledare Generalsekreteraren

Att samverka är att ta ansvar
”No free man shall be seized or imprisoned or stripped of his
rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of
his standing in any other way, nor we will proceed with force
against him, or send others to do so, except by the lawful
judgment of his equals or by the law of the land.”
”To no one will we sell, to no one deny or delay right or
justice.”
om man inte visste upphovet till dessa påbud skulle man
kunnat tro att de hade utgjort utkast till Europakonventionen. Men, dessa ord utgör artiklarna 39 och 40 i originalversionen av Magna Charta. Den tillkom 1215, inte genom
beslut i någon demokratisk församling, utan till följd av
högadelns krav på minskad kungamakt. Johan utan land
utfäster genom detta dokument access to justice utan
kunglig inblandning. Vissa hävdar att detta utgör själva
grunden för habeas corpus. Det tog dock nästan 800 år
och två världskrig innan vi i Europa lyckades enas om
skyddet för de mänskliga rättigheterna genom Europakonventionen och inrättandet av Europadomstolen.
Mycket av det som vi kallar ”rule of law” har sin
bakgrund i England. 2016 avslutades emellertid med att
Storbritanniens premiärminister förkunnade att hon inför
valet 2020 planerar att verka för att Storbritannien lämnar
Europakonventionen. Det innebär att människorna kommer att vara hänvisade till brittiska domstolar för att söka
skydd för sina mänskliga rättigheter. Det är närmast bisarrt att det land, som under Winston Churchills regering
var instrumentalt i konventionsarbetet och ett av de första
länderna som undertecknade konventionen 1950, skulle
välja att överge denna unika skapelse.
Om premiärministerns hot blir verklighet innebär det
inte bara ett försämrat skydd för mänskliga rättigheter
i Storbritannien. Det urholkar Europakonventionens
betydelse och kraft. Och, det signalerar att mänskliga rättigheter inte är universella. Därmed försvagas mänskliga
rättigheter i hela världen.
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Premiärministern har vidare meddelat att hon kommer att verka för att Storbritannien kommer att lämna EU
oavsett vad den engelska högsta domstolen kommer fram
till. Frågan är huruvida det krävs ett parlamentsbeslut för
att initiera förhandlingar om utträde ur EU enligt artikel
50 i EU-fördraget. High Court fann att så var fallet. Högsta
domstolen står nu inför att inom kort meddela sin syn på
frågan.
När premiärministern nu väljer att bortse från sedan
lång tid etablerade konstitutionella principer och folkrättsliga åtaganden, signalerar det att nationalismen är
viktigare än samarbetet.
världen befinner sig i ett farligt läge med den globala
flyktingkrisen, klimathotet och terrorismen. Till detta
kommer världens och FN:s oförmåga att lösa kriget i
Syrien och andra allvarliga kriser, samt osäkerheten till
följd av den nyvalde presidenten i USA, liksom Rysslands
agerande.
Att i detta läge utmana det europeiska samarbetet
genom Brexit och utträde ur Europakonventionen gagnar
givetvis inte trygghet och säkerhet. EU har varit en stark
och balanserande kraft i världen. EU har dock samtidigt
under året visat prov på en obehaglig cynism när det
gäller samarbetet med Turkiet, Afghanistan och flera afrikanska stater, allt i syfte att hindra flyktingar att komma
till EU. Det finns i dag redan 2,7 miljoner syriska flyktingar
registrerade i Turkiet. Europas 500 miljoner människor
skulle med lätthet kunnat ta hand om dem som sökt sin
tillflykt till Europa. För att lösa de humanitära katastrofer
som följer på krig och konflikter i alltifrån Syrien, Jemen,
Nigeria till Sydsudan, kommer det att krävas seriöst samarbete. Inte nationalistisk egoism.
det finns dock ljuspunkter. Förra året enades till exempel
24 länder om att skapa världens största skyddade marina
reservat söder om Antarktis. Ross Sea Marine Protected
Advokaten Nr 1 • 2017

Area ska skydda 14 000 olika djurarter, alltifrån sälar och
pingviner till späckhuggare. Området, som är större än
Tyskland, Frankrike och Italien tillsammans, kommer att
fredas från fiske i 35 år.
Ett annat exempel på meningsfullt samarbete var när
över 100 medier från hela världen publicerade de så kal�lade Panamapapperen. Över 100 politiker i mer än 50
länder avslöjades. I 75 länder inleddes utredningar. Många
fick avgå. Publiceringarna bekräftar medias relevans för
att avslöja korruption och andra missförhållanden, samt
betydelsen av och fördelarna med samarbete, också på
en så konkurrensutsatt marknad som mediemarknaden.
Ett av de allvarligaste hindren mot en hållbar utveckling
är skatteflykt och korruption. De fattigaste får betala ett
mycket högt pris. De undanhålls utbildning, hälsa, bostad
och en värdig levnadsstandard. Mutor kan synbarligen
obehindrat överföras i det finansiella systemet. OECD:s
initiativ för reformering av det internationella skattesystemet är i detta perspektiv välkommet.
I tider av radikalisering och ökad extremism var 2016
även det år när kvinnorna tog initiativet till att samarbeta i syfte att motverka denna skrämmande utveckling.
Women’s Alliance for Security Leadership, ett nätverk av
kvinnor, skapades på initiativ av författaren och fredsaktivisten Sanam Naraghi-Anderlini vid FN:s generalförsamling i september.
Under förra året togs också en rad initiativ för att implementera UN Guiding Principles on Business and Human
Rights. International Bar Association, IBA, Sveriges advokatsamfund, Advokatfirman Vinge, Mannheimer Swartling
advokatbyrå samt globala företag som PayPal, Salesforce,
Target, Starbucks, H&M och AT&T vidtog alla åtgärder i
syfte att i sin verksamhet aktivt skydda mänskliga rättigheter. Detta gjordes ofta i samarbete med alltifrån underleverantörer, fackföreningar och klienter till investerare.
samarbete är nödvändigt inte bara för att hindra krig och
lösa konflikter. Det är oumbärligt för att uppnå en hållbar
utveckling. FN:s Agenda 2030 som innehåller 17 globala
mål för hållbar utveckling trädde i kraft under 2016. Agendan är en ambitiös plan för att skapa en hållbar, jämställd
och säker värld utan fattigdom. För att kunna uppnå
målen måste alla samverka.
Målen innefattar en rad åtaganden. Fattigdomen ska
utrotas och god hälsa för alla ska säkerställas. Alla barn
ska få gå i skolan. Jämställdhet för kvinnor ska uppnås.
Tillgången till rent vatten och energi ska garanteras.
Ekonomisk tillväxt och arbete för alla ska främjas. Infrastruktur, industrialisering och innovation ska prioriteras.
Den bristande jämlikheten inom och mellan länder ska
minskas. Städer och samhällen ska göras trygga och hållbara. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster ska
säkerställas. Klimatförändringarna ska bekämpas. Haven
ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Ekosystem,
skogar och den biologiska mångfalden ska skyddas, samt
ökenspridning och markförstöring stoppas. Fred, rättvisa
och ansvarstagande institutioner ska upprättas.
För att uppnå dessa mål ska medlen för genomförandet
av en hållbar utveckling stärkas och det globala partnerskapet vitaliseras. Dessa mål kan synas högt ställda i
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ljuset av att 43 procent av världens fattigaste människor
bor i svaga stater som inte kännetecknas av demokrati
eller välfärd. 2030 räknar man med att denna andel ska
ha ökat till två tredjedelar. Ett av många tragiska exempel
är Syrien som var på god väg att uppfylla flera av millenniemålen.
Kostnaderna beräknas komma uppgå till 4 000 miljarder dollar per år. Det motsvarar 30 gånger världens
samlade bistånd. Finansieringen är tänkt att i första hand
komma via skatter, investeringar och bistånd. Biståndet
är en liten del. Vad som på sikt krävs är en effektiv skattefinansiering, investeringar och uppbyggnad av lokal
infrastruktur.
fn brukar kritiseras, ibland med rätta. Säkerhetsrådet
har vid upprepade tillfällen misslyckats med sitt uppdrag
att skapa fred och säkerhet. Men, detta oaktat, är FN den
enda plattform som finns för att samla världens länder.
De som ifrågasätter FN:s roll måste betänka att FN aldrig
skulle kunna bildas i dag. Även om det finns tillkortakommanden och till och med allvarliga brister i systemet är
detta inte skäl att undergräva legitimiteten för FN som
organisation. Vi bör i stället verka för att brister rättas till
och att nödvändiga förbättringar genomförs. Den tilltagande kritiken mot FN utgör i sig ett hot mot organisationen,
som är större än de brister som förekommer. När västländer drar in bistånd till FN för att de kritiseras för brott mot
mänskliga rättigheter är det särskilt allvarligt. Därför är jag
fullt övertygad om att vi med kraft tillsammans med andra
ska värna FN:s auktoritet. Sverige har som ny medlem i
säkerhetsrådet en viktig roll att spela.

”Det är
därför
bedrövligt
att Storbritanniens
premiärminister Theresa May
vill slippa
ta ansvar
för de
mänskliga
rättigheterna, just
när de är
som mest
hotade.”

en av advokatsamfundets huvuduppgifter är att verka för
värnandet av rättsstaten. Rättsstatens uppgift är att, genom en rättssäker lagstiftning och rättstillämpning, värna
mänskliga rättigheter, som dessa kommer till uttryck i
lagar och konventioner. Jag vill även i detta sammanhang
understryka vikten av samarbete med lagstiftaren och
rättstillämparen. Jag är glad över det goda samarbete
Advokatsamfundet har med rättsväsendets olika myndigheter och domstolar, liksom med Justitiedepartementet
och andra departement. Vi tycker inte alltid lika. Men, vi
respekterar våra olika roller och åsikter.
Att samverka är att ta ansvar. Det är därför bedrövligt
att Storbritanniens premiärminister Theresa May vill
slippa ta ansvar för de mänskliga rättigheterna, just när de
är som mest hotade.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Regeringen föreslår att
straffen för flera allvarliga
våldsbrott ska skärpas. Den
föreslår även en ny vapenamnesti.
Justitie- och
migrationsminister Morgan
Johansson och
inrikesminister Anders
Ygeman presenterade den
Anders
21 december
Ygeman.
flera ytterligare åtgärder
för att bekämpa organiserad
brottslighet.
Regeringen föreslår bland
annat att minimistraffet för
grovt vapenbrott höjs från ett
års fängelse till två års fängelse. Vidare föreslår man höjda
minimistraff för vissa allvarliga
våldsbrott, bland annat att
minimistraffet för grov misshandel ska höjas från fängelse i ett
år till fängelse i ett år och sex
månader.
Regeringen vill även att
det straffrättsliga skyddet för
blåljuspersonal ska ses över.
Riksåklagare Anders Perklev har
fått i uppdrag att överväga och
föreslå de ändringar som behövs
för att åstadkomma ett stärkt
straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner.
regeringen avser även att
genomföra en ny tidsbegränsad
vapenamnesti under februari–
april 2018. En utredare har fått i
uppdrag att överväga och föreslå
nya påföljder för unga lagöverträdare. I uppdraget ingår bland
annat att lämna förslag om ungdomsövervakning som påföljd
för unga. Påföljden ska kunna
innebära att den dömde ska hålla
sig borta från platser med droger
och kriminalitet till exempel på
TK
helger och kvällar. 
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Lena Frånstedt Lofalk föreslås bli
ordförande i Advokatsamfundet
Advokatsamfundets valberedning föreslår att Lena Frånstedt Lofalk blir ny ordförande
i Advokatsamfundet och att
Börje Samuelsson efterträder
henne som ordförande i disciplinnämnden.
Advokatsamfundets valberedning beslöt enhälligt den 13
januari att föreslå Lena Frånstedt Lofalk till ny ordförande
i Advokatsamfundet. Till vice
ordförande i Advokatsamfundet
föreslås Tobias Fälth.
Ytterligare fyra nya ledamöter
föreslås till Advokatsamfundets
styrelse: Åsa Erlandsson, Mia
Edwall Insulander, Anna Ulfsdotter Forssell och Erik Sjöman.
till ny ordförande i disciplinnämnden att efterträda Lena
Frånstedt Lofalk föreslås nuvarande vice ordföranden Börje
Samuelsson och till ny vice ordförande föreslås Leif Ljungholm.
Till ny ledamot föreslås Biörn
Riese.
I en kommentar säger Tomas

Disciplinnämndens ordförande sedan 2008 Lena Frånstedt Lofalk och mottagare av
Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 2016 föreslås
bli ordförande i Advokatsamfundet.

Nilsson, ordförande i Advokatsamfundets valberedning:
– Vi är glada över att kunna
presentera fem ytterst kvalificerade advokater som nya

ledamöter i Advokatsamfundets
styrelse varav fyra kvinnor.
De nya ledamöterna utses vid
Advokatsamfundets fullmäktigeTK
möte den 15 juni. 

Få krav mot advokater i Konsumenttvistnämnden
Konsumenttvistnämnden fick
in få krav mot advokater under
sitt första år. 41 krav kom in
för prövning 2016.
Den 11 januari 2016 godkände
Kammarkollegiet Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
som tvistlösningsorgan. Genom
Konsumenttvistnämnden kan
advokatklienter som är konsumenter få krav mot advokater
eller advokatbyråer prövade.
Under Konsumenttvistnämndens första arbetsår, 2016, tog
nämnden emot 41 krav för
prövning. I de 17 ärenden som
nämnden har prövat i sak fick
konsumenten helt eller delvis

rätt i 10 fall, medan konsumentens yrkande avslogs i 7 fall. I
ytterligare 7 ärenden avvisade
eller avskrev nämnden kravet.
Sammanlagt har Konsumenttvistnämnden meddelat slutligt
beslut i 24 ärenden.
under 2016 höll Konsumenttvistnämnden åtta sammanträden. Samtliga beslut har varit
enhälliga och har fattats inom
föreskriven tid.
– Att antalet krav varit lågt är
givetvis glädjande, men också
utfallet i sak. Det är i linje med
den positiva utvecklingen när
det gäller antalet sjunkande
disciplinanmälningar. Det visar,

mot bakgrund av det mycket
stora antal kostnadsräkningar
som ställs ut av advokatbyråer
under ett år, att advokater följer
Vägledande regler om god
advokatsed och tar skäligt betalt
för sina tjänster. Den låga siffran
antyder också att advokaternas
kollektiva och obligatoriska
ansvarsförsäkring fungerar väl,
säger Anne Ramberg.
konsumenttvistnämnden består
av fem ledamöter med fem
suppleanter: två advokater, två
företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av
Advokatsamfundets styrelse.
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Regeringen föreslår skärpta straff
för allvarliga brott

Nyheter
Kritik mot förlängd
inhämtningslag

Den långsiktiga trenden är att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar. Bilden är tagen vid en av disciplinnämndens överläggningar.

DISCIPLINNÄMNDEN 2016

Flera uteslutningar trots
rekordfå anmälningar

FOTO: MICKE LUNDSTRÖM, ISTOCK

Rekordfå anmälningar mot
advokater och skärpt proaktiv
tillsyn. Sex advokater uteslöts
under 2016.
Antalet disciplinanmälningar
mot advokater förra året var det
lägsta under hela 2000-talet.
Det bekräftar den långsiktiga
trenden att anmälningarna blir
färre, trots att antalet advokater
ökar.
Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 439 anmälningar mot advokater under 2016.
Det är 99 färre än under 2015
och motsvarar en minskning
med 18 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp
63 disciplinärenden på initiativ
av generalsekreteraren under
2016, som ett led i Advokatsamfundets skärpta proaktiva tillsyn
över hur advokaterna sköter sin
verksamhet. Det är 70 procent
fler ärenden än 2015.
Totalt 599 ärenden behandlades inom disciplinnämnden
under 2016. Antalet avgjorda
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ärenden är ungefär lika många
som normalt för de senaste
åren, men något färre än under
2015 då disciplinnämnden arbetade av sin ärendebalans genom
extra insatser.
de flesta av ärendena, 403
ärenden, avgjordes av någon
av de tre prövningsavdelningar
som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna
hänsköt under året 91 ärenden
för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Disciplinnämnden i plenum avgjorde
totalt 196 ärenden under 2016.
Av dem ledde 127 ärenden till
att advokaten fick en påföljd. I
de flesta fall (70) blev påföljden
för advokaten en erinran. Men
24 advokater fick varningar
och 19 advokater fick den näst
strängaste påföljden, varning
med straffavgift. Under 2016
uteslöts 6 advokater ur Advokatsamfundet.
På längre sikt är trenden att
disciplinanmälningarna blir

färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt.
– Det är troligt att minskningen av antalet disciplinanmälningar beror på de höga krav
som Advokatsamfundet ställer
för inträde i samfundet och
kraven på vidareutbildning för
verksamma advokater. Advokatexamen som infördes 2004
fokuserar på advokatetik, och
sedan 2009 måste alla advokater också genomgå professionell vidareutbildning minst 18
timmar per år, säger Advokatsamfundets generalsekreterare
Anne Ramberg.
– Att antalet uteslutningar
under 2016 är högre än vanligt
är en tillfällighet. Uteslutningarna har inga samband
med varandra, och disciplinnämnden har inte ändrat sin
praxis eller blivit strängare i
sina bedömningar. Några av
uteslutningarna är en följd av att
Advokatsamfundet har intensifierat sin proaktiva tillsyn, säger
Anne Ramberg.

I Justitiedepartementets promemoria Fortsatt giltighet av
en tidsbegränsad bestämmelse
i inhämtningslagen föreslås att
de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att inhämta
övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet förlängs till
utgången av 2019.
Advokatsamfundet motsätter
sig den föreslagna förlängningen
av den tidsbegränsade bestämmelsen i 3 § lagen (2012:278).
Advokatsamfundet skriver i sitt
remissyttrande att Sveriges krav
på datalagring strider mot EUrätten: ”Mot denna bakgrund förefaller det orimligt att en fjärde
gång temporärt förlänga den
ifrågavarande bestämmelsen i
inhämtningslagen med ytterligare två år till utgången av 2019.
Eftersom den nuvarande lagstiftningen gäller till och med den
31 december 2017, bör i stället
arbete snarast inledas för att ta
fram en ny lagstiftning i enlighet
med EU-domstolens avgörande.”

Planerna på att lagstifta om kvotering
till bolagsstyrelser stoppas.

Lagförslaget om
kvotering stoppas
En majoritet i riksdagens civilutskott stoppar regeringens planer
på att lagstifta om kvotering till
bolagsstyrelser.
Advokatsamfundet uttryckte i
sitt remissyttrande i november
2016 kritik mot förslaget och
menade att det skulle innebära
långtgående ingrepp i äganderätten och näringsfriheten som
medför att individer ska behandlas olika utifrån kön.
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Nyheter
Ökad otrygghet
bland svenskarna

Insamlingsstiftelse vill förändra skatteprocessen

Under 2016 uppgav 19 procent
av befolkningen att de känner
otrygghet i sitt bostadsområde
på kvällen. Det är en ökning
med 4 procentenheter sedan
2015. Även oro för att utsättas
för överfall eller misshandel har
ökat jämfört med 2015, från 11
till 15 procent. Det visar Brottsförebyggande rådets Nationella
trygghetsundersökning (NTU).
Bland kvinnorna uppger 31
procent att de känner sig ganska
eller mycket otrygga eller att de
på grund av otrygghet låter bli
att gå ut, att jämföra med 9 procent av männen.

En nystartad insamlingsstiftelse vill med kostnadsfri juridisk hjälp till privatpersoner
och småföretagare förändra
skatteprocessen och göra
skattemålen mer rättssäkra.

31 procent av kvinnorna uppgav att de
känner sig ganska eller mycket otrygga.

Kritik mot förslag att
åklagare får förordna
I Justitiedepartementets betänkande Häktes- och restriktionsutredningens Färre i häkte
och minskad isolering (SOU
2016:52) ges bland annat förslag
till begränsningar av häktestider
och interimistiskt förordnade
genom åklagare av offentliga
försvarare för anhållna.
Sveriges advokatsamfund tillstyrker flertalet av förslagen i betänkandet, men är kritiskt till förslaget om att åklagare, i avvaktan
på rättens beslut, får förordna
offentlig försvarare för en misstänkt. Advokatsamfundet menar
att det av rättssäkerhetsskäl och
processrättsliga grundprinciper
är direkt olämpligt att förordnandet ska få göras av åklagare, och
skriver: ”Det bör därför säkerställas att offentliga försvarare
kan förordnas även utanför kontorstid genom ett särskilt beredskapssystem för förordnanden.
I fall detta inte är möjligt får tills
vidare förordnanden ske i efterhand av domstolen.”
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Den nya insamlingsstiftelsen
Rättvis skatteprocess menar att
otydliga regler och bristande
enhetlighet gör skatteprocessen
rättsosäker och att det i praktiken inte går att driva skattemål
utan juristhjälp, eftersom ärendena grundar sig på invecklade
regler.
– Det finns en strukturell
obalans i skattemål såtillvida
att staten har enorma resurser,
och om den enskilda vill möta
upp får man aldrig fullt betalt
om man vinner målen, säger
Sven-Åke Bergkvist, partner på
Mannheimer Swartling och en
av initiativtagarna till stiftelsen.
Enligt en undersökning som
stiftelsen har tagit fram, får den
skattskyldige i genomsnitt tillbaka 39 procent av de verkliga
kostnader som den skattskyldige har haft i mål där den får
helt eller delvis rätt. Sven-Åke
Bergkvist menar att det bland
annat beror på att domstolarna
regelmässigt skär i yrkade advokatarvoden.

Sven-Åke Bergkvist berättar att stiftelsen vill hjälpa privatpersoner och småföretagare att ta tillvara sina rättigheter i skatteprocessen.

Stiftelsen vill därför kostnadsfritt hjälpa privatpersoner och
småföretagare att ta tillvara sina
rättigheter i skatteprocessen.
Initiativet hoppas kunna driva
opinion kring att den som utreds av Skatteverket inte har rätt
till hjälp av ett offentligt finansierat ombud och att staten inte
står för rättegångskostnaderna
om den skattskyldige på samma

vis som i civil- eller brottmål.
– Dessutom tycker vi att
domstolarna dömer fel när det
gäller företrädaransvar. I lagen
står det att det ska vara grov
vårdslöshet men i praktiken har
blivit strikt ansvar för obetalade
skatteskulder för företrädare.
Det är lagstiftarens och domstolsväsendets fel, säger SvenJP, MA
Åke Bergkvist.

Kalamarksmordet: ”Det här är så fel
Den livstidsdömde mördaren
Kaj Linna har beviljats resning
av Högsta domstolen. Hans
privata ombud Thomas Magnusson har tills nu engagerat
sig pro bono eftersom han
anser att Linna är felaktigt
dömd.
För drygt tolv år sedan dömdes
Kaj Linna till livstids fängelse.
Luleå tingsrätt ansåg att han
gjort sig skyldig till grovt rån
och mord, efter att två bröder
på en gård i Kalamark i Norrbotten misshandlats svårt i april

samma år – och en av dem avlidit. Hovrätten för övre Norrland
fastställde domen 2005.
Kaj Linna har hela tiden nekat
till anklagelserna och dömdes
enbart på ett vittnesmål från en
person.
Den 29 december 2016,
beviljades Kaj Linnas resning av
Högsta domstolen, sedan hans
privata ombud advokat Thomas
Magnusson i sin resningsansökan presenterat en lång nyinspelad film med huvudvittnet i
rättegången mot Linna.
– Berättelsen han uppger i

filmen stämmer inte med vad
han tidigare uppgett. Han kan
inte ha genomfört den resa han
påstår sig ha gjort tillsammans
med Kaj Linna. Han har ändrat
sina uppgifter på viktiga punkter och lämnat felaktiga upp
gifter, säger Thomas Magnusson.
Magnusson, som driver en enmansbyrå i Kalmar, har anlitat
två erfarna brottsutredare och
gjort en egen utredning för att
ta fram nya bevis. Resningsansökan innehåller också en jämförelse mellan mordet i Kalamark
Advokaten Nr 1 • 2017

Nyheter

HD: Offentligt biträde har rätt till
dröjsmålsränta på sin ersättning
HD anser i en dom att Migrationsverket ska betala dröjsmålsränta till ett offentligt
biträde.
Högsta domstolen, HD, har i en
dom den 14 december, kommit
fram till att ett offentligt biträde,
som inte fick ut sin ersättning i
tid, hade rätt till dröjsmålsränta
på beloppet enligt räntelagens
principer.
Det offentliga biträdet var
förordnat i ett utlänningsärende. Migrationsverket fastställde
ersättning till honom, drygt
20 000 kr, men betalade inte ut
någon ersättning. Det offentliga
biträdet ansökte därför hos kronofogden om betalningsföreläggande mot Migrationsverket och
begärde samtidigt dröjsmålsränta på beloppet med hänvisning
till räntelagen. Migrationsverket
betalade då ut ersättningen men
motsatte sig att betala någon
dröjsmålsränta.
tingsrätten menade att biträdet
hade rätt till dröjsmålsräntan,
men hovrätten fann att räntelagen inte var tillämplig och

Högsta domstolen har i en dom kommit fram till att ett offentligt biträde, som inte
fick ut sin ersättning i tid, hade rätt till dröjsmålsränta på beloppet enligt ränte
lagens principer.

avslog därför biträdets yrkande
om detta.
HD konstaterar att räntelagens principer om dröjsmålsränta ska tillämpas på en
fordran som denna. Visserligen
gäller räntelagen enligt lagtexten för fordringar på förmögenhetsrättens område. Men lagens
principer kan tillämpas även på
penningsfordringar som ligger
nära förmögenhetsrätten eller
när en tillämpning annars bedöms som rimlig och ändamåls-

enlig. Avgörande är den aktuella
fordringens karaktär.
Biträdets fordran avsåg ersättning för arbete som han hade
utfört. Förutsättningarna för
uppdraget var offentligrättsligt
reglerade. Men när Migrationsverket hade bestämt vilken
ersättning som skulle utgå fanns
det en preciserad betalningsförpliktelse för verket. Fordringen
hade en sådan karaktär att räntelagens principer för dröjsmålsränta skulle tillämpas. 

FOTO: TOM KNUTSON

att det borde kunna bli rätt”
och ett rånmord i Långared i
Västergötland år 2011. Enligt resningsansökan finns det mycket
som talar för att det är samma
gärningsmän inblandade.
– Jag blev kontaktad av Kaj för
snart tre år sedan och tillfrågad om jag ville titta på hans
fall. Ganska omgående blev
jag övertygad om att han inte
hade med rånmordet att göra.
Han hade dessförinnan 2006
respektive 2010 lämnat in två
resningsansökningar. Den andra
gången ville två av fem justitieråd bevilja resning. Jag antog att
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han inte skulle få så många fler
chanser, så läget var bekymmersamt. Vi behövde gå igenom
ärendet grundligt, säger han.
men eftersom en dömd person
inte har rätt till rättshjälp har
Thomas Magnusson lagt ut egna
pengar på den utredningen
fram till dess att resningsansökan var färdig och ingavs. Sedan
resningen beviljades är han offentlig försvarare åt Kaj Linna.
– Jag har tills nu drivit det här
ärendet på tid utanför vanlig
arbetstid, säger han.

Högsta domstolen skriver i sitt
resningsbeslut att huvudvittnets
”vittnesmål har varit avgörande
för den fällande domen. Den
osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och
tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet
av hans utsaga”.
– Jag har hela tiden känt att
det här är skulle bli väldigt,
väldigt svårt. Men jag har också
hela tiden haft känslan att det
här är så fel att det borde kunna
bli rätt, säger Thomas MagnusJP
son.

Säpo saknar
intern kontroll
över inhämtnings-
besluten
säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har
granskat Säkerhetspolisens
(Säpo) hantering av inhämtning
av uppgifter om elektronisk
kommunikation.
SIN konstaterar i sitt uttalande om granskningen att Säpo
saknar intern kontroll över vilka
beslut om inhämtning som har
fattats, och påpekar att det är en
allvarlig brist. SIN iakttog också
vissa fel och brister vid handläggningen av de ärenden som
granskades. SIN beslutade att
kontrollera om Säpos inhämtning av uppgifter hade skett i
enlighet med inhämtningslagen
(2012:278) genom en inspektion.
SIN konstaterade redan vid
sitt första inspektionstillfälle att
Säpo inte klarade att tillhandahålla alla de ärenden som SIN
skulle granska. Vid SIN:s inspektion hade Säpo hade tagit fram
mindre än hälften av de beslut
som Säpo hade underrättat SIN
om. SIN fick avbryta inspektionen och återuppta den följande
dag och vid ett senare tillfälle.
SIN skriver att omständigheten att Säpo inte har förmått att
själv tillhandahålla de ärenden
i vilka Säpo har underrättat SIN
om beslut om inhämtning är
anmärkningsvärd, och att det
därför inte kan uteslutas att
det finns ytterligare beslut om
inhämtning som SIN inte har underrättats om. SIN skriver i sitt
uttalande: ”En myndighet måste
naturligtvis ha kontroll över sina
beslut och andra till ärendena
hörande handlingar. Detta gäller
inte minst dokument i tvångsmedelsärenden.”
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Nyheter

Svea hovrätts förlikningsverksamhet har utvärderats
Minst 15 procent av de dispositiva tvistemålen förliks.
Migrationsverket förordnar nu offentligt biträde i samtliga ärenden för
asylsökande barn utan vårdnadshavare.

Förändringar i asyl
processen för vissa barn
Migrationsverket har informerat
Advokatsamfundet om förändringar i asylprocessen för barn
utan vårdnadshavare. Från och
med den 1 januari 2017 kommer
Migrationsverket att förordna
offentligt biträde i samtliga
ärenden för asylsökande barn
utan vårdnadshavare. Tidigare
har Migrationsverket förordnat
offentligt biträde till asylsökande
efter behovsprövning.
Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Svea hovrätt har tagit fram en
rapport om hovrättens förlikningsverksamhet i dispositiva
tvistemål. I rapporten utvärderas verksamheten, som har
pågått sedan bestämmelsen i
rättegångsbalken 50:11 om förlikningsarbete i hovrätten infördes år 2011. Rapporten visar att
andelen stadfästa förlikningar
av alla domar i dispositiva tviste-

mål är i genomsnitt 14 procent;
Den arbetsgrupp som har
men ett mörkertal finns, eftersammanställt rapporten föreslår
som många förlikningar döljs
bland annat att parterna oftare
bakom avskrivningsbeslut m.m.
bör tillfrågas om de är intresRapporten redovisar också
serade av att hovrätten håller
resultaten av en enkät om
ett särskilt förlikningssamförlikningsverksamheten till 252
manträde, och att hovrätten
advokater i hovbör överväga
LÄS MER
rättens domkrets.
möjligheten att
Rapporten FörlikningsverkAv de tillfrågade
inrätta särskilda
samheten i Svea hovrätt.
advokaterna anser
förlikningsresur90 procent att
ser för att hantera
hovrätten som regel bör ta upp
omfattande eller komplexa mål.
MA
frågan om förlikning självmant.


Rätt till ersättning för
två besök i LVU-mål

12

I rapporten utvärderas Svea hovrätts förlikningsverksamhet i dispositiva tvistemål som infördes 2011.

Praktik på advokatbyrå öppnar väg för utlandsfödda
Advokatbyrån Synch samarbetar med Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen
för att ge utlandsfödda väg
in i svenska arbetslivet – och
byrån större mångfald.
I början av förra året inledde
Synch som första advokatbyrå
ett samarbete med Korta
vägen, en arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till
akademiker med utländsk
bakgrund. Projektet är ett
samarbete mellan Stockholms

universitet och Arbetsförmedlingen.
Sedan december 2016 har juristen Tetiana Porochonko från
Ukraina tre månaders praktik
på advokatbyrån, där hon bland
annat hjälper till med löpande
administration och översättning
av juridiska texter.
– Vi lever i en värld som är
internationell med klienter från
alla världens hörn, så vi vill att
vår arbetsplats ska likna vår
kundbas. Projektet har hjälpt
oss göra det. Dessutom handlar

det om att göra vad man kan i
en annars väldigt ”kall” värld,
säger Jim Runsten, vd och advokat på Synch.
Synch anställde i februari
2016 sin första Korta vägenpraktikant Kristine Gasparjan
som projektkoordinator på
advokatbyrån.
– För oss är det självklart att
fortsätta med att vara med i projektet. Om Synch kan vara en
väg ut i det svenska arbetslivet
vill vi gärna vara det, säger Jim
JP
Runsten.
Advokaten Nr 1 • 2017
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Advokaten förordnades av Förvaltningsrätten i Jönköping som
offentligt biträde i ett mål om
omedelbart omhändertagande
och beredande av vård enligt
LVU. Efter önskemål från klienten besökte biträdet sin klient
två gånger under hösten 2016,
men det ansåg förvaltningsrätten inte hade behövts och gav
henne därför bara ersättning för
ett besök.
Advokaten överklagade till
Kammarrätten i Jönköping, som
anser att även det andra besöket varit nödvändigt. I sin dom
skriver Kammarrätten: ”I den
uppkomna situationen har klienten haft rätt att få ett personligt
besök av sitt offentliga biträde
för genomgång av vårdplanen.
Klienten har varit tydlig med
att hon velat ha ett besök och
att hon inte velat gå igenom
vårdplanen per telefon. Det har
därför varit nödvändigt med ett
andra besök. Det saknas därför
skäl för att inte bevilja den begärda ersättningen.”

Nyheter

Brottsmålstaxan gäller inte när
målsägandebiträdet biträder flera
HD ändrar hovrättens beslut
om ersättning till en advokat
som biträdde tre målsägande.
När ett målsägandebiträde biträder fler än en målsägande gäller
inte den så kallade brottmålstaxan för biträdets ersättning.
Det konstaterar Högsta domstolen i ett beslut, och ger en
Västeråsadvokat den ersättning
han yrkade i hovrätten i ett mål
där han var biträde åt tre måls
ägande, och där hovrätten hade
tillämpat taxan.
Advokaten var målsägandebiträde åt tre målsägande i ett mål
om bland annat grov stöld och
bedrägeri riktade mot mycket
gamla åldringar i deras hem.

timmars arbete och med 4 860
kr för fyra timmars tidsspillan.
Hovrätten tillämpade brottmålstaxan och tillerkände honom
ersättning med 8 095 kr för
arbete och 3 645 kr för tre timmars tidsspillan.

Advokaten var målsägandebiträde åt
tre målsägande i ett mål om bland annat grov stöld och bedrägeri.

Vid huvudförhandlingen i
hovrätten begärde advokaten
ersättning med 9 261 kr för sju

hd konstaterar att det följer av
1 § i Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för måls
ägandebiträde (DVFS 2015:8) att
brottmålstaxan inte gäller då
målsägandebiträdet biträder fler
än en målsägande. HD finner att
advokatens yrkande framstår
som skäligt och tillerkänner honom den ersättning han begärde
MA
i hovrätten. 

Beviljas förskott för
tidsspillan och utlägg
En advokat beviljades förskott
av Migrationsverket på ersättningen för arbetet som offentligt
biträde, men nekades förskott
för tidsspillan och tolkutlägg.
Advokaten överklagade då
beslutet till Migrationsdomstolen som avslog överklagandet.
Migrationsöverdomstolen konstaterar nu, efter att ha beaktat
Advokatsamfundets yttrande i
målet om att det fanns rättsligt
stöd för att förskott på ersättning till offentligt biträde ska
kunna utgå även för tidsspillan
och utlägg, att det var fel av Migrationsverket att avslå advokatens begäran. Domstolen skriver
att ”begreppet ersättning inte
begränsas till att endast avse
kostnader för nedlagt arbete”.
Mål nr UM 1502-16

HD:s beslut den 6 december
2016 i mål nr Ö 1855-16

Beslut om uteslutning står fast

FOTO: ISTOCK, TOM KNUTSON

Högsta domstolen har beslutat att Advokatsamfundets
disciplinnämnds beslut om
uteslutning av Per Liljekvist
ska stå fast.
Den 8 december beslutade Högsta domstolen att Advokatsamfundets disciplinnämnds beslut
om uteslutning av Per Liljekvist
ska stå fast.
Den 18 februari 2016 beslutade disciplinnämnden att
utesluta Per Liljekvist med
omedelbar verkan. Anledningen
var att Liljeqvist i samband
med ett bråk en kväll i oktober
2014 ringde en klient som kort
därefter kom till platsen där han
tillsammans med en annan man
misshandlade tre ungdomar.
Högsta domstolen skriver i
sitt beslut att Liljekvist under en
pågående klientrelation uppmanat sin klient att komma till den
plats som han befann sig på och
utöva våld, vilket ”innebar att
han uppsåtligen gjorde orätt på
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det sätt som avses i 8 kap.
7 § första stycket rättegångsbalken”. Högsta domstolen skriver
också att ”agerandet stod helt
i strid med klientens intressen
och kunde allvarligt påverka
klientrelationen. Handlandet
har därmed skett i Per Liljekvists
verksamhet som advokat i den
mening som avses i 8 kap. 7 §
första stycket rättegångsbalken”.
per liljekvist dömdes i Svea hovrätt i oktober 2015 för anstiftan
till misshandel, ofredande och
skadegörelse till villkorlig dom
och 75 timmars samhällstjänst.
Hovrätten menade att det fanns
skäl vid valet av påföljd och
straffmätning att beakta att han
kunde komma att bli utesluten
ur Advokatsamfundet eftersom
han vid tiden för gärningarna
var offentligt ombud åt mannen
han ringde.
Liljekvist, tillsammans med
sin försvarare, advokat Johan
Eriksson, yrkade vid förhand-

ling i Högsta domstolen den
2 november på upphävning
av uteslutningen och menade
att händelsen inte skett i hans
advokatverksamhet utan på
hans fritid.
Högsta domstolen delar alltså
inte den uppfattningen, vilket
också Advokatsamfundets
disciplinnämnd, genom generalsekreterare Anne Ramberg,
framförde vid förhandlingen i
Högsta domstolen.
– Man kan inte på sin fritid
göra sig skyldig till brott mot
tystnadsplikten eller någon
annan plikt gentemot klienten.
Att ringa sin skyddsling och
uppmana den att begå brott är
inte förenligt med lojalitetsplikten, som är en av de grundläggande principerna för advokatverksamheten. Och man ska
komma ihåg att reglerna om god
advokatsed är inte till skydd för
advokaten, de är till skydd för
klienten, sa Anne Ramberg.

Mål nr Ö904-16

Migrationsöverdomstolen skriver att
begreppet ”ersättning” inte begränsas till att endast avse kostnader för
nedlagt arbete.

Domstolarna har ändrat
betalningsrutinerna
Sveriges domstolar har genomfört två förändringar som kan
påverka de administrativa rutinerna vid advokatbyråerna. Det
gäller dels betalning av ansökningsavgift, dels den information
som visas på insättningsavier
och kontoutdrag som advokatbyråerna får.
Domstolarna har infört en ny
betaltjänst via Domstolsverkets
webbplats www.domstol.se,
som domstolarna önskar ska
användas i första hand vid betalning av ansökningsavgifter.
På grund av ändringar i domstolarnas utbetalningssystem
krävs numera att ett unikt nummer anges på varje kostnadsräkning, för att advokaterna ska
kunna härleda vad utbetalningen
avser.
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Världen
Advokatgripanden
i Turkiet fördöms
Sedan den misslyckade
statskuppen i Turkiet i
juli 2016 har, enligt Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, omkring 300
advokater och 3000 domare
hållits frihetsberövats i Turkiet. I
december 2016 fördömde CCBE
det pågående angreppet mot
rättssäkerheten i Turkiet i ett
pressmeddelande.

Skotte utsedd till ny
ordförande i CCBE
Advokat Ruthven
Gemmell från
Skottland har utsetts till ny ordförande för Rådet
för de europeiska
Ruthven
advokatsamGemmell.
funden, CCBE,
som företräder
fler än en miljon advokater från
45 länder. Gemmell har tidigare
varit ordförande för Law Society
of Scotland och har varit skotsk
representant i Storbritanniens
delegation i CCBE sedan 2007.
Han efterträder fransmannen
Michel Benichou.
Antonín Mokrý, Tjeckien, har
utsetts till 1: e vice ordförande,
José de Freitas, Portugal, som
2:e vice ordförande, och Ranko
Pelicarić, Kroatien, som 3:e vice
ordförande.

Omröstning om
dödsstraff i Filippinerna
Underhuset i det filippinska parlamentet
väntas rösta om ett
lagförslag om återinförande av
dödsstraff på straffskalan för
mord samt handel och innehav
av illegala droger. Lagförslaget
måste godkännas av underhuset
och representanthuset innan presidenten Rodrigo Duterte, som
initierat frågan om ett återinförande av dödsstraff, skulle kunna
verkställa lagförslaget. Human
Rights Watch har i en skrivelse
uppmanat det filippinska underhuset att avvisa förslaget om att
återinföra dödsstraffet. Sedan
2006 finns inte dödsstraffet på
den filippinska straffskalan.
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Europakonventionen kränktes när
svensk byrå inte beviljades talerätt
Sverige kränkte artikel 13 i
kombination med artikel 8 i
Europakonventionen då man
inte beviljade Lindstrand
Partners Advokatbyrå talerätt
i mars 2008, enligt ett avgörande i Europadomstolen.
Europadomstolen slog i ett avgörande den 20 december 2016
fast att Sverige kränkt artikel
13 i Europakonventionen om
rätt till ett effektivt rättsmedel
i kombination med artikel 8 då
Lindstrand Partners Advokatbyrå i Stockholm inte gavs talerätt
efter att svenska myndigheter
genomsökt byrån och i en biträdande jurists bostad beslagtagit
en hårddisk och en usb-enhet
som tillhörde advokatbyrån.
– Det konstareras att en advokatbyrå måste ges talerätt då de
anses berörda av tvångsåtgärder. Det kan tyckas vara trivialt,
men som lagstiftningen ser ut
är det inte självklart. Det är en
viktig markering från Europadomstolen då vi konsekvent
vägrades talerätt av de svenska
förvaltningsdomstolarna, säger

– Det är ett stort problem
att det inte togs hänsyn till vad
det innebär att rikta tvångs
åtgärder mot en advokatbyrå
som inte omfattas av skatterevision och att det kan finnas
material på advokatbyrån och
dess enheter som omfattas av
advokatsekretess, säger Carl
Lindstrand.
Carl Lindstrand.

Carl Lindstrand, advokat och
delägare på byrån.
Bakgrunden till domen är att
Skatteverket och Kronofogden
i mars 2008 vidtog tvångsåtgärder mot två företag. I samband
med tvångsåtgärderna genomsöktes advokatbyråns kontor
där en biträdande jurist med
uppdrag i det ena företagets styrelse arbetade. I juristens hem
beslagtogs även en hårddisk och
en usb-enhet som tillhörde Lindstrand Partners Advokatbyrå.
Lindstrand Partners Advokatbyrå vägrades talerätt i ärendet
hos både Förvaltningsrätten i
Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen.

lindstrand partners Advokatbyrå har begärt att frågan om
tillämpligheten av artikel 8 i
Europakonventionen ska prövas
i Europadomstolens stora kammare.
– Min uppfattning är att
Europadomstolen inte tagit
hänsyn till att både Skatteverket
och förvaltningsdomstolen när
man ansökte respektive fattade
beslut om att rikta tvångsåtgärder mot en advokatbyrå och
dess lokaler inte beaktade att
byrån är just en advokatbyrå
och att särskild försiktighet
därför borde ha iakttagits för
att säkerställa advokatsekretessen beträffande byråns klienter,
JP
säger Carl Lindstrand.

EU-rätten förbjuder svenska kraven på datalagring
Sveriges krav på datalagring
strider mot EU-rätten. Det
slår EU-domstolen fast i ett
förhandsavgörande den 21
december 2016.
Enligt EU-domstolens dom är det
inte förenligt med EU-rätten att
staten tvingar telebolag att generellt lagra uppgifter om deras
kunders nättrafik och telefonsamtal. Däremot är det tillåtet att
kräva riktad lagring av uppgifter i
syfte att bekämpa grov brottslighet, om lagringen begränsas till
vad som är strängt nödvändigt.
Det är Kammarrätten i Stockholm som har begärt ett förhandsavgörande om tolkningen

av artikel 15.1 i EU:s dataskyddsdirektiv (2002/58/EG) i ett mål
mellan Tele 2 och Post- och
telestyrelsen (PTS). Målet handlar om ett föreläggande från PTS
för Tele 2 att lagra trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter
om telebolagets abonnenter och
registrerade användare.
Enligt EU-domstolens dom
innebär lagringen långtgående och synnerligen allvarliga
ingrepp i rätten till skydd för
integriteten enligt EU:s rättighetsstadga, artiklarna 7 och 8.
Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg
kommenterar EU-domstolens
avgörande:

– EU-domstolen fann redan
för några år sedan att datalagringsdirektivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt
intrång i den grundläggande
rätten till respekt för privatlivet
och skydd för personuppgifter,
utan att detta intrång begränsats
till vad som är strängt nödvändigt. Detta var nästan ordagrant
vad Advokatsamfundet redan
2008 skrev i sitt remissvar över
förslaget att införa direktivet i
svensk rätt. Att lagstiftaren ändå
valde att bortse från detta och
hävda att svensk lagstiftning var
godtagbar är bekymmersamt,
MA
säger Anne Ramberg. 

Mål nr C‑203/15 och C‑698/15
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Världen
Turkiska advokater prisas
för sitt MR-arbete
CCBE Human Rights Award 2016
har tilldelats de fyra turkiska
advokaterna Ayşe Bingöl Demir,
Ayşe Acinikli, Ramazan Demir
och Tahir Elçi. De fyra får priset
för att de har varit särskilt aktiva
i försvaret av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Turkiet.
Tahir Elçi tilldelas priset postumt. Han var ordförande för
Diyarbakırs advokatsamfund och
mördades 28 november 2015.
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, delar
ut priset CCBE Human Rights
Award sedan 2007.

Centralafrikanska republiken är sedan många år svårt plågat av inre konflikter. På bilden syns APRD-rebeller, år 2007, som
säger sig vilja försvara byarna från regeringstrupperna.

Stöd till specialdomstol föreslås

FOTO: TT

De senaste åren i Centralafrikanska republiken har präglats
av konflikter och övergrepp.
ILAC vill stödja en specialdomstol knuten till Internationella
brottsmålsdomstolen som är
på väg att upprättas i landet.
ILAC, International Legal Assistance Consortium, föreslår i en
ny rapport riktad till medlemsorganisationer och biståndsländer insatser för att stärka
den särskilda brottmålsdomstol
som Centralafrikanska republiken (CAR) planerar att inrätta
med stöd av det internationella
samfundet. Domstolen kommer
att ha ett nära samarbete med
den internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag och dess
ledamöter kommer att bestå av
en blandning av inhemska och
internationella domare.
– Det har skett väldiga övergrepp mot civilbefolkningen i
form av massmord de senaste
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åren. För att specialdomstolen
ska bli rättssäker föreslår vi
stora utbildningsinsatser av
inhemska domare, advokater,
åklagare samt utbildning av
brottsutredare om den föreslagna domstolen,
säger advokat Christian
Åhlund.
Åhlund ledde i slutet
av förra året juristorganisationens internationella delegation som
kartlade hur rättssysteChristian
met i CAR fungerar.
Åhlund.
– Rättssystemet i CAR
håller i dag väldigt låg
nivå. Utanför huvudstaden
Bangui är landet så gott som
rättslöst. Regeringens kontroll
sträcker sig i praktiken inte
längre än så, trots att det i dag
finns omkring 12 000 soldater
ur FN:s fredsbevarande styrkor i
landet, säger Christian Åhlund.
CAR har sedan de senaste
decennierna präglats av et-

niska spänningar och politisk
instabilitet. Militärkupper har
skett både 2003 och 2013, och
därtill ett antal misslyckade
militärkupper. I maj 2015 skrev
representanter för tio stridande
parter, politiska partier,
religiösa grupper och
civilsamhälle under ett
fredsavtal.
– Det är ett land som
är väldigt illa ute. Det är
ett av de mest komplicerade fall som jag stött
på under de 30 år som
jag har arbetat med att
bygga upp rättssystem i
konfliktdrabbade länder. Grannländerna Sudan och Tchad
försvårar återuppbyggnadsarbetet genom att understödja de
rebellrörelser som finns i landet.
Förhoppningsvis ska det ändå
gå att höja nivån på rättsväsendet. Jag är trots allt försiktigt
optimistisk, säger Christian
JP
Åhlund. 

Mats Bendrik.

Mats Bendrik lämnar
CCBE-delegationen
Advokat Mats Bendrik lämnar
efter sju år som ledare för den
svenska delegationen i CCBE,
Rådet för de europeiska advokatsamfunden, uppdraget och
ersätts av advokat Jan E. Frydman på Ekenberg & Andersson
Advokatbyrå.
Bendrik menar att Advokatsamfundets engagemang i CCBE
fyller en viktig funktion i arbetet
för att bevaka europeiska advokaters rättigheter och rättssamhällets fundamentala värden.
– För svenska advokater är
CCBE särskilt viktiga som samtalspartner och remissinstans till
EU-kommissionen där de ständigt bevakar kårens intressen.
De arbetar hårt och fungerar
som en motkraft både vad gäller
EU:s förslag till penningtvättsdirektiv och de förslag att advokater ska vara skyldiga att avslöja
skatteupplägg som vi blir varse
när vi har med klienterna att
göra, säger Mats Bendrik.
CCBE företräder fler än en miljon advokater från 45 medlemsoch observatörsländer.
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Mary Robinson
och hennes
make Nicholas,
som bland annat är jurist,
författare och
en framgångsrik
tecknare, träffades under
studietiden. De
bor numer åter
i Dublin, har tre
barn och flera
barnbarn. På sin
lediga tid vistas
hon gärna på
det lantställe
hon och maken
har på Irlands
västkust. Där
går hon gärna
långa promenader. Hon är
mycket förtjust
i att läsa, inte
minst poesi,
framför allt de
klassiska irländska poeterna:
”De är mina
vänner och jag
återvänder ofta
till dem.”

I sin roll som ordförande för
stiftelsen Mary Robinson Foundation
– Climate Justice är Mary Robinson
en förkämpe för global rättvisa åt
de människor som är mest sårbara
för klimatförändringarnas inverkan.
16
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2016 ÅRS STOCKHOLM HUMAN RIGHTS-PRISTAGARE MARY ROBINSON

Hon kämpar för
ökad klimaträttvisa
2016 års Stockholm Human Rights-pristagare Mary Robinson arbetar hän
givet för ökad klimaträttvisa. Enligt henne handlar den största orättvisan
i dag om hur klimatförändringen påverkar de människor som är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan – de fattiga, de maktlösa och de
marginaliserade över hela världen.
TEXT: TOM KNUTSON FOTO: MICKE LUNDSTRÖM

V

änligt och samtidigt med
stor värdighet väcker Mary
Robinson direkt sin omgivnings sympati när hon anländer till
Advokatsamfundets kansli på Djurgården i slutet av november 2016, på
förmiddagen samma dag som prisceremonin ska hållas. På klingande
irländsk engelska berättar hon öppenhjärtigt om sitt hängivna arbete
för klimaträttvisa, jämställdhet och
mänskliga rättigheter. Tre återkommande och tätt sammanflätade ämnen i hennes värld.
Mary Robinson växte upp med
fyra bröder på Irland. Hon brukar
säga att det var hennes bröder som
tvingade henne att bli medveten om
mänskliga rättigheter och jämställdhet. Mary Robinson beskriver sig själv
som en pojkflicka när hon växte upp,
som tidigt insåg att hon starkt ogillar
översittare. Det faktum att båda hennes föräldrar var läkare bidrog till att
göra Mary medveten om att hon hade
samma rättigheter och möjligheter till
utbildning som sina bröder.
Advokaten Nr 1 • 2017

” Ibland låter
det pompöst
när jag säger
det, men det
är sant. Jag
har alltid haft
en inre känsla
för rättvisa och hatat
orättvisor.”

Efter juristexamen vid Trinity College i Irland reste hon till USA och
Harvard University för att studera.
Där umgicks hon med idealistiska
lärare och studentkamrater. Hon fascinerades av de unga människor hon
mötte som kände att de kunde förändra saker och ting. Själv kom hon
från ett land där du om du var ung,
inte minst kvinna, förväntades vänta
på din tur.
– Du förväntades inte bli alltför engagerad, du förväntades bli gift, säger
hon och skrattar till.
Enligt Mary Robinson har hennes
långa och framgångsrika karriär mest
kännetecknas av tillfälligheter. Hon
har aldrig planerat den steg för steg.
Ändå går det att se en röd tråd genom
hennes karriär.
– Ibland låter det pompöst när jag
säger det, men det är sant. Jag har alltid haft en inre känsla för rättvisa och
hatat orättvisor. Kanske kommer det
från att ha vuxit upp med fyra bröder
vad vet jag, säger hon och tillägger:
– Den stora orättvisan i dag handlar

om klimatförändringen. Det är den
största orättvisan som jag vill bekämpa.
enligt mary robinson innebär priset
en uppmuntran och ett erkännande
för den fortsatta kampen för mänskliga rättigheter. Hon känner sig vara
djupt hedrad över att få Stockholm
Human Rights Award 2016.
– Det är en svår tid för vår värld. Vi
lever i en tid med alldeles för mycket
hatpropaganda och främlingsfientlighet som inte borde finnas i ett civiliserat samhälle men som ändå gör det.
Att få priset i en sådan tid påminner
mig om någonting väldigt fundamentalt. Mänskliga rättigheter är och har
alltid varit en kamp. Det är till alla
dem som strider för det som jag tillägnar det här priset, säger hon och til�lägger att i tider som dessa kan priset
ha en särskild betydelse; då många
migranter och flyktingar som försöker
ta sig till Europa har det svårt, muslimer i USA möter ökat motstånd, och
då kampen för kvinnors rättigheter
17
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och jämställdhetsarbetet riskerar att
drabbas av bakslag. Världen riskerar,
enligt henne, att drabbas av betydande bakslag inte minst under USA:s
president Donald Trumps ledning.
– Jag tror att vi måste inte att det
kommer att bli en svår tid de kommande åren. Det här priset får mig
att hänge mig ännu mer åt kampen,
därför att det är en kamp, säger hon
med lika delar beslutsamhet och trotsighet.
mary robinson beskriver hur hon sent
i sin yrkesgärning blev engagerad i klimatfrågan. Vilket inte var så konstigt
eftersom hon arbetade med andra frågor i FN än klimatfrågor.
– Vi befann oss i separata silor. Jag
ägnade mig åt mänskliga rättigheter,
andra delar av FN ägnade sig åt klimatfrågor, konstaterar hon krasst.
Hennes uppvaknande började då
hon reste i Afrika i tjänsten i början av
2000-talet och träffade representanter för olika lokalbefolkningar som på
ett likartat sätt beskrev hur klimatet
hade förändrats. Hur de drabbades
av allt värre väderklimat med ömsom
långa torrperioder, ömsom svåra skyfall och översvämningar. Hur arbetet
med att så och skörda grödor blivit
omöjligt att planera eftersom naturen
ändrat sitt beteende i grunden. Och
allra mest drabbades de fattigaste.
– De jag träffade sa: ”Vi har inte
längre tillgång på mat på det sätt som
vi brukade när jag växte upp i min by.

” Jag är
full av
entusiasm
över det
arbete som vi
gör eftersom
vi för upp
frågan om
klimaträttvisa på
agendan
och på så sätt
hjälper vi
dem som
påverkas
mest av
klimatför
ändringen.”

Vi var fattiga men vi hade tillräckligt
att äta. Nu är allt så mycket värre.”
– Jag förstod att det här hade en
enorm påverkan på mänskliga rättigheter, berättar hon.
När Mary Robinson insåg kopplingen mellan klimatförändringar och
deras negativa effekter på mänskliga
rättigheter insåg hon att det här var
en fråga om rättvisa.
Det ledde henne till att formulera
begreppet klimaträttvisa och hon inledde sitt arbete för klimaträttvisa
från ett utvecklingsperspektiv. Hon
konstaterade det djupt orättvisa i att
de människor som är mest sårbara för
klimatförändringarnas inverkan är de
fattiga, de maktlösa och de marginaliserade över hela världen.
Mary Robinson betonar att det är
nödvändigt att se klimatfrågan från
ett utvecklingsperspektiv. De industrialiserade länderna måste minska
sina utsläpp, bli mer energieffektiva,
och så snabbt som möjligt övergå
till förnybar energi. För länder i utvecklingsområden och framväxande
ekonomier, är problemet och utmaningen att växa utan utsläpp. Därför
behöver de få tillgång till ren energi.
Mary Robinson slår fast att det behövs
en global vision för år 2050 som innebär en värld där koldioxidutsläpp ska
minskas till noll och där det finns noll
fattigdom.
– Jag är full av entusiasm över det
arbete som vi gör eftersom vi för upp
frågan om klimaträttvisa på agendan

SÅ ARBETAR MARY ROBINSON FOUNDATION – CLIMATE JUSTICE
Som ordförande i stiftelsen Mary
Robinson Foundation – Climate
Justice arbetar hon för global
rättvisa åt de människor som
är mest sårbara för klimatförändringarnas inverkan – de
fattiga, de maktlösa och de marginaliserade över hela världen.
Organisationen har sitt kontor
i Dublin och består förutom av
Mary Robinson, som arbetar pro
bono, av sex medarbetare och en
konsult. Trots den ringa storleken
har man lyckats skapa stor uppmärksamhet.
– Vi är väldigt ambitiösa för
att vara en så liten organisation,
kommenterar hon.
Mary Robinson berättar att
tack vare sin långa yrkeskarriär,
där hon tidigare varit såväl president i Irland som FN:s högkommissionär för de mänskliga rättigheterna, fortfarande har hon vissa FN-uppdrag, så har hon ett unikt nätverk.
– Vi har tillgång till beslutsfattare och vi försöker använda den möjligheten för att tala för dem som behöver
ha den tillgången. 
http://www.mrfcj.org/
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och på så sätt hjälper vi dem som påverkas mest av klimatförändringen.
när mary robinson blickar ut över
tillståndet i världen beskriver hon hur
det visserligen sker viktiga framsteg
på klimatområdet, men samtidigt står
världen inför kanske större utmaningar och hot än någonsin.
Engagerat berättar hon om stora
klimatmöten runt om i världen, och
de stora framgångar som hon anser
att bland annat Parisavtalet innebär.
Hon berättar att tidigare var ”klimatvärlden inte alls jämställdhetsorienterad” men inte minst tack vare hennes
arbete har frågan om jämställdhet och
klimatarbete kommit att förenas tydligare.
Enligt Robinson ser allt fler kopplingen tydligt mellan klimatförändringen och klimaträttvisa. Hon känner
sig stärkt av att man har lyckats uppmuntra regeringar att mer på allvar ta
in aspekter som mänskliga rättigheter
och jämställdhet i klimatarbetet. Det
finns en påtaglig och tydlig vilja bland
världens ledare i dag om klimatfrågans betydelse för mänskligheten.
Hoppfullt konstaterar hon att ett
stort antal regeringar har tagit klimat
arbetet vidare från en global till en
nationell nivå då Parisavtalet implementeras. Och runtom i världen har
många städer redan slagit in på en väg
som syftar till att göra dem till hållbara städer. Kombinationen civilsamhället, en politisk vilja och näringsliv
är mycket slagkraftig i arbetet för att
göra världen mer klimaträttvis.
Men allt går inte åt rätt håll. Det
har hela tiden funnits problem och
svårigheter i hennes arbete för ökad
klimaträttvisa. Till en början var det
”silosynsättet”. Hos klimatförhandlarna fanns en utbredd uppfattning
om att förhandlingarna var komplexa
nog som de var. Att då ta in frågor om
jämställdhet och inte minst mänskliga
rättigheter skulle göra dem än mer
komplexa. Fast det synsättet har man
kommit förbi, inte minst tack vare att
ett stort antal länder nu har förbundit sig att främja och respektera de
mänskliga rättigheterna i de klimatåtgärder som man genomför.
– Det är oerhört viktigt att implementeringen görs på så sätt att de
mänskliga rättigheterna och jämställdhet respekteras. Vi ser i dag
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exempel på hur projekt som syftar
till att minska utsläppen undergräver de mänskliga rättigheterna, säger
hon och berättar att det genomförs
satsningar i dag på ren energi, till exempel vattenkraftsprojekt, utan att
hänsyn tas till de lokala ursprungsbefolkningarna.
Mary Robinson betonar att det inte
går att ta genvägar i klimatarbetet,
utan det måste gå hand i hand med
att man visar hänsyn till de lokala ursprungsbefolkningarna.
En annan tilldragelse som hon själv
spontant återkommer till och som
oroar henne är vad som händer i USA.
President Donald Trumps olika uttalanden på klimatområdet är illavarslande, menar Mary Robinson. Samtidigt konstaterar hon att näringslivet
och stora delar av USA med städer
som Chicago och delstaterna Texas
och Kalifornien redan bestämt sig för
att satsa på förnyelsebar energi i stället för att återvända till kol och olja.
– Näringslivet ser nu de ekonomiska
möjligheterna. Det finns inte några
ekonomiska möjligheter i kol, säger
hon och konstaterar att konkurserna
bland kolföretagen beror på att de är
olönsamma, inte något annat.
Robinson anser att det inte är lätt
att sia om hur Donald Trump kommer
agera i viktiga frågor. De utnämningar
han har tillkännagett inger oro, inte
minst för att det handlar om personer
som är så kallade klimatskeptiker eller
klimatförnekare.
– Världen i dag är så övertygad om
klimatförändringen att det är svårt
att se även hur en brist på ledarskap
i USA ska kunna förändra det, säger
hon och knackar hårt i bordet.
Mary Robinson säger att om USA
skulle dra sig ur Parisavtalet skulle
det vara fruktansvärt eftersom USA
har ett mycket stort ansvar för utsläppen av växthusgaser. Landet har byggt
sin ekonomi på stora utsläpp under
mycket lång tid.
– Skulle USA lämna Parisavtalet då
blir det en skurkstat, säger hon med
stor tydlighet.
på frågan om det finns tillräckligt med
solidaritet för att skapa en mer klimaträttvis värld så svarar Mary Robinson
att hon är bekymrad. Europa har inte
klarat av att hantera migrations- och
flyktingproblemen på ett bra sätt. Till
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Mary Robinson och Mark Ellis, executive director i International Bar Association, IBA, talade under ceremonikvällen om
politisk populism och demagogi, klimatförändringar samt hennes drivkrafter och hennes långa arbete för mänskliga
rättigheter. I samtalet med Mark Ellis varnade Mary Robinson särskilt för populism och demagogi efter erfarenheterna av
den brittiska folkomröstningen om EU-utträde och av presidentvalet i USA. ”Vi tackar för allt du gjort och allt du kommer
att göra. Världen behöver ledare som du”, avslutade Mark Ellis.

det kommer Brexit-beslutet i England
och i flera länder har nationalistiska
partier framgångar. Till bilden hör att
hon noterar en ökad hatretorik utifrån etnicitet. Och även i USA kan man
notera liknande illavarslande trender.
Robinson påminner om att det alltid har varit en kamp för de mänskliga rättigheterna och att situationen
i dag på sätt och vis påminner om
hur det var 1945 efter två världskrig,
folkmord på Europas judar och världen som var på väg in i det kalla kriget
och som gjorde en uppdelning mellan
väst och öst. 1945 fanns det ett kärnvapenhot som hotade världen på ett
liknande sätt som klimatförändringen
gör i dag. Då insåg FN att mänskligheten inte kunde tillåta krig och på det
byggde man de universella mänskliga
rättigheterna.
– I den situationen fick vi deklarationen om de mänskliga rättigheterna
och deras värderingar som är universella, sammanfattar hon och tillägger
att vi måste erinra oss och på nytt
bekräfta dem i praktisk handling och
införa dem på nationell nivå.
Det som gör Mary Robinson mest
orolig över är att tiden inte ska räcka
till. Dessutom är det ytterst oroande
att de negativa prognoser som klimatforskare har gjort ser ut att förverkligas snabbare än de befarat.
– Tiden håller på att rinna ut för oss.

OM MARY
ROBINSON – 2
Mary Robinson
var republiken
Irlands första
kvinnliga president 1990–1997.
Mellan 1997 och
2002 var hon
FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter. Mellan
2008 och 2010
ordförande i
Internationella
Juristkommissionen. Hon
utbildade sig
först vid Trinity
College och
King’s Inns i
Dublin, och senare vid Harvard
University i USA.
Därefter undervisade hon på
Trinity College
fram till 1990 då
hon valdes till
president. Som
president anses
hon allmänt ha
omdanat Irland,
och hon tillskrivs
att ha vitaliserat
och liberaliserat
presidentämbetet.
Källa: Mary
Robinson
Foundation, ILAC,
Wikipedia m.fl.

Jag tror att världens länder är mycket
medvetna om det. För länder som redan påverkas av klimatförändringen
är det är en kamp mot klockan, säger
hon och tillägger att det kommer att
krävas massiva insatser för att ställa
om samhället mot en hållbar utveckling. Ändå är det inte något egentligt
val som mänskligheten har.
– Vi kan inte vara en så dåraktig art
att vi inte skyddar vår egen framtid för
våra barn och barnbarns skull.
På frågan om hon är en optimist
eller pessimist svarar Mary Robinson
med att citera ärkebiskop Desmond
Tutu.
– Jag är inte en optimist utan en
hoppets fånge!
Det är ett utryck som hon funderat mycket över. Det är avgörande att
hålla hoppet levande. Om man endast
tecknar den tämligen dystra bilden
över det faktum att vi inte är på rätt
kurs att minska de skadliga utsläppen tillräckligt för att världen ska vara
trygg då försvinner all energi. Män
niskor känner sig hjälplösa.
– Men om du i stället säger: ”Jo,
saker och ting är svåra, men vi har
möjligheten att göra någonting!” så
väcker du hopp. Det är inte så att
glaset är halvfullt, men det finns någonting där att bygga på, säger hon
och knackar återigen bestämt i bords
skivan. n
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Priset Stockholm Human Rights Award består
av en glasskulptur och ett diplom.

Mari Heidenborg och Christer Heidenborg.

Jonas Ebbesson och Said Mahmoudi.

Mary Robinson flankerad av maken Nicholas Robinson och Margot Wallström.

Margot Wallström, Anne Ramberg och Morgan Johansson.
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Stefan Lindskog, Hélène Lövung och Claes Lundblad.
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Lena Frånstedt Lofalk, Leila Ramberg, Claes Lundblad och Ola Åhman.

Biörn Riese, Mats Bendrik och Christer Danielsson.

Zerin Baran, Mahmut Baran, Mats Melin, Cecilia Klerbro och Allan
Camitz.

Stefan Strömberg, Laila Freivalds och Kathrin Flossing.
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Mark Ellis, Anne Ramberg och Tim Hughes.
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STÖD TILL FORSKNING OM KONTRAKT I DIGITALA MEDIER

Kontraktsvillkor
i fokus för
Stojans forskning
Användarvillkoren för digitala tjänster är långa, krångliga och snarlika mellan
olika leverantörer. Detta kan missgynna både tjänsteleverantörer och användare, tror docent Stojan Arnerstål. Han får nu Emil Heijnes stiftelses första
post doc-stipendium för att undersöka hur villkoren kan göras enklare och
bättre.
TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: ISTOCK OCH ULRIKA ÖSTER

S

tyrelsen för Emil Heijnes stiftelse beslöt under 2016 att utdela
forskningsmedel för två år till
en disputerad forskare. I december
blev det klart att post doc-stipendiet,
som ska samfinansieras av fakulteten,
går till Stojan Arnerstål, juris doktor
och docent i civilrätt vid Uppsala universitet.
Stojan Arnerstål är glad, men har
inte helt klart för sig vad stipendiet
kommer att innebära, när Advokaten
når honom i mellandagarna. Ännu är
inte alla detaljer fastlagda kring hans
post doc-anställning.
Tanken är i alla fall att Stojan Arnerstål nu under två år framöver ska kunna ägna större delen av sin arbetstid
åt forskning omkring kontraktsförhållanden kring nya digitala tjänster och
innehåll i digitala medier. Stipendiet

”Användarvillkoren
kring de
nya digitala
medierna är
nästan alltid
mycket omfattande. Jag
vill titta på
varför avtalen skrivs så,
men också
om man kan
göra på något
annat sätt
eller förenkla
detta.”

ger därmed välbehövlig arbetsro – tid
att ”grotta ner sig” som Stojan Arnerstål själv säger – i en akademisk miljö
där mycket tid annars går åt till att
söka anslag och att undervisa.
stojan arnerståls post doc-projekt
handlar om juridiken kring de nya
medier som är självklara inslag i
många människors vardag i dag, som
Facebook, Youtube, Netfllix och Spotify, med fokus på de kontrakt som
upprättas mellan användare och
tjänsteleverantörer.
– Användarvillkoren kring de nya
digitala medierna är nästan alltid
mycket omfattande. Jag vill titta på
varför avtalen skrivs så, men också
om man kan göra på något annat sätt
eller förenkla detta, förklarar Stojan
Arnerstål.

STOJAN ARNERSTÅL
Stojan Arnerstål forskar och undervisar i civilrätt vid Uppsala universitet. Han är också föreståndare för
Institutet för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt (IMK). Tidigare har han varit verksam vid
advokatbyrå.
l Arnerstål disputerade 2014 på avhandlingen Varumärket som kontraktsföremål. I avhandlingen studerar han
varumärkesrätten i ett kontraktsrättsligt sammanhang. Arnerstål lyfter i sin avhandling fram vissa speciella
egenskaper hos just varumärken som påverkar kontrakt kring dem och vilka förpliktelser dessa kontrakt innebär.
l Efter disputationen har Arnerstål fortsatt att forska kring kontraktsrätt och varumärkesrätt. Han har också
studerat immaterialrättens förhållande till straffrätten och marknadsrätten. 2016 blev Stojan Arnerstål docent.
l
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Hans arbetshypotes är att de långa
villkoren kommer sig av en strävan efter riskminimering – och av kopiering.
– För att göra det enkelt för sig själv
vill tjänsteleverantören få med allt,
och gör en så bred skrivning som möjligt för att få med alla tänkbara scenarion. Sedan tittar många nog också på
vad de andra gör och skriver snarlika
villkor, säger Arnerstål.
Han ger exemplet med en svensk
tillverkare som skapat en ny app.
Innan den kommer ut på marknaden
tittar tillverkaren ibland på andra leverantörers villkor och kopierar dem
Advokaten Nr 1 • 2017
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mer eller mindre rakt av, ofta för att
man tror att det är så avtal ska se ut.
Går tillverkaren till advokat får han
eller hon troligen samma råd. Det är
få som vågar ifrågasätta den ordning
som råder.
En anledning till att villkoren kring
digitala medier är så omfattande kan
också vara att de från början kommer
från amerikanska tjänsteleverantörer.
Stojan Arnerstål tycker sig se att den
amerikanska
kontraktstraditionen,
med långa och omfattande villkor för
allt, har smugit sig in i Europa via de
digitala medierna. Traditionen förs
Advokaten Nr 1 • 2017

snabbt vidare, när olika tillverkare
härmar varandras villkor. Därmed
kan det också komma in element som
inte är förenliga med svensk rätt.
för användarna av sociala medier
som Facebook och Instagram innebär
de långa och komplicerade villkoren
ofta att man överlåter många av sina
rättigheter som upphovsman till tjänsteleverantören. En viktig fråga i Stojan
Arnerståls forskning blir att studera
om användarna är tillräckligt skyddade och om villkoren överensstämmer
med upphovsrätten.

Stojan Arnerstål,
juris doktor och
docent i civilrätt vid Uppsala
universitet. Han har
varit verksam vid en
advokatbyrå.

– När jag lägger upp saker på till exempel Facebook, vilken rätt ger jag då
tjänsteleverantören att använda mina
verk? Vad får Facebook göra med dem
och vad händer om jag ångrar mig och
vill ta bort det jag har lagt upp? Om
andra har delat och det har spridits är
det inte lätt att få bort det, säger Stojan Arnerstål.
Att villkoren är så långa och krångliga kan också i sig utgöra ett problem
för användaren, menar Stojan Arnerstål, som misstänker att få bemödar
sig att läsa de långa villkoren innan de
klickar på godkännandeknappen. Vill23
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koren blir helt enkelt så omfattande
att ytterst få användare greppar dem.
– Det finns undersökningar som visar att konsumenterna önskar tydlig
information om vad de får och inte
får göra. Samtidigt förstår de inte den
information som de faktiskt ges. Det
kan bero på att den helt enkelt är obegripligt, eller så omfattande att ingen
tar den till sig, säger Arnerstål, och
fortsätter:
– Då kan man fråga sig vad det innebär att binda en användare som inte
förstår.
ett annat problem med dagens avtal
kring digitala medier kan vara att de
krångliga villkoren i sig utgör ett hinder för nya leverantörer av olika tjänster att komma in på marknaden.
– När jag har pratat med svenska
tjänsteleverantörer så händer det att
de klagar på de omfattande och komplicerade användarvillkoren. De upplevs ibland som ett inträdeshinder att
man skulle behöva en advokat för att
formulera villkoren, säger Stojan Arnerstål, och konstaterar att det i dessa
lägen är begripligt att man bara kopierar någon amerikansk förlaga.
– Men litegrann tänker jag att det är
att börja i fel ände. I stället borde man
börja med så enkla villkor som möjligt
för att skala bort det som inte behövs,
fortsätter han.
Här ligger också en viktig del av
hans forskningsprojekt. Stojan Arnerstål vill se över vad som kan skalas

”Hittills
behandlas
digitala
tjänster
allt för ofta
som om det
handlar om
en vara man
köper och betalar för som
till exempel
en cd-skiva,
medan det
kanske mer
handlar om
prenumeration på en
tjänst, som
i Spotify.
Jag vill titta
närmare på
dessa regler.”

bort. Vad i villkoren täcks redan av
rättsregler, som till exempel konsumentsskyddsregler? En sådan förenkling skulle inte bara gynna användarna, menar han.
– Det skulle också kunna sänka inträdesbarriären och kostnaderna för
nya aktörer på marknaden, påpekar
Arnerstål.
redan i sin doktorsavhandling Varumärket som kontraktsföremål rörde
sig Stojan Arnerstål i gränslandet mellan olika forskningsområden, framför
allt kontraktsrätt och varumärkesrätt.
Även i post doc-projektet kommer
han att tvingas att försöka jämka ihop
olika rättsområden, något han finner
mycket stimulerande.

Arnerstål tycker sig se att den ämnesövergripande ansatsen blir vanligare inom rättslig forskning. Detta
speglar i sin tur en allt mer komplex
juridisk verklighet, och allt mer komplexa tvister. I dag, menar han, är det
inte ovanligt att i en och samma rättsprocess kombinera till exempel varumärkesrätt, kontraktsrätt, frågor om
otillbörlig marknadsföring och konkurrensregler. Och forskningen följer
efter den praktiska juridiken.
En skillnad mellan advokater och
forskare är att advokaterna har stor
kreativ frihet och arbetar snabbare än
forskningen, påpekar Stojan Arnerstål, som tidigare har varit verksam
vid en advokatbyrå. Advokater har
därmed kanske en större vana vid att

Stipendiet ett nytt sätt att stödja viktig
I närmare 70 år har Emil
Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning delat ut
anslag för rättsvetenskaplig
forskning. Post doc-stipendiet
till Stojan Arnerstål är dock
unikt.
– Under mina 25 år i styrelsen
har vi aldrig tidigare delat ut ett
post doc-stipendium, berättar
advokat Sven Unger, styrelseordförande i Emil Heijnes
Stiftelse.
Bortsett från de anslag som
24

årligen ges till Stiftelsen Juriom en tillfällig nedgång, eller
diska biblioteket har Sven Unger
om det är en följd av att den
inte heller varit med
tryckta avhandlingen i
om att dela ut ett så
sig blivit mindre viktig
stort belopp. Det vanlinär allt mer forskning
gaste anslaget ligger på
publiceras digitalt.
50 000–60 000 kronor,
Samtidigt har styrelsom tryckbidrag till
sen för Emil Heijnes
rättsvetenskapliga
stiftelse diskuterat hur
avhandlingar.
stiftelsen mer aktivt
Men under de senasskulle kunna stödja
Sven Unger.
te åren har ansökningviktig forskning. Post
arna om tryckbidrag
doc-stipendiet är ett
minskat i antal. Sven Unger kan
försöka att göra just det.
inte svara på om det handlar
– Så vi hade en idé, och enkelt

uttryckt fanns det just nu lite
pengar över för att fullfölja den,
sammanfattar Sven Unger.
post doc-stipendiet omfattar två
år. Stiftelsen Emil Heijne bidrar
med 325 000 kronor per år. Resten av lönen och kostnaderna
för forskningen har fakulteten
lovat att stå för.
Inför utdelningen av stipendiet skrev styrelsen till samtliga
juridiska institutioner i Sverige,
nio stycken, och meddelade att
stiftelsen var beredd att samfiAdvokaten Nr 1 • 2017
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gå över de gränser som rättsvetenskapen ofta sätter upp.
Forskningen följer alltså advokaternas verksamhet i spåren här. Men
Stojan Arnerstål tror också att hans
forskning kan få praktiska konsekvenser för advokaterna.
– Förhoppning är att det ska komma
att få någon slags normerande verkan
för hur man ingår denna typ av kontrakt, så att man kan förenkla kontrakten, säger han, och fortsätter:
– Min hypotes är ju att villkoren är
så omfattande och långa för att man
försöker hantera allt i dem, för att
minska riskerna. Det är naturligtvis
vad advokater ska syssla med. Men
kanske man med en fortsatt acceptabel riskhantering ändå kan förenkla

och göra det begripligt för användarna, så att användarna förstår vad de
ingår för avtal, och tjänsteleverantörerna själva inte behöver lägga sin tid
på att ha så omfattande villkor.
Förutom att fånga praxis på området planerar Stojan Arnerstål också
att titta på lagstiftningsarbete inom
fältet digitala tjänster. Ett exempel
är EU-kommissionens pågående arbete med en digital strategi och konsumentsskyddsregler på det digitala
området, som Stojan Arnerstål anser
har vissa inneboende problem.
– Hittills behandlas digitala tjänster
allt för ofta som om det handlar om
en vara man köper och betalar för
som till exempel en cd-skiva, medan
det kanske mer handlar om prenume-

ration på en tjänst, som i Spotify. Jag
vill titta närmare på dessa regler, och
om de måste konstrueras på det här
sättet. Det är ett nytt fenomen vi har
att göra med och då måste vi kanske
gå in i detta mer förutsättningslöst,
påpekar Arnerstål.

En anledning till
att villkoren kring
digitala medier är
så omfattande kan
också vara att de
från början kommer
från amerikanska
tjänsteleverantörer, enligt Stojan
Arnerstål.

stojan arnerstål tror att advokater
känner igen det att klienten vill ha det
så enkelt som möjligt, samtidigt som
advokaten vill skydda klienten från så
många risker som möjligt.
– Det är inte säkert att de utgångspunkterna överlappar varandra. Jag
vill inte kritisera det – advokaters arbete går ut på att skydda klientens
intressen, säger Stojan Arnerstål, som
ändå konstaterar att det blir ett systemfel när alla skyddar sig på samma
sätt, och det sättet inte är riktigt funktionellt.
– Där behöver kanske någon gå in
ifrån sidan. Det kan vara forskarens
roll, att gå in och se hur man kan förena intressena, fastslår Stojan Arnerstål.
Han konstaterar att det är svårt för
en enskild advokat att gå i bräschen
för enklare avtal. Det skulle i så fall
krävas en klient som är väldigt insiktsfull om de risker som finns, och som
är beredd att skapa något enkelt och
avskalat.
– Min målsättning är att titta på vad
parterna kan förenkla i denna typ av
upplåtelser, sammanfattar Stojan Arnerstål. n

forskning
nansiera ett post doc-stipendium inom förmögenhetsrätt.
– Från styrelsen har vi sagt
att det förutom att vara ett
intressant forskningsprojekt
också måste vara en talangfull
forskare, förklarar Sven Unger.
Fyra institutioner nominerade varsin forskare. Samtliga
nomineringar höll enligt Sven
Unger en hög nivå, men vid en
jämförelse föll valet på Stojan
Arnerstål, som nu alltså får sin
forskning finansierad under två
år.
Advokaten Nr 1 • 2017

Sven Unger kan ännu inte
svara på om det kommer att
bli fler post doc-stipendier från
Stiftelsen Emil Heijne. Styrelsen
har ännu inte tagit ställning i
frågan.
– Jag skulle tro att ett beslut
om detta kommer att påverkas av erfarenheter från det
nuvarande projektet, hur
stiftelsens ekonomi ser ut vid
beslutstillfället, samt vilka andra
områden eller ändamål som
stiftelsen skulle kunna stödja,
säger han. n

EMIL HEIJNES STIFTELSE FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING
l Emil Heijnes stiftelse kom till 1948 genom advokaten Emil Heijnes testamente. Stiftelsens ändamål är att ”främja rättsvetenskaplig forskning,
bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som vore allmänt erkända före det senaste världskriget,
ävensom att stödja juridisk undervisning”.
l Stiftelsens styrelse är sammansatt av två juristprofessorer, två justitieråd i Högsta domstolen, en hovrättspresident, en lagman och sex advokater.
l Stiftelsen har i dag ett kapital på drygt 80 miljoner och delar ut omkring
2 miljoner kronor per år. De flesta anslagen ges som tryckningsbidrag till
doktorsavhandlingar. Stiftelsen Juridiska biblioteket är särskilt omnämnt i
Emil Heijnes testamente och får varje år ett anslag.
l Stiftelsen utdelar också vissa år ett pris för högst förtjänt juridiskt
författarskap. Priset går till forskare eller domare. Priset omfattar 100 000
kronor och gavs senast 2014 till professor Mia Rönnmar vid Lunds universitet.
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Skarp kritik mot NFC:s
Nationellt forensiskt centrum ägnar sig åt subjektiv bevisvärdering som stärker åklagarens gärningsbeskrivning, hävdar advokat Johan Eriksson och en
tidigare kriminaltekniker. NFC tillbakavisar kritiken.
TEXT: JOHAN PERSSON OCH TOM KNUTSON FOTO: TOM KNUTSON OCH NFC

N

ationellt forensiskt centrums,
NFC, modell för resultat
värdering bygger på att man
kombinerar en slutsats från en forensisk bedömning med den förhandssannolikhet som finns om ett påstående. Kombinationen – som görs
genom att använda det matematiska
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sam
bandet Bayes teorem – ger ett
odds eller en efterhandssannolikhet
för påståendet, som blir själva resultatvärdet.
sonny björk, pensionerad kriminaltekniker och tidigare verksam vid
tekniska roteln i Stockholm som i dag

biträder och utbildar brottmålsadvokater, är kritisk till NFC:s resultatvärdering som han menar att ytterst få
advokater och domstolar förstår och
kan värdera. Han menar att advokatkårens, åklagarnas och domstolarnas
okunskapen kring metoden – med en
huvudhypotes och en alternativ hypotes – och NFC:s sakkunnigutlåtanden
är ett hot mot rättssäkerheten.
– Det är ingen som förstår resultatvärderingen och hur man ska tolka
den juridiskt. Den okunnigheten
bland advokater, åklagare och domstolar innebär att man inte har möjligAdvokaten Nr 1 • 2017
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Den tidigare kriminalteknikern Sonny
Björk, som i dag biträder och utbildar
brottmålsadvokater, är kritisk till
NFC:s resultatvärdering.

resultatvärdering
het att granska, ifrågasätta och kritisera resultaten. De förstår inte att det
är ett subjektivt matematiskt framräknat resultat som endast uttrycker hur
osannolikt det är på ett annat sätt än
det som anges i huvudhypotesen. Det
gör NFC:s resultat till en bevisvärderingsfråga och denna stöder så gott
som alltid huvudhypotesen vilket ofta
är lika med åklagarens gärningsbeskrivning. Det fria sättet att formulera
den alternativa hypotesen är också
ett medel att stärka huvudhypotesen,
som stödjer åklagarens gärningsbeskrivning, säger Sonny Björk.
Advokaten Nr 1 • 2017

Advokat Johan Eriksson har kommit
att intressera sig för NFC:s nya metod
och är också kritisk till NFC:s resultatvärdering.
– Jag tycker att NFC lämnat kriminaltekniken och börjat ägna sig åt
bevisvärdering, vilket är någonting
som domstolarna ska ägna sig åt. NFC
har inte låtit tala om att de inte längre
ägnar sig kriminalteknik, såsom bild
jämförelse eller verktygsspår, utan
numera ägnar sig åt är att beräkna
sannolikheter. Jag tror inte att domstolarna känner till att det är så, och
när det kommer till kolleger kan jag

säga säkert att jag vet att det är så, säger Johan Eriksson.

Johan Eriksson.

göta hovrätt påpekade i en dom från
2013 att NFC:s resultatvärdering bygger på subjektiva bedömningar och
underkände 49 av 54 skospårsanalyser i ett mål. Hovrätten fann mot
bakgrund av vad som framkom i ett
förhör med NFC att skospårsanalysen
innehöll en ”hög grad av subjektiv bedömning”.
– De skaffade sig underlag för vad
det var som de fört in i den här matematiska formeln. Det visade sig att
27
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Lena Klasén, chef på NFC, håller inte med i kritiken som Johan Eriksson och Sonny Björk riktar mot deras modell för resultatvärdering.

NFC i huvudhypotesen jämförde en
sko med ett visst skospår och i den
alternativa hypotesen skospåret med
alla andra skor i hela värden, inklusive damskor, säger Johan Eriksson
och uppmanar sina advokatkolleger
att begära ut NFC:s arbetsblad för att
kontrollera resultaten.
– I den mån sakkunnigbevisning
innehåller bevisvärdering så är det
tänkt att de ska tillföra sin kunskap, förklara hur man kommit fram
till ett visst resultat på ett sådant
sätt att domstolen själva kan bedöma
om det är rätt eller fel. Så är det inte
28

”Jag tycker att
de borde vara
skyldiga att
redovisa den
matematiska
beräkningen
så att den kan
ifrågasättas.”
Johan Eriksson

med NFC, utan domstolen får exempelvis bara +3 på sitt bord, vilket
verkar starkt. Jag tycker att de borde
vara skyldiga att redovisa den matematiska beräkningen så att den kan
ifrågasättas. Det är nämligen långt
ifrån säkert att domstolarna delar de
subjektiva bedömningar som NFC har
vägt in i beräkningen, säger Johan Eriksson.
marie allen, professor i forensisk vetenskap och rättsgenetik vid Uppsala
universitet håller delvis med Johan
Eriksson och Sonny Björk i kritiken,

men menar att deras kritik inte kan
knytas till den faktiska metoden som
används.
– Det är inget problem med den statistiska metoden i sig, den används av
många forensiska laboratorier runtom
i världen. Men det behövs insikt om
den statistiska utvärderingen för att
kunna tolka ett utlåtande korrekt. För
att domstolarna inte ska hamna i en
situation där man överlåter bedömningen åt den sakkunnige, behövs
kunskap om både hypotesprövning
och betydelsen av de sannolikheter
som hanteras, säger Marie Allen.
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Lena Klasén, chef på NFC, och
iselotte Nielsen Sundberg, kansliL
chef på NFC, håller inte med i kritiken
som Johan Eriksson och Sonny Björk
riktar mot deras modell för resultat
värdering. De menar att NFC noggrant
följer den internationella 
forensiska
utvecklingen som är enig om att
metoden för resultatvärdering är
den bästa och mest strukturerade
som finns, samt fortlöpande för en
dialog med uppdragsgivare i olika forum.
– Kritiken bygger på två enskilda
personers något felaktiga bild av vad
Advokaten Nr 1 • 2017

resultatvärdering innebär. Vår metod
är tvärtom ett sätt att göra värderingen av resultatet så objektivt som möjligt eftersom det är en strukturerad
metod där vi prövar resultaten utifrån
en så kallad huvudhypotes och utifrån
en alternativ hypotes som ifrågasätter
huvudhypotesen. Om vi bara skulle
uttala oss om huvudhypotesen finns
en risk att man gravt övervärderar
resultaten mot den misstänkte, säger
Liselotte Nielsen Sundberg.
nielsen sundberg och klasén delar heller inte kritiken om att få advokater,

Lena Klasén.

åklagare och domstolar förstår och
kan värdera NFC:s arbete.
– Vi håller fortlöpande utbildningar
för såväl åklagare som domstolspersonal och de är väldigt duktiga på
att både förstå och anamma den här
modellen. Det här är inga konstigheter för dem på något sätt. Advokatsamfundet har också köpt kurser av
oss. Dessutom har vi ett forensiskt råd
bestående av bland annat Advokatsamfundet, Åklagarmyndigheten och
domstolsväsendet där vi diskuterar
och stämmer av deras behov, säger
Lena Klasén. n
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Domaren i strålkastarljuset
domstolarna får mer makt. Det beror bland annat på
påverkan från EU-rätten och på att mänskliga fri- och rättigheter fått en större rättslig tyngd. Konflikter mellan regler på olika nivåer har blivit vanligare och det är domarna
som till sist måste avgöra vilka regler som ska tillämpas.
Därtill har lagstiftaren under en längre tid successivt överfört vissa uppgifter till domstolarna som tidigare låg på
myndigheterna. Det handlar bland annat om migrations-,
bygg- och miljöfrågor.
Vi har alltså en utveckling där domstolarna och domarna får en allt viktigare roll i samhället. Det finns också
exempel på att domstolarna tagit sig makt på ett sätt som
vi inte är vana vid sedan tidigare.
Men ändå håller domarna fortfarande en ganska låg
profil i samhällsdebatten och utsätts dessutom sällan för
den typ av uppmärksamhet eller granskning som är vanlig
för andra makthavare. Varför är det så?
en anledning till domarnas frånvaro i den svenska
samhällsdebatten kan handla om att vi i hög grad har sett,
och ser, på dömandet som ett slags mekaniskt förfarande.
Relevanta omständigheter matas in i domstolen och ut
kommer det – objektivt sett – enda rätta avgörandet. Det
bör medges att en sådan förenklad bild på dömandet
ibland kan vara ganska bekväm för en domare – om det är
något det är fel på så är det ju lagen, aldrig dömandet.
Men juridiken är som bekant sällan enkel. Snarare präglas dömandet av avvägningssituationer och svåra bedömningsfrågor. Det finns ofta flera rätt, eller i vart fall olika
grader av rätt – inte minst nu när olika regelverk allt oftare
står mot varandra. Det blir alltså allt svårare att gömma sig
bakom mekaniken.
i domarens persona finns dessutom ett visst mått av kontrollbehov. Det är bland annat mot denna bakgrund man
bör se det tidigare standardsvaret när medierna ringde
– ”Det jag har att säga står i domen”. I sitt avgörande har
domaren vänt och vridit på formuleringarna för att på ett
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så nyanserat och adekvat sätt som möjligt motivera sina
ställningstaganden. Det är svårt att korta ned och förenkla
budskapet så att det passar i en kort intervju. Risken finns
att någon väsentlig uppgift inte får vara med.
Till detta kommer att man ska sitta ned med kollegorna
vid morgonfikat dagen därpå. Kanske känns det ändå tryggare när diskussionen vid fikabordet istället handlar om
den där advokaten som gjorde bort sig – ”Att inte med ett
enda ord nämna tilltrosreglerna i hovrätten under intervjun
i Aktuellt?”
Men den bilden stämmer faktiskt inte (alltid) längre.
En hel del har hänt under senare tid. Numera skrivs ofta
pressmeddelanden i uppmärksammade mål, de allra flesta
av dagens domare anser att det ingår i uppdraget att vara
tillgänglig för medierna, och Domstolsverket har byggt
upp en professionell presstjänst. Ja, till och med på Twitter blir vi domare fler och fler – sannolikt inspirerade av en
del goda förebilder från bland annat advokatkåren.
klart är också att diskussionen som förs inom juristskrået
har blivit livligare.
Till exempel har en del justitieråd i Högsta domstolen
börjat ge svar på tal när deras avgöranden kritiseras. Låt
vara att det – än så länge – i huvudsak skett i Svensk Juristtidning. Det var ändå (mer) otänkbart för tio år sedan.
Ännu mer intressant är den interna debatten om
domstolarnas makt som pågått under några år. Frågorna
om maktdelning och gränsdragningen mellan juridik och
politik är förstås av grundläggande intresse även utanför
juristskrået. Och visst pågår samma diskussion även i
andra sammanhang. Men precis som var fallet när JK presenterade sin uppmärksammade rapport Felaktigt dömda
så har en konstruktiv och oväntat spänstig intern juridisk
debatt inte till fullo nått ut i den breda samhällsdebatten.
Mårten Schultz har träffande talat om juristernas
elfenbenstorn (SvJT 2014 s. 105). Schultz konstaterar att
juridiken präglar mycket av samhällsdebatten – bläddrar
man igenom en dagstidning så handlar många artiklar
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om juridik. Sexualbrott, integritetsskydd kontra brottsbekämpning, Slussenbygget, för att nämna några. Den
allmänna debatten som rör juridiska ämnen innefattar
dock ofta missförstånd och bristande sakkunskap, vilket
tydliggör att ”det finns ett uppenbart behov av tillgänglig
och initierad juridisk kunskap och juridiska perspektiv”.
Schultz vänder också, intressant nog, på steken och konstaterar att den juridiska debatten ofta skärmar av världen
utanför.
domare har här ett betydande och växande ansvar. Att
vara öppna och transparenta. Men också att delta i samhällsdebatten när det finns anledning till det.
Det kan handla om att klargöra missförstånd om hur
en domstol resonerat i ett enskilt fall. Allmänheten läser i
regel inte domar. Desto fler tillgodogör sig information om
domar via medierna. En tydligare kommunikation från
domstolarnas sida kan i bästa fall bidra till att samhällsdebatten fokuserar på de verkligt svåra intresseavvägningarna som domstolar står inför. Då slipper vi kanske en del
förenklade föreställningar om att ny lagstiftning kommer
att lösa alla problem. Hörde jag samtycke? Eller sa någon
jourdomstolar?
Det kan också handla om att synas och höras i generella
frågor om juridikens och domstolarnas roll i ett modernt
rättssamhälle. Som exempel kan nämnas den ovan
nämnda maktförskjutningen mot allt starkare domstolar.
Här har Domstolssverige legat väl lågt.
Vi har dock sett initiativ under senare tid. Svea hovrätt arrangerar exempelvis återigen tv-sända seminarier
(SVT Forum, den 16 februari, från kl. 13.30 – tune in!) där
domare, advokater, politiker och journalister kommer att
diskutera domstolarnas maktutövning och oberoende i en
tid av politisk oro.
och medierna då? Rapporteringen om enskilda rättsfall
kan bli bättre. Mediernas normala strävan att återge
samtliga berörda parters ståndpunkter verkar ibland
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”Domstolarna i Sverige får mer makt. Det måste både
domarna och medierna vänja sig vid.”

glömmas bort när det gäller just rättsfrågorna. Det kan ett
medievant ombud (och ni blir allt fler!) dra nytta av, vilket
förstås kan vara helt rätt sett till den egna huvudmannens
intressen. Ur ett publicistiskt perspektiv är det dock problematiskt när en av parterna får det mediala utrymmet
helt för sig själv.
Redaktionerna bör vara självkritiska även i andra
avseenden. Utvecklingen med allt mäktigare domstolar
borde vara något som väckte ett större medialt intresse
än vad som är fallet idag. Betydelsefulla avgöranden från
de högsta instanserna ska förstås tålas att diskuteras och
ifrågasättas.
Det skrivs och rapporteras en del. Men vi ser – än så
länge – få granskningar som kännetecknas av den typ av
relevanta och insatta frågeställningar som andra makthavare är vana vid. Med en allt starkare maktposition så
råder det dock ingen tvekan om att domstolarna kommer
att behöva vänja sig vid en mer närgången bevakning.
Något som vi domare bör välkomna.

Per Claréus
Hovrättsråd, Svea hovrätt
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Är din
nästa
kollega
en robot?
Artificiell intelligens är på stark frammarsch.
Advokatbranschen är inget undantag. Flera
internationella byråer har det senaste året satsat
på artificiell intelligens. Nu har utvecklingen
även nått svenska advokatbyråer. Konsekvenserna
väntas bli stora tror advokater och forskare.
TEXT: JOHAN PERSSON OCH TOM KNUTSON FOTO: ISTOCK M. FL.

»
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rtificiell intelligens, AI, handlar om att få
och Dentons använder i dag ett system kallat Ross inteldatorer att göra det människor gör: tänka
ligence, vilket kan beskrivas som en virtuell bolagsjurist.
och ha möjlighet att lära sig saker och
Systemet är en juridisk assistent till advokaterna som kan
ting. Den amerikanska nyhetsbyrån
sålla bland bergen av rättsdata och ge kortfattade och diAP:s robotar skriver om baseballmatrekta svar på frågor. Och under 2016 tecknade internatiocher. IBM:s superdator Watson
nella advokatbyråer som Clifford Chance och Freshfields
kan diagnostisera oss människor
Bruckhaus Deringer avtal med teknikutvecklare om pronär vi blir sjuka, bland annat ska
gramvaror som bygger på AI.
maskinen ha upptäckt cancerfall
– På de svenska byråerna finns i dag också mycket mer
som missats av människor. Och
avancerade verktyg för att utföra
e-handelsjätten Amazon preexempelvis due diligence-prosenterade i början av december
cesser än när jag arbetade med
2016 sin fysiska butik där dessa
företagsförvärv. Från att ett team
tänkande maskiner helt ska erav biträdande jurister ägnade
sätta kassor och köer. Den här arveckor åt att leta bland fysiska
tificiella intelligensen kommer få
dokument efter vissa juridiska
enorma konsekvenser för stora
klausuler, till programvaror som
delar arbetsmarknaden. Analyssöker upp relevanta klausuler på
företaget Forrester uppskattar
några minuter, säger hon.
att sex procent av alla jobb – i
BRANSCHTÄCKANDE STUDIE
huvudsak lågavlönade arbeten –
Under hösten 2016 har Charlotta
i USA tas över av maskiner inom
Kronblad intervjuat drygt 30
fem år. Den svenske nationalekosvenska advokatbyråer samt ett
nomiprofessorn Stefan Fölster
antal andra branschaktörer och
har i rapporter menat att vartanär mitt inne i en branschtäckannat av dagens jobb kan vara autode studie om hur automatiseringmatiserat inom 20 år. I den nya
en och digitaliseringen kommer
boken ”Framtidens jobb” skriver
att påverka advokatbranschens
Fölster att det även gäller kvalifipris- och affärsmodeller samt orcerade yrken likt advokatens.
Charlotta Kronblad
ganisationsstrukturer.
Hur påverkar den här utveck– Det är svårt med förändring
lingen svenska advokatbyråer?
i juristbranschen eftersom det är partnerledda organisaSvaret beror på vem man frågar. Men både forskare och
tioner där det oftast krävs konsensusbeslut för att ställa
advokater är rörande överens om att stora förändringar
om eller att göra stora investeringar. Det gör att branär att vänta.
schen generellt är lite trögare än andra branscher, säger
TVÅ SVENSKA STUDIER PÅGÅR
hon.
2010 var Charlotta Kronblad nyanställd som biträdande
Hon menar dock att svenska advokatbyråer har komjurist på Mannheimer Swartling i Göteborg med fokus
mit väldigt olika långt i både tanke och handling rörande
på förvärv och företagsöverlåtelser. Inte sällan talades
ny teknik.
det då om professorn Richard Susskinds bok ”The End
– Det handlar inte om robotar som ska stjäla advokaterof Lawyers” som gavs ut 2008 där han förutspådde att
nas arbete, det handlar om samlade rättsfall, förarbeten
arbetsuppgifter som hennes snart skulle vara utbytta mot
och avtalsklausuler i en databas som plockar fram ett bemer effektiva och automatiserade system och programslutsstöd. Stora internationella advokatbyråer använder
varor.
i dag artificiell intelligens för att analysera omfattande
I dag sju år senare är Charlotta Kronblad doktorand
dokumentation inför ett företagsköp. När sådant lågvärvid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och studerar i
dearbete sköts automatiserat frigörs tid för juristerna att
vilken utsträckning hennes tidigare arbete i dag har autoägna tid åt kvalificerade handpåläggningar högre upp i
matiserats av datorsystem.
värdekedjan, säger Charlotta Kronblad.
– Susskind visade sig ha ganska rätt. Det har hänt myckPOSITIVT FÖR KUNSKAPSINTENSIVA YRKEN
et under dessa år. Stora internationella advokatbyråer
Det internationella konsultföretaget McKinsey & Compainvesterar mer och mer i artificiell intelligens, säger hon.
ny är av samma uppfattning. I en stor rapport om autoInternationella advokatbyråer som Baker & Hostetler

”Stora internationella
advokatbyråer använder i dag artificiell
intelligens för att analysera omfattande dokumentation inför ett
företagsköp. När sådant
lågvärdearbete sköts
automatiserat frigörs tid
för juristerna att ägna
tid åt kvalificerade handpåläggningar högre
upp i värdekedjan.”

Charlotta Kronblad.
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matiserade arbetsplatser från 2016 skriver de att automation kan vara positivt för kunskapsintensiva yrken – med
advokater som specifikt exempel – eftersom AI möjliggör
för yrkespersonen att fokusera på arbetet med högre värde, som inte kan kodifieras.
Chalmersforskaren får även stöd av den amerikanska
studien ”Can Robots Be Lawyers?” Amerikanerna menar
att AI har relativt lite att hämta inom juristbranschen.
Forskarna menar att automationsteknik kan läsa och analysera stora mängder dokument, men att läsa dokument
utgör en relativt blygsam del av en advokats verksamhet.
Charlotta Kronblad menar dock att automatiseringen
trots allt är en stor utmaning för svenska advokatbyråer.
Advokaten Nr 1 • 2017

Bland annat därför att branschens historiskt är präglad
av högt kunskapsinnehåll, lågt kapitalbehov och en stark
professionell kultur.
– Enkelt uttryckt kan man säga att det inte behövts mer
än en dator och brevpapper för att starta en advokatbyrå.
Men digitaliseringen förändrar grundförutsättningarna.
När det krävs fler och fler avancerade datorsystem för
att kunna vara konkurrenskraftig innebär det också att
behovet av kapital ökar. Och sådan automation och återanvändning av information förändrar kunskapsintensiviteten och därmed också föreställningar och logiker, säger
Charlotta Kronblad och fortsätter:
– Branschen kommer att fortsätta frodas. Men någon

Charlotta Kronblads
studie visar det redan
skett en omställning till
att byråerna har färre
biträdande jurister än
tidigare.

»
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”Jag får bilden av att byråerna gjort en hel del internt, men relationen till
Byråerna säljer fortfarande timmar, inte så mycket nya erbjudanden
förlorare kommer det att bli i detta. Om man inte ställer
om riskerar man att vara den, tror jag. Och det kommer
nog att bli svårare att driva mindre affärsjuridiska byråer.
STUDERAR BRANSCHSTRUKTUREN

Christian Sandström.
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På samma adress som Charlotta Kronblad på Chalmers
tekniska högskola arbetar också docent Christian Sandström. Han forskar på Ratio och Chalmers kring hur teknologiskiften påverkar etablerade företag och branscher
och arbetar på uppdrag av Konkurrensverket med en
kartläggning av hur ny teknik påverkar konkurrenssituationen för juridiska tjänster och inverkar på branschens
strukturer.
Sandström tror inte att juridiken kommer kullkastas av
digital teknik de kommande åren.
– Det som styr om ett teknologiskifte blir disruptivt eller inte är i hög grad vilka incitament som finns för etablerade spelare att ta till sig den nya tekniken. I juridikens
fall kan man säga att digitaliseringen innebär att man i

tilltagande grad använder sig av dynamiska dokumenthanteringar. I stor uträckning är det kostnadsbesparingar
för advokatbyråerna, vilket innebär att det finns vissa
incitament. Det talar för att omställningen kommer att
lyckas, säger han och tillägger:
– De flesta digitala lösningarna verkar finnas på marknaden och utvecklas inte in-house av advokatbyråer. Om
tekniken finns tillgänglig att köpa för alla blir förmodligen
skillnaden mellan olika byråer också mindre. Man kan
därför fråga sig hur stora effekterna egentligen kommer
att bli på konkurrenssituationen.
Christian Sandström tror dock att det finns en orealiserad potential i hur tekniken används i dag.
– Det är en sak att använda ny teknik, en annan är att
tilta affärsmodellen så att den är förenlig med den nya tekniken och det värde den skapar. Där tycker jag inte att det
skett särskilt mycket. Jag får bilden av att byråerna gjort
en hel del internt, men relationen till slutkund är vad den
alltid varit. Byråerna säljer fortfarande timmar, inte så
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slutkund är vad den alltid varit.
till slutkund som jag tror är möjligt och på sikt nödvändigt.”
mycket nya erbjudanden till slutkund som jag tror är möjligt och på sikt nödvändigt, säger Christian Sandström.
NYA PRISMODELLER?

Internationella affärsjuridiska byråer använder sig mer
och mer av fasta överenskomna priser. Och enligt tidskriften The Lawyer använder i dag 17 av de 100 största brittiska advokatbyråerna ett analysverktyg som ger deras
klienter realtidsdata om advokatkostnaderna.
Charlotta Kronblads forskning indikerar att även svenska klienter i allt högre grad efterfrågar alternativ till timprisdebitering och att olika aktörer möter detta behov på
olika sätt. Hon menar att klienterna i dag är kunnigare
kring byråernas affärsprocesser och efterfrågar andra
former av prissättning.
– De traditionella affärsmodellerna inom affärsjuridiken bygger mycket på timpris och hierarkiska strukturer.
Timprismodellen har varit en väldigt vinstbringande modell, men i dagens digitala kontext krävs andra modeller.

Christian Sandström

Det intellektuella kapitalet är inte längre det enda viktiga
kapitalet för att leverera juridik. Kunderna efterfrågar
mer förutsägbarhet i priserna. Byråerna behöver ta betalt
på nya sätt och paketera om det de säljer. Det börjar dyka
upp advokatbyråer som erbjuder fasta priser och möjlighet att prenumerera på rådgivning, säger hon.
Charlotta Kronblad menar att advokatbranschen kommer att genomgå relativt stora organisationsförändringar
de kommande åren.
– Min studie visar att det redan sker eller har skett en
omställning till att byråerna inte har lika många biträdande jurister i dag som tidigare. Jag tror att många av dem
på sikt kommer att effektiviseras bort. Behovet av erfarna
jurister som kan tolka och processa kommer däremot att
finnas kvar. Och det kommer antagligen också att ställas lite andra kompetenskrav inom organisationen, en
arbetskategori som blir en typ av it-stöd. Om juristerna
stannar kvar på toppen så kan man få in it-kunniga paralegals längre ner i värdekedjan, säger hon. n

”2020 är AI
lika självklart
som att det står
en laptop på
skrivbordet”
– vänd!
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Jan Dernestam säger
att Mannheimer
Swartling i detta
nu testar två
AI-programvaror.

”2020 är
AI lika
självklart
som att det
står en laptop
på skrivbordet”
De största svenska affärsbyråerna följer noga
utvecklingen på området AI. Vissa byråer
testar och utvärderar redan AI-programvaror för framtida bruk.

D

et brittiska magasinet The Lawyer presenterade
i november 2016 en enkätundersökning bland
Storbritanniens 200 största advokatbyråer som
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handlade om teknikutveckling och teknikinvesteringar.
84 procent av byråerna svarade att teknik har klättrat
uppåt på deras strategiska agenda. Två av tre svarade att
deras it- och teknikkostnader har ökat under 2016 jämfört med året innan. Men bara en tredjedel av byråerna
kunde se en korrelation mellan sina teknikinvesteringar
och en förbättring av sina ekonomiska resultat.
Är detta en verklighet som de stora svenska affärsbyråerna känner igen?
I alla fall delvis, menar Maria-Pia Hope som är manaAdvokaten Nr 1 • 2017
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ging partner på Advokatfirman Vinge. Hon säger att de
räknar med en viss ökning av it-kostnaderna de kommande åren. I takt med att juridiken blir alltmer komplex och
behovet av alltmer sofistikerad och automatiserad teknik
kommer det att krävas ökade investeringar av advokatbyråerna för att vara i takt med utvecklingen.
Maria-Pia Hope berättar att man på Vinge noga följer
utvecklingen på området artificiell intelligens och automatisering av olika tjänster.
– Vi följer hur de riktigt stora byråerna Slaughter and
Advokaten Nr 1 • 2017

May, Allen & Overy och Freshfields Bruckhaus Deringer
börjar testa artificiell intelligens och har tät dialog med
dessa och andra nordiska byråer. Erfarenheten hittills,
exempelvis från Norge, är att steget från pilot till skarp
användning mot klient är ganska stort. Själva är vi på teststadiet, och tittar på AI-lösningar för vissa specifika delar
av vår tjänst, säger Maria-Pia Hope.
Jan Dernestam, managing partner på Mannheimer
Swartling, berättar att advokatbyråns it-kostnader
ständigt ökar något. Bland annat därför att de i detta nu

»
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Under 2016 klättrade
teknik uppåt på den
strategiska agendan hos
84 procent av de största
brittiska advokatbyråerna, enligt en enkät.

testar två olika AI-programvaror från Luminance (som
– Det tar lång tid att förstå hur ny teknik kan använanvänds av bland annat Slaughter and May) och Kira (som
das mest effektivt som ett led i våra tjänster och i vår afanvänds av bland andra DLA Piper och Clifford Chance).
färsmodell. Det är därför vi valt att komma igång med AI
– Vi är inne i slutliga testkörningsperioden kring vilket
tidigt för att starta vår mentala process och affärsutvecksystem vi ska handla upp. Bland annat testar vi genom att
ling, säger Paula Röttorp, managing partner på Hannes
köra gamla transaktioner i systemet för att jämföra med
Snellman i Stockholm.
vad vi själva kom fram till. Under 2017 kommer vi att beBåde Paula Röttorp och Jan Dernestam menar att AI
sluta vilket vi ska köra skarpt med, säger han.
inte behöver innebära enorma investeringar för advokatDernestam tror att artificiell intelligens kommer att
byråerna.
vara ett självklart redskap på
– Vi är exempelvis inte intresMannheimer Swartling senast
serade av att bygga upp ett eget
2018.
system. Det finns externa leve– Men jag tror inte ett dugg på
rantörer där man kan skaffa sig
Rickard Susskinds påstående om
olika slags abonnemang och själatt det är slutet för advokaterna.
va lära upp den licensierade AIJag ser AI som en ren möjlighet
programvaran. Det behöver inte
och ett fantastiskt verktyg. Förkosta särskilt mycket pengar,
delen med tekniken är att det
men det behövs mycket tidsinkommer att vara våra klienter till
vestering i upplärning inklusive
godo, för det möjliggör för oss att
språk och för att vi ska lära oss
arbeta ännu effektivare än vad vi
vad systemen klarar av och dess
gör i dag. Det kan på marginalen
begränsningar, säger Paula Rötersätta människor. Vi har redan
torp.
övergivit bulkjuridiken. Vår orgaPaula Röttorp
FÄRRE BITRÄDANDE JURISTER?
nisation är riggad för de största
Advokatbyråerna är relativt eniga om att sofistikerade
transaktionerna, tvisterna och specialistärendena. Nu
klienter har betydelse för att utvecklingen drivs på mot
när teknikskiftet äger rum är vår organisation i stora deökad automation.
lar redan anpassad, säger Jan Dernestam.
Jan Dernestam på Mannheimer Swartling menar att
INTE NÖDVÄNDIGTVIS DYRT
det initialt förmodligen kommer att vara inom M&A, fastSåväl internationella byråer som Mannheimer Swartling
ighetsrätt och tvistlösning som AI kommer att användas
har valt att skriva avtal med eller testa programvaror från
för att systematisera arbete och jämföra klausuler i olika
externa leverantörer i stället för att utveckla egen programavtal. AI uppmärksammar jurister om saker som de bör
vara för AI. Samma sak gäller advokatbyrån Hannes Snellkika på.
man, som huserar i industrikoncernen Facits gamla lokaler
Paula Röttorp på Hannes Snellman håller med och säi Stockholm, som blivit en symbol för när ett företag inte
ger att hon i samtal med utländska advokatbyråer, framhänger med i ett teknikskifte och sedan blir utkonkurrerat.
för allt på fastighetssidan, förstått att användning av AI
Hannes Snellman testar och utvärderar i detta nu AIbörjar bli en förväntan från deras klienter för att hålla
programvaror för eventuellt framtida bruk.
nere kostnaderna.

”Det tar lång tid att förstå hur ny teknik kan
användas mest effektivt
som ett led i våra tjänster och i vår affärsmodell. Det är därför vi valt
att komma igång med
AI tidigt för att starta
vår mentala process.”

Paula Röttorp.
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Nyckeln till framtiden
Juridiken är ständigt satt under förändring. Därför behövs någon som följer med, ligger i framkant och kan
ge dig uppdaterade kunskaper som du kan ta med dig i ditt yrke. Vårt nära samarbete med Stockholms
universitet garanterar att vi är först och bäst på det senaste. I vår har vi helt nya kurser i rykande aktuella
ämnen. Välkommen!
ÄTA-arbeten
Förhindra uppkomsten av tvister om
ÄTA-arbeten.
Datum: 22 feb.
Föreläsare: Mattias Nilsson,
advokat, White & Case Advokat AB.
Redovisningsfrågor
Redovisning ur ett aktiebolagsrättsligt
perspektiv.
Datum: 17 mars.
Föreläsare: Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist, KPMG och Andreas
Rönnheden, advokat, Wistrand Advokatbyrå.
Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten
Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier.
Datum: 24 mars.
Föreläsare: Richard Wessman, advokat
& jur. dr., Advokatﬁrman Vinge.
Att bemöta rättshaveristiskt beteende
Om människor som inte kan hantera
uppkomna situationer med mentala
processer utan istället använder juridiska processer.
Datum: 25 april och 2 juni.
Föreläsare: Jakob Carlander, psykoterapeut, LJ Carlander.
Från anställd till konkurrent
Företagshemligheter, sekretess- och
konkurrensklausuler, lojalitetsplikt,
know-how, bevissäkring m.m.
Datum: 5 maj.
Föreläsare: Tom Johansson, advokat, Hamilton Advokatbyrå och Henrik Bengtsson, advokat, Delphi.

Medling i familjemål (1,5 dagar)
Olika medlingsmodeller utifrån olika
konﬂiktperspektiv för att ge konkreta
och handfasta verktyg.
Datum: 17 maj.
Föreläsare: Alexandra Lyckman,
advokat, Insulander Lindh Advokatbyrå, Jan Norman, jur. kand.,
Förhandlarna&Medlarna, Bernt Wahlsten, familjerättssocionom,
Familjerättsbyrån i Göteborg och Lina
Öhman, ﬁl. kand., Karolinska institutet.
Praxis i PMD och PMÖD
– en uppdatering
Immaterial-, marknadsförings- och
konkurrensrättsliga avgöranden.
Datum: 31 maj.
Föreläsare: Richard Wessman, advokat
& jur. dr., Advokatﬁrman Vinge och Oscar Björkman Possne, biträdande jurist,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Sekretess vid förundersökning
Genomgång av sekretessbestämmelser som är av intresse för målsägande
respektive misstänkt.
Datum: 7 juni.
Föreläsare: Ulrika Rosén, åklagare,
Västerorts åklagarkammare i Stockholm
och Magnus Wahlund, jurist och f.d.
poliskommissarie, Försvarsmakten.
Skattetillägg och den nya lagen om
samlad sanktionsprövning, skatteprocessen och skattebrottslagen
Ne bis in idem.
Datum: 8 juni.
Föreläsare: Bodil Borison, f.d. chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten och Mats
Mattsson, jur. lic., Ekobrottsmyndigheten.

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.
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”Vi är inte där ännu att datorer spelat ut behovet av unga jurister. Men om till
kan man tänka sig att behovet kommer att förändras. En möjlig utveckling

Maria-Pia Hope.

– Jag har inte hört någon säga det i Norden ännu, men
det är bara en tidsfråga. För finns det i London så finns
det snart här också.
Maria-Pia Hope säger att i dag ser man ännu inte på
Vinge att en ökad automatisering leder till ett minskat behov av biträdande jurister.
– Vi är inte där ännu att datorer spelat ut behovet av
unga jurister. Men om till exempel due diligence kan göras helt och hållet av datorer kan man tänka sig att behovet kommer att förändras. En möjlig utveckling är att
det på sikt kommer att krävas en annan utbildningsprofil,
säger hon och tillägger:
– Samtidigt är det viktigt att understryka att vi ser att
efterfrågan på mer senior kompetens ökar i en alltmer
komplex värld. För att säkerställa att man har en sådan
kompetens måste man hela tiden rekrytera och se till att
det finns en återväxt. Jag tror att den demografiska inverkan ligger ganska långt bort i tiden.
En studie av Deloitte, som Financial Times skrivit om,

menar att tekniken redan lett till förlust av arbetstillfällen
inom juridik i Storbritannien. Studien spår att 114 000 arbetstillfällen skulle kunna vara automatiserade inom 20
år.
Även Chalmersforskarna Charlotta Kronblad och Christian Sandström (se s. 34) spår att den nya teknologin
kommer att innebära färre biträdande jurister på advokatbyråerna.
Paula Röttorp är av samma uppfattning som forskarna,
men betonar att advokatbyråerna i Norden inte har lika
många biträdande jurister per delägare som i USA och
Storbritannien till att börja med.
– Där finns arméer av fotfolk på de stora byråerna.
Sådana volymer av juniora jurister har vi inte här.
Men det kommer absolut att bli färre biträdande jurister
per delägare och det är inte bara drivet av AI utan också av typen av ärenden och klienternas förväntningar.
Det kommer stegvis och är inte särskilt dramatiskt,
säger hon.

RÄTTSUTLÅTANDEN
rörande nyttjanderätt till fast egendom
●

hyresrätt ● arrenderätt ● bostadsrätt
● annan nyttjanderätt till fast egendom

Rättsreglerna om nyttjanderätt till fast egendom kan för många framstå som komplicerade.
Ibland kan det också vara svårt att finna klargörande besked om innehållet i gällande rätt. Med ett
förflutet som hyresråd under mer än 20 år har jag lång erfarenhet av rättsområdet nyttjanderätt till
fast egendom. Jag är också sedan 2011 ansvarig för innehållet i Norstedts laghandbok Arrendelagen.
Jag åtar mig att inom det angivna området avge rättsutlåtanden i rättsliga tvister, men även
i andra situationer där behov föreligger av sakkunnigt klarläggande av gällande rätt.
(Ett exempel är vid tolkning eller upprättande av avtal och andra rättshandlingar).

F.D. HYRESRÅDET ERIK GERLEMAN
ADRESS: Rösvägen 27, 352 49 Växjö E-POST: erik_gerleman@hotmail.com TEL: 070-598 68 26
42

Advokaten Nr 1 • 2017

Fokus Artificiell intelligens
exempel due diligence kan göras helt och hållet av datorer
är att det på sikt kommer att krävas en annan utbildningsprofil.”
LJUS MEN NY FRAMTID

Enligt Maria-Pia Hopes uppfattning kommer det i framtiden bland klienterna att finnas en benägenhet att inte
vilja betala så mycket för juniora jurister. I stället kommer
mer senior kompetens att efterfrågas.
Maria-Pia Hope och Paula Röttorp tror att ny teknik
kan göra att andra modeller än timdebitering kan komma
att bli vanligare.
– Höga timarvoden går i dag inte och kommer framgent
inte att gå att motivera för standardiserat arbete. Men kan
man genomföra sådant med tekniska hjälpmedel så att
det inte tar för mycket tid och ändå kvalitetssäkras, så
tror jag att vi kan utvidga tjänsten till klienten utan att
behöva förstöra vår lönsamhet. Dessutom kan de junioras arbete bli intressantare och mer utvecklande med ett
intelligent datorstöd som kompletterar och låter juristen
fokusera på rätt saker, säger Paula Röttorp.
Maria-Pia Hope tror att om fem år kommer en ännu
större del av Vinges verksamhet att ha automatiserats och

Maria-Pia Hope

att det är en helt naturlig del i utvecklingen. En annan aspekt som den generella digitaliseringen kommer att bidra
till är att öka möjligheterna att arbeta mobilt och flexibelt.
– Advokater kommer i slutänden alltid att behövas.
Man ska absolut inte underskatta värdet och behovet av
rådgivning från en advokat i en alltmer komplex värld.
Men rollen kommer att se annorlunda ut, och i delar nog
bli mer intressant, säger hon.
Jan Dernestam ser ingen dramatik i utvecklingen även
om han tror att AI om några år kommer att vara ett självklart verktyg som varje advokat på affärsbyråer använder
dagligen.
– 2020 är AI lika självklart som att det står en laptop
på skrivbordet. Den viktigaste förutsättningen för att
kunna arbeta effektivt är it-stöd. Vi kommer säkert kunna
presentera utkast till rättsutredningar och juridiska promemorior. Jag skulle inte bli förvånad om AI-systemet då
läser in motpartens inlaga och ger förslag till motinlaga.
Det finns ingen gräns, säger Jan Dernestam. n

2017 kommer
artificiell
intelligens
till Sverige
– vänd!

»
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”Advokatrollen kommer
alltid att behövas, men
vissa delar av underarbetet kommer tekniken
att ta över. Det tror jag är
en helt naturlig oundviklig
utveckling, som inte
behöver vara negativ.”
Gustaf Reuterskiöld.

2017 kommer artificiell 
Under 2017 hoppas DLA Piper i Sverige
kunna leverera tjänster till sina klienter som
tagits fram med hjälp av AI. Gustaf Reutersköld menar att utvecklingen är naturlig.

D

LA Piper tecknade i juni 2016 ett avtal med den
kanadensiska mjukvaruleverantören Kira Systems
som innebär att den internationella byråns alla jurister kommer att få tillgång till artificiell intelligens, AI,
som hjälpmedel i exempelvis sina due diligence-processer.
– Det känns väldigt spännande att få den här möjligheten. Just nu håller vi på att lära upp programmet på
svenska. Vi behöver också testa systemet och dess träffsäkerhet samt tillgogogöra oss vad man kan göra med tekniken, säger Gustaf Reuterskiöld, Managing Partner på DLA
Piper Sverige.
Under 2017 hoppas svenska DLA Piper kunna leverera
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tjänster till sina klienter som tagits fram med hjälp av AI. I
Storbritannien använder i dag DLA Piper mjukvaran som
verktyg för automatiserad genomgång och analys av avtal
vid exempelvis företagsförvärv.
Gustaf Reuterskiöld tror att den nya tekniken kommer
att påverka deras och hela branschens organisation och
vilka kompetenser som kommer att behövas på en advokatbyrå. Han utgår från att det på sikt kommer att innebära att AI inom vissa delar av affärsjuridiken kommer
att ändra advokatens och den biträdande juristens roll.
– Advokatrollen kommer alltid att behövas, men vissa
delar av underarbetet kommer tekniken att ta över. Det
tror jag är en helt naturlig oundviklig utveckling, som inte
behöver vara negativ. Jämför med läkare som använder
avancerad teknik för att behandla patienter i stället för
traditionella verktyg. Det förtar inte läkarens kompetens
överhuvudtaget att de får mer och mer sofistikerade verktyg, säger han. I stället kan kompetensen tillämpas på ett
mer effektivt sätt.
Advokaten Nr 1 • 2017
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DLA Piper tecknade
förra året ett globalt
AI-avtal med
mjukvaruleverantören
Kira Systems.

intelligens till Sverige
Reuterskiöld betonar också att det finns fördelar med
det nuvarande arbetssättet där unga biträdande jurister
som läser många avtal får erfarenhet. När man implementerar artificiell intelligens måste man därför också ta ställning till hur nya och unga jurister ska skolas i advokatyrket.
Han menar också att den nya tekniken kan påverka hur
branschen kommer att ta betalt framöver.
– I en mer teknisk värld kommer timarvodet att bli ett
mer trubbigt sätt att ta betalt på. Man betalar de facto
inte längre bara för det arbete som en människa utför,
utan också för en stor teknisk infrastruktur, och det kommer att krävas mer bakomliggande arbete av kanske andra än jurister. Där kan vänta en pedagogisk utmaning i
att förklara att det handlar om att fokusera mer på värdet
i det vi skapar för klienten.
SAKNATS INVESTERINGSVILJA

Gustaf Reuterskiöld på DLA Piper tror att skälet till att
advokatbranschen är och har varit relativt långsam i att
Advokaten Nr 1 • 2017

ta till sig den nya tekniken är att det saknats investeringsvilja.
– Vi har den stora förmånen att vara del av en stor organisation som vill ligga i framkant och vilja avsätta resurser på ny teknik. Men för mindre advokatbyråer har
jag full förståelse för att det är en stor investering som
kanske inte känns värd att göra. Om några år antar jag att
det finns mer tillgänglig och mindre kostsam teknik. Men
jag tror att utvecklingen går åt ett håll så att på sikt kommer ingen att vilja vara utan de möjligheter som tekniken
erbjuder, säger han och framhåller att det med ny teknik
i form av artificiell intelligens också medföljer helt nya
krav på it-säkerhet.
– Att anamma ny teknik och samtidigt upprätthålla säkerheten måste gå hand i hand. Ju mer information som finns
i ett system, desto större risker. Vi har i dagsläget redan i
dag en konservativ hållning till att släppa ut information
i molnet. Det får inte finnas någon som helst risk att data
som tillhör klienten kan läcka, säger Gustaf Reuterskiöld. n

Gustaf Reuterskiöld.

Utvecklingen
kan påverka
arvoderingen
– vänd!

»
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Utvecklingen kan
påverka arvoderingen
Advokat Racine Ashjari var med och grundade den innovationsdrivna advokatbyrån
Morris Law för tre år sedan. Han tror att
teknikutvecklingen kommer att bidra till
att transparent prissättning blir standard i
branschen.

fast prisupplägg som bygger på kostnadsestimat baserade
på erfarenhetshistoriska data.
Ashjari är övertygad om att teknikutvecklingen med en
ökad automation och AI kommer innebära att mer transparenta prissättningsmodeller kommer att bli ännu vanligare
inom några år – och kunna erbjuda större marginaler.
– Advokater gömmer sig ofta bakom argumentet att det
är omöjligt att förutse en kostnad, men det är det inte.
Folk blir ibland provocerade när jag säger det. Jag vill inte
provocera, men jag kan inte förstå att det
åren 2014 grundades Morris Law
är så svårt att systematisera vårt arbete.
av tre advokater i Göteborg. Året
Folk utgår ständigt från att systematisedärpå utsågs den av tidningen Afring ska leda till sämre marginaler, men
färsvärlden till den mest expansiva advojag tror att det handlar om att sälja byråns
katbyrån i Sverige, och har i dag drygt 30
kunskaper till rätt pris. Ingen har lust att
medarbetare och sedan årsskiftet kontor
betala mig massor för att jag ska kopiera
även i Stockholm.
någonting med hjälp av teknik, men om
– Ena skälet är förstås att det är enklare
jag finner en bra lösning för just en kund
för oss som är nystartade att skapa snabb
så är den kunden förmodligen beredd att
ekonomisk expansion. Det andra skälet
betala ett högre pris än timarvodet kopplat
Racine Ashjari
är att vi gör någonting nytt och innovativt
till den rådgivningen, säger Racine Ashjari.
som tilltalar kunder, säger Racine Ashjari, advokat och en
VISS KONSOLIDERING
av byråns grundare.
Ashjari tror också att utvecklingen kommer att innebära
Advokatbyrån beskriver sig som en innovationsdriven
stora förändringar för branschens organisation: advokatsådan inriktad mot affärsjuridik och med en uttalad vibyråerna kommer framöver att anställa färre adminission att utveckla branschen, som de upplever är mer intrativ personal och juniora jurister och i stället ha större
riktad på skydda daterade affärsmodeller än att anpassa
it-avdelningar eller köpa mer innovativa it-tjänster, och
sig till ny teknik.
möjligen kan teknikutvecklingen innebära att en viss kon– Vår affärsmodell bygger på att klienterna står i fokus.
solidering av branschen sker.
Det är förstås en fråga om konkurrenskraft, men hand– Jag tror att artificiell intelligens kommer att bli en teklar också om att vi ser stora möjligheter att skapa mer
nisk hygienfaktor på advokatbyråer inom några år. I dag
kundanpassade koncept med hjälp av modern teknik.
ser man it som ett verktyg. Inom kort tror jag it och artiKlienternas teknikanpassning ligger dessutom ofta ganficiell intelligens kommer att vara en naturlig del av orgaska långt före advokatbranschens, säger han.
nisationen. Svenska advokatbyråer har i dag inte lov att
TRANSPARENT PRISSÄTTNING
äga andelar i teknikbolag, men man kan ha avtal och straMorris Law har utvecklat en kundplattform där klienter
tegiska samarbeten med innovativa it-leverantörer. Det
alltid kan ta del av all dokumentation och kommunikafinns redan ett gäng intressanta it-leverantörer som snart
tion i sina ärenden och i realtid ställa frågor samt följa
kommer att erbjuda artificiell intelligens likt mjukvaror
utveckling och kostnader. Byrån arbetar i stor utsträcktill alla byråer och ännu fler leverantörer är på gång, säning med transparent prissättning, exempelvis genom
ger Racine Ashjari. n
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”Jag tror
det handlar
om att sälja
byråns
kunskaper
till rätt pris.”
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Advokat Racine Ashjari
tror att AI kommer att
leda till mer transparenta
prissättningsmodeller
inom några år.
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Debatt

När anhängiggörs
Advokaterna Peter Henrysson och Rickard Lyckander skriver om viktiga frågor som hör
samman med när en asylansökan anhängiggörs.

PRESENTATION

Peter Henrysson är
advokat och
delägare i
Advokatfirman Peter
Henrysson i
Landskrona.
Hans firma
är inriktad
på allmän
praktik med
viss betoning
på migrationsrätt,
trafikskadereglering och
familjerätt.
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n mängd betydelsefulla rättigheter och skyldigheter är
kopplade till att en asylansökan anhängiggörs1. En utlännings rätt
till bistånd i form av dagersättning,
logi och sysselsättning är i många
fall avhängig av att en asylansökan
gjorts.2 En ansökan om asyl ställer
särskilda krav på Migrationsverkets
handläggning – såsom att muntlighet ska ingå i ärendets beredning.3
Vidare kan blotta förekomsten av en
asylansökan göra Migrationsverket
skyldigt att inhibera ett verkställbart
utvisningsbeslut.4
Även tillämpligheten av den nyligen införda lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige styrs
så vitt avser barn och barnfamiljer
av när asylansökan registrerats hos
Migrationsverket.5
Mot denna bakgrund skulle man
önska att det tydligt framgår av lag
eller annan rättskälla när en asylansökan ska anses vara gjord.

I många fall är det i och för sig inte
någon svårighet att fastställa när en
asylansökan föreligger. Så är fallet
då en utlänning personligen går till
Migrationsverket och ansöker om
asyl. Men en begäran om asyl kan
framställas också på andra sätt. Så
sker också i det praktiska rättslivet.
Exempelvis kan en utlänning åberopa
asylskäl i egen eller ombuds skrivelse
till Migrationsverket.
Frågan inställer sig då på vilket sätt
en ansökan om asyl kan anhängiggöras, alltså hur kravet på formell
eller materiell prövning av saken kan
aktualiseras hos myndigheten.
Varken utlänningslagen, utlänningsförordningen eller förvaltningslagen (baslag också i asylärenden) ger något svar på den frågan. I
utlänningsförordningen anges blott
(4:20 st. 2):
En ansökan om uppehållstillstånd
av en utlänning som vistas i Sverige
ges in till Migrationsverket.
Ansökan om uppehållstillstånd

på annan grund än asylskäl görs
i regel genom att handling ges in,
med registrering per dag handlingen
inkom till Migrationsverket.6 Utan
vidare kan inte – enligt en och samma
bestämmelse – upprätthållas något
annat formkrav för asylansökan.
I praktiken kan man råka ut för att
Migrationsverket kräver sökandens
personliga inställelse för att låta
registrera en asylansökan – även om
dessförinnan en skriftlig ansökan om
asyl har inkommit till verket. Skälet
till det torde vara att man är angelägen om att försäkra sig att den som
gör ansökan verkligen befinner sig i
Sverige och inte utomlands. Om meningsskiljaktigheter uppkommer om
när ansökan gjorts, kan Migrationsverket som sin uppfattning vidhålla
att registrering av ansökan ska göras
den dag då personlig inställelse
skedde och inte dag dessförinnan då
skriftlig ansökan mottogs av Migrationsverket.
Denna uppfattning är att jämställa
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Debatt

asylansökan?
med att ett formkrav uppställs för
anhängiggörande av en ansökan om
asyl. Förgäves har vi letat efter stöd i
lag för ett sådant krav.
Enligt asylprocedurdirektivet finns
möjlighet för medlemsstaterna att
uppställa ett krav på personlig inställelse för att ansöka om asyl.7 Faktum
är att Sverige valt att inte införa ett
sådant krav, efter diskussion om
saken vid asylprocedurdirektivets
implementering. Det anges för övrigt
i departementspromemorian (Ds
2015:37) att asyl kan sökas skriftligen
och att registrering av ansökan ska
ske när den inkommer till myndigheten, s. 58–59.
Vidare är beviskravet för att en
asylansökan ska anses gjord ”lågt”
ställt, enligt såväl asylprocedurdirektivet (art. 2 b) som skyddsgrundsdirektivet (art. 2 g). Det är uppfyllt då ”det

finns skäl att anta” att personen söker
[internationellt skydd] och personen
”inte uttryckligen ansöker om en
annan typ av skydd”. Därför bör även
mindre tydliga initiativ – oavsett form
– kunna medföra anhängiggörande.
Sålunda förefaller inte tvivel
föreligga om att skriftlig framställan till Migrationsverket om asyl ska
läggas till grund för registrering av
en asylansökan liksom att inte några
högre krav på skrivelsens utformning
får uppställas.
Det är av vikt att asylansökan
anhängiggörs när så ska ske. En felaktig registrering kan få långtgående
följder. Saken kan bli slutligt avgjord
genom Migrationsverkets beslut. I så
fall saknas möjlighet att inom ramen
för ordinarie rättsmedel få till stånd
rättelse. Med tanke på de för den enskilde mycket kännbara konsekven-

serna härav förtjänar frågan om en
asylansökans rätta anhängiggörande
och registering att uppmärksammas
– i första hand av Migrationsverket
– men även av advokater som har
uppdrag i asylärenden.
Redan inför Migrationsverkets
prövning bör således invändning
framföras mot formellt eller materiellt krav för anhängiggörande/
registrering som utan lagligt stöd kan
uppställas av myndigheten. Det är advokatens uppgift att – i klientens och
rättssäkerhetens intresse – begära att
registrering av asylansökan görs vid
den för klienten korrekta och mest
fördelaktiga tidpunkten.

Peter Henrysson
Rickard Lyckander
Advokatfirman
Peter Henrysson AB, Landskrona

PRESENTATION

Rickard
Lyckander är
biträdande
jurist vid Advokatfirman
Peter Henrysson i Landskrona. Han
arbetar huvudsakligen
med migrationsrätt och
familjerätt.

1 Termen asylansökan används här som kortform för ansökan om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 eller som annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser.
2 Tillämpligheten av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. kan vara avhängig av att utlänning ”har ansökt om [asyl]”, se
nämnda lag 1 §.
3 Enligt 13 kap. 1 § utlänningslagen.
4 Enligt 12 kap. 19 § sista stycket utlänningslagen.
5 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, övergångsbestämmelser p. 2–3.
6 Enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
7 Det får inte till följd att en asylansökan inte ska anses vara gjord när ansökan om asyl dessförinnan lämnats in av sökanden – enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla
internationellt skydd (omarbetning) (asylprocedurdirektivet) art. 6 p. 3–4.

Tungviktaren i det
svenska rättssystemet
sedan 1861.

Gör din beställning på
wolterskluwer.se/lagboken

Köp Sveriges Rikes Lag idag och få den
digitala versionen utan kostnad.
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Ett strövtåg bort
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 rättigheter 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 resning 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 slut
ändan, 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
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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 nittiooch 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 lämnade. Berättelsen gick således inte
att kontrollera. Lösningen blev att
tillämpa en bevisvärderingsmetod
i ord mot ord-fall 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
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från sanningen
med de objektiva fynden att även där
vänner sa upp bekantskapen och
krävdes det en ordentlig dos psykorepresentanter för rättsväsendet
logisk sakkunskap för att acceptera
avfärdade kritiken mot bevisvärdedem.
ringsmodellen med en axelryckning.
Så här i efterhand kan man tycka
Det var så tidsandan såg ut då.
att berättelserna innehöll ett antal
DEN IDEOLOGISKA ÖVERBYGGNADEN
märkliga omständigheter som var förPersonligen har jag min egna lilla
vånansvärt i linje med de idéer som
teori om vad allt det här handlar om.
piskades fram i opinionen. Det fanns
Jag brukar kalla teorin för
till exempel en tjugoårig
den ideologiska överbygghäxa som arbetade som
PRESENTATION
naden.
strippa i Stockholm och då
Tankekonstruktionen
och då åkte ner till Höganäs
bygger på att det finns en
för att tillsammans med ett
dold brottslighet. Utgångsantal medelålders män delta
punkten är en motsättning
i rituella övergrepp mot
mellan olika grupper i
barn på ett ålderdomshem,
samhället. För att bevara
en pedofilring i Västerås
eller stärka sin ställning
som förfogade över en buss
begår den ena gruppen
som åkte runt och plockade
”Mitt namn
övergrepp mot den andra
upp minderåriga enligt ett
är Thomas
gruppen, men har makt att
system i en orange katalog
Olsson.
dölja brotten. Och då menar
för att sedan förgripa sig på
Jag bestämde
jag inte att dölja vem som
dem och en beskrivning av
mig för att
begått brotten, utan brotten
brottsoffer, brottsplats och
bli brottsom sådana. Det är själva
tidpunkt för gärningen som
målsadvokat
brottsligheten som är dold.
var bevisligen helt falsk i
redan under
Till det kommer ofta en
alla delar.
studietiden
dimension av otrygghet där
I dag kan allt detta te sig
och det är ett
det hävdas att brottslingarsom helt osannolikt, och
beslut som
na finns mitt ibland oss utan
så här i backspegeln kan
jag aldrig har
att vi vet om det.
vi bara konstatera att det
ångrat.”
Med den här utgångsaldrig avslöjades några djäpunkten blir det angeläget
vulsdyrkande pedofilringar
att rättsväsendet utreder, inte de
bland den burgna medelklassen, men
brott som begåtts, utan avslöjar
då var det en högst påtaglig realitet. I
brottsligheten som sådan. När en
vart fall för vissa tongivande persoanklagelse om ett sådant brott dyker
ner. Och de som dristade sig att vara
upp är inte frågan längre om brottet
skeptiska utsattes för skoningslösa
kan styrkas, utan en bekräftelse på
angrepp. Själv blev jag bland annat
att brottsligheten finns. Det enskilda
uthängd som en machotyp med
fallet ska inte bevisas, utan utgör ett
målet att upprätthålla patriarkatet,
bevis för den underliggande teorin
böcker om hur man avslöjar incest
om hur verkligheten är beskaffad.
skickades anonymt till min familj,
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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
tv-soffor, 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 Hans-Gunnar Axberger författade JK-rapporten 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-

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.
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»

I dag finns
det dock
inte någon
risk för att
en patient
på en rättspsykiatrisk
avdelning
med stöd av
lite obskyra
psykologiska teorier och
fri tillgång
till legalt
föreskrivet
knark …
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lysmodellen och den devota tilltron
till psykologisk expertis medförde.
I dag finns det dock inte någon risk
för att en patient på en rättspsykiatrisk avdelning med stöd av lite
obskyra psykologiska teorier och fri
tillgång till legalt föreskrivet knark
skulle kunna dupera rättsväsendet
om att han farit fram som en slåttermaskin bland mänskligheten och
mördat man och kvinna, gammal och
ung, vuxen och barn och ett trettiotal
till. Eller?
DE NYA HOTEN

Min personliga erfarenhet av mytomaner är att de alltid tar avstamp i en
faktisk händelse. De börjar med något som man tror på. Sedan fortsätter
de att utveckla sin berättelse med
orden: Du kommer inte att tro på det
här, jag vet att det låter helt galet.
Och från den punkten och framåt så
börjar resan in i en annan värld.
Även de fenomen som omfattas
av den ideologiska överbyggnaden
har sina konkreta exempel. När de
ekonomiska ojämlikheterna ska åtgärdas genom transfereringssystemet
kan det tänkas att de rika försöker
undanhålla sina tillgångar genom att
fuska med skatten och skattebrott
förekommer; när könsmaktskampen
rasar som värst (det låter som en
formulering hämtad från Strindbergs
Fröken Julie) kan män tänkas begå
övergrepp mot kvinnor i syfte att
manifestera sin överlägsenhet och
sexuella övergrepp förekommer och
så vidare.
De brott som den ideologiska
överbyggnaden adresserar existerar i
verkligheten och de är nog så allvarliga. I den mån sådana brott begås
måste rättsväsendet avdela resurser
för att bekämpa den. Den ideologiska
överbyggnaden kräver emellertid
mer än så.
Någon månad efter al-Qaidas attack
mot World Trade Center i New York
den 11 september 2001 dök det upp

tre män med somaliskt ursprung
på mitt kontor. Med sig hade de en
handling från en bank där det stod
att deras tillgodohavanden var frysta
med hänvisning till en EU-förordning.
Personligen hade jag ingen aning om
vad det handlade om, jag hade aldrig
hört talas om frysta tillgångar som ett
tvångsmedel, men jag blev nyfiken
och tillsammans med advokat Leif
Silbersky åtog vi oss att försöka reda
ut vad som hänt.
Efter ett par månaders utredning
hade något helt nytt uppenbarat sig.
Det visade sig nämligen att det fanns
ett sanktionssystem som levde ett
eget liv vid sidan om det vanliga rättssystemet. Enligt sanktionssystemet
kunde en individs tillgångar frysas
om någon stat anklagade honom
för att ha anknytning till al-Qaida,
och det behövdes inte några bevis
för anklagelsen. Det som drabbat
de tre männen var att de på USA:s
initiativ blivit uppförda på en sådan
sanktionslista av FN som sedan gjorts
bindande genom en EU-förordning.
När det stod klart för allmänheten
och media att de tre männen fått sina
tillgångar frysta utan möjlighet att
försvara sig och utan några bevis för
anklagelserna blev det ett ramaskri.
Behandlingen av männen fördömdes
i media, krav restes mot regeringen
att agera, allmänheten samlade in
pengar, det bildades kommittéer, det
hölls föredrag och möten runt om i
landet och själv blev jag för mitt biträde till männen polisanmäld för brott
mot sanktionslagen, en anmälan som
senare avskrevs.
Opinionsstormen gav resultat. Det
ordnades så att vi fick åka över till
New York och Washington för att träffa FN:s säkerhetsråds representanter
i sanktionskommittén, amerikanska
myndigheter och andra personer
som kunde påverka situationen, den
svenska utrikesministern tog upp
frågan med sin amerikanska dito, vi
höll föredrag i Europaparlamentet

och förhandlade med den amerikanska ambassadören. Flera år senare,
närmare bestämt 2009, vann vi även
processen i EU-domstolen som ogiltigförklarade sanktionerna.
Jag vill nog påstå att motsvarande
upprördhet mot att någon pekas ut
som terrorist är svår att föreställa sig
i dag. Vem vill sticka ut nacken för
en terrorists skull, förlåt, en som kan
vara terrorist. Tidsandan har helt
enkelt förändrats.
PYRAMIDER OCH SPINDELNÄT

I dag framhålls ofta terrorism och
organiserad brottslighet som de
största hoten mot vårt samhälle. Det
råder inget tvivel om att det begås
terroristbrott eller att brottsligheten
i vissa fall blivit mer organiserad och
svåråtkomlig för de rättsvårdande
myndigheterna. Med tanke på hur
urskillningslösa, blodiga och hänsynslösa terroristhandlingar ofta är och
hur den organiserade brottsligheten
hotar systemet finns det all anledning
att bekämpa dessa företeelser.
Experter, däribland Gunnar Appelgren, har beskrivit den organiserade brottsligheten som en pyramid.
I botten finns Våldskapitalet som
innefattar gängen på gatan. På nästa
nivå hittar vi Experterna, det är
tjänstemän, läkare, poliser, advokater, domare, åklagare med flera. På
den högsta nivån återfinns Imperiebyggarna, företrädesvis näringslivsfolk och politiker som profiterar på
brottsligheten. Så ser verkligheten ut,
enligt Gunnar Appelgren.
Visst är det spännande att tänka sig
att ett gäng knarklangande smågangsters skyddas av en högt uppsatt politiker som har mutat någon domare.
Eller hur en vd i ett börsnoterat
bolag via någon fal advokat anlitar
ett motorcykelgäng för att göra sig av
med en konkurrent. Det är ju nästan
som på tv!
En liten hake med hela resonemanget är att det inte finns några
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som helst bevis för att den här sortens pyramider existerar i Sverige,
men om vi bortser från den lilla
detaljen, så kan vi nog bli ense om att
pyramiden är systemhotande.
På motsvarande sätt finns det ett
antal självutnämnda experter som
uttalar sig vitt och brett om terrorism,
om att Sverige är en safe haven för
nätverk av terrorister, att svenska
intressen är en måltavla för terrorister
och att Säpo gör ett fantastiskt jobb
som förhindrar alla dessa terroristattacker. Återigen: Terrorister finns, terroristattacker har utförts i Sverige och
Säpo har förhindrat terrorister från att
utföra sina illdåd genom att gripa och
lagföra dem, men finns det några belägg för all den här dolda terrorismen
som vi bör vara på vår vakt mot?
Faktum är att risken för en
västerlänning att dö i en terroristattack är försvinnande liten och ännu
mindre för en svensk. De terroriströrelser som det oftast varnas för
här hemma, al-Shabaab och ISIS, är
politiska organisationer med religiösa
förtecken. al-Shabaab gör anspråk på
att få styra Somalia och ISIS avser att
upprätta ett kalifat i Irak och Syrien.
Av flera olika skäl kan dessa politiska
ambitioner inte godtas av länderna
i regionerna och inte heller av flera
av västmakterna. Därför bekämpas
organisationerna militärt av olika
koalitioner där USA och Frankrike
ofta förekommer som medlemmar.
Precis som i alla andra asymmetriska
konflikter är den svagastes starkaste
vapen terrorism. Således angriper
de här organisationerna sina fiender
genom att utföra terrorattacker mot
deras intressen.
Om man ser al-Shabaab och ISIS
som organisationer med politiska
mål, i stället för irrationella fundamentalister, som bekämpar sina
fiender med förkastliga metoder, så
inser man ganska snart att Sverige är
ett av de länder som löper minst risk
att angripas.
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Enligt min uppfattning finns det
något som skiljer den ideologiska
överbyggnaden som håller fram
pyramider och nätverk av terrorister
från andra liknande konstruktioner
rörande djävulsdyrkande pedofilringar och osynliga seriemördare. Att
känna obehaget av möjligheten att bo
granne med en pedofil eller seriemördare kan inte jämföras med fruktan för att drabbas av till exempel en
terrorattack. Terrorn kan slå till mot
en själv när man minst anar det, när
man är ute och julhandlar, åker på
semester, på väg till eller från jobbet
med tunnelbanan, och den drabbar
oskyldiga helt urskillningslöst.
De alarmistiska budskapen om
hoten från terroristerna och den
organiserade brottsligheten skapar
en fruktan för den egna säkerheten
som i grunden rubbar tryggheten och
stabiliteten i samhället. Konsekvenserna av det kan bli förödande.
SUVERÄNEN

I Thomas Hobbes Leviathan beskrivs
utförligt det naturtillstånd där alla
har rätt, och således även frihet, att
göra vad de vill. Endast den egna
överlevnaden sätter gränser. Under
sådana förhållanden finns det anledning för var och en att frukta att den
andre ska försöka ta det han vill ha
med våld, och då ligger det nära till
hands att hellre föregripa än föregripas. Därför råder det ett allas krig
mot alla.
Hobbes lösning på problemet är att
individerna överlämnar en absolut
makt till suveränen. På den här punkten har Leviathan ett sämre rykte
än den förtjänar, eftersom Hobbes i
utgångsläget skriver att människor
som lever i absolut frihet om de så
behagar kan bemyndiga en enda
individ eller vilken församling som
helst att representera dem alla. Senare tar emellertid Hobbes ställning
för envåldshärskaren som den bästa
formen av suverän. Av det skälet

är Leviathans analys av hur rädsla,
osäkerhet och fruktan för den egna
säkerheten leder till en faiblesse för
auktoritära ledare synnerligen aktuell
i våra dagar.
Vad som utmärker naturtillståndet
är avsaknaden av rättigheter för individen eller, rättare sagt, avsaknaden
av resurser för att upprätthålla rättigheter. Eftersom alla har rätt till allt,
har ingen rätt till något. Ingen kan
känna sig säker och fruktar ständigt
ett angrepp från andra. Under sådana
förhållanden ligger det i individens
eget intresse att avstå från sina rättigheter till den som kan garantera
deras säkerhet, suveränen. Medlet
för upprätthållandet av ordning och
säkerhet är ytterst våld.
På den här punkten tror jag att
Hobbes har rätt. En förutsättning för
en fredlig samlevnad i ett samhälle
är att staten tillerkänns ett våldsmonopol. Vidare tror jag att Hobbes har
rätt när han ser ett samband mellan
individernas känsla av otrygghet
och auktoritära regimer. Däremot
delar jag inte Hobbes uppfattning att
envåldshärskarens absoluta makt är
lösningen på problemet.
Det är fullt möjligt att upplevelsen
av otrygghet kan vara så stark att
individen är beredd att avstå alla
sina rättigheter för att kunna känna
sig säker till liv och lem. Särskilt om
det sker utifrån perspektivet att det
är säkerhet mot andras illdåd som
eftersträvas. Utgångspunkten blir
då att våldet kommer att utövas mot
dem som vill en illa, inte mot en själv,
som bara vill ha lugn och ro. Därför
kan man känna sig trygg.
På lite längre sikt innebär emellertid ett avstående av rättigheter en
ökad otrygghet. En absolut makt är
detsamma som en godtycklig makt.
Det finns inga garantier mot att staten
vänder sin våldsutövning mot vem
som helst i vilket syfte som helst. Och
vem kan förutse vad som misshagar
suveränen i framtiden?

… skulle
kunna dupera rättsväsendet
om att han
farit fram
som en
slåttermaskin bland
mänskligheten och
mördat man
och kvinna,
gammal
och ung,
vuxen och
barn och ett
trettiotal till.
Eller?

»
53

Praktisk juridik

»

Även om
rättskipningen
måste låta
sig påverkas
av de värderingar som
råder i samhället för att
upprätthålla
sin legitimitet, får den
inte låta sig
styras av
tillfälliga
opinioner
eller ideologier à la
mode
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Det enda som kan bryta denna
nedåtgående spiral av misstroende
och osäkerhet är den demokratiska
rättsstaten där individen tillerkänns
rättigheter i förhållande till såväl
andra individer som staten. Om utgångspunkten är att staten tillerkänns
ett våldsmonopol, måste villkoret
vara att den utövas under lagarna
och att lagarna uttrycker respekt för
individens grundläggande rättigheter.
För de flesta låter det här säkert
som självklarheter, men betänk vad
som händer om individerna i en
demokratisk rättsstat upplever att de
är otrygga och därför är beredda att
avstå från sina rättigheter i syfte att
skydda sig mot angrepp från den andre. Hobbes påstår inte att naturtillståndet är ett historiskt faktum, utan
mer en tankemodell för att förklara
statens uppkomst. Och den stat som
växer ur fruktan är diktaturen.
RÄTT OCH SANNING

En inte helt ovanlig fråga i andra
sociala sammanhang än advokatfester är hur det som advokat är
möjligt att försvara en person som
begått de mest gruvliga brott. Särskilt
framåt småtimmarna när det kemiskt
inspirerade djupsinnet öppnat upp
för mer allvarliga frågor ställs inte
sällan den här frågan, gärna ett par
tre gånger i rad. Själv brukar jag alltid
försöka glida ur situationen genom
att hänvisa till att ingen är skyldig
innan han eller hon dömts eller
hänvisa till att alla, inklusive den som
frågar, vill ha en försvarare om de
hamnar i klammeri med rättvisan,
och då är det väl tur att någon ställer
upp.
Den typen av standardsvar kändes
emellertid otillräckliga den dagen när
min nioåriga dotter kom hem från
skolan och med rynkad panna frågade: Pappa, är det sant att du hjälper
bovarna? Vad säger man? Ja, på sätt
och vis, men ändå inte, är knappast

ett svar som känns helt hundra i det
sammanhanget.
Logiken bakom frågan är att en bov
är en bov även om det är en frikänd
bov och den belyser spänningen
som uppstår när skillnad mellan
vad som är rätt och vad som är sant
ordnas hierarkiskt. För barnet, och
den bekymrade festdeltagaren, är
sanningen överordnad rätten, och
därför kan rättvisa föreligga bara om
den i någon mening uttrycker en sanning. Oskyldiga frikänns och skyldiga
döms.
Det är kring just detta dilemma
som även medlemmarna i det så kal�lade Quick-laget slår sina kullerbyttor
när de ifrågasätter resningsprocesser och de åtföljande frikännande
domarna i Quick-fallet. Enligt Quicklaget är Sture Bergwall en frikänd bov
och därför oskyldig endast i juridisk
mening. Sannolikheten för att han
i verkligheten är skyldig är, som en
av medlemmarna uttryckte det i sin
bok, över 100 procent En vän av
ordning kan nu undra hur något kan
vara mer än 100 procent, eftersom
100 procent innebär fullständig säkerhet. Hur kan någonting vara mer
än helt säkert? Sådana små detaljer
bekymrar dock inte den som skådat
ljuset och vet sanningen.
Det står givetvis var och en fritt att
anse att det finns en förborgad sanning, men frågan är om och när den
sanningen är värd att tas på allvar.
Livet i stort är oftast komplicerat och
oöverskådligt. Slumpen, sambanden,
motiven och behoven blandas ihop
och gör det omöjligt att med full
visshet veta vad som hänt och varför.
I vart fall gäller det i brottmålsprocessen där endast en liten flik av verkligheten skymtas med hjälp av de spår
som råkar finnas till hands. Det är
därför som det ibland hävdas att det
inte finns någon sanning i domstolen,
bara bevis.
Även om rättskipningen måste låta

sig påverkas av de värderingar som
råder i samhället för att upprätthålla
sin legitimitet, får den inte låta sig
styras av tillfälliga opinioner eller
ideologier à la mode. Anspråk på sanning får inte tillåtas övertrumfa krav
på rättvisa. Och rättvisa förutsätter
regler och rättigheter som förhindrar
godtycke, särskilt vad gäller utövandet av statens våldsmonopol.
Det är försvararens uppgift att
värna den enskilde individen och
dennes rättigheter när staten genom
straffprocessrätten gör anspråk på att
få utöva våld mot honom eller henne.
Försvararen utgör en av grundstenarna i den demokratiska rättsstaten. Och det är samma engagemang
som styr den dagliga gärningen som
den som skaffar upprättelse åt en
felaktigt dömd, nämligen en känsla
för rättvisa. Och det engagemanget
behövs mer än någonsin i en tid där
det tillkommer nya lagar i snabb takt
som ökar repressionen i samhället
genom ökad övervakning och utvidgad kriminalisering av sällan tidigare
skådat slag.
När det gäller den ideologiska
överbyggnaden har vi i dag inget att
frukta mer än fruktan själv. Om vi
avstår från våra grundläggande rättigheter 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.
AVSLUTNING

Nå, vad fick barnet för svar på sin
fråga? Ja, samma svar som barn ofta
får när vuxna saknar ett bra svar: Du
kommer att förstå det bättre när du
blir äldre. Så från oss alla som tror
på rättvisa till er alla som tror att ni
känner sanningen: Väx upp!

Thomas Olsson
Advokat
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”Moralisk
fråga att
avgöra om
lagen ska
följas”
Det som är lagligt är inte alltid
etiskt försvarbart. Det var en
av slutsatserna vid ett seminarium om etik och juridik som
arrangerades av stiftelsen
Rättsstatens vänner i Stockholm i slutet av november.
Susanne Wigorts Yngvesson,
docent i etik och lektor vid Teologiska högskolan i Stockholm,
konstaterade att lagen kan vara
oetisk.
– Den kan vara förtryckande
och uppfattas som orättvis ur
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enskildas och gruppers perspektiv. En politisk ideologi
eller en kulturell sedvänja kan
göra lagen försvarbar i en viss
begränsad kontext, men i en annan kontext kan den betraktas
som omoralisk och rättighetskränkande.
Etikens kanske viktigaste
funktion i förhållande till
juridiken är, menade Susanne
Wigorts Yngvesson, att bidra till
förändringar av orättvisa lagar,
till och med att då och då bryta
mot lagen, då övertygelsen är

stark eller lagen är kränkande
eller diskriminerande.
minna gräns, professor i allmän
rättslära vid Uppsala universitet,
berättade om etik ur en juridisk
synvinkel. Den svenska rättsordningen är rättspositivistisk,
vilket innebär att moral inte kan
utgöra ett giltighetskriterium
för vad som är gällande rätt,
avgörande är huruvida rätten
härstammar från en lagstiftande
auktoritet. En domare måste
tillämpa gällande rätt, även om

domaren skulle anse att rättens
innehåll strider mot till exempel
en etisk norm. Men det finns
situationer när en lagstiftare kan
stifta extremt onda lagar.
– Min personliga uppfattning
är att det är en moralisk fråga
för varje domare att avgöra om
lagen i dessa extrema situationer ska följas, sade Minna
Gräns.
hans dalborg, ekonomie doktor
och Nordeas före detta koncernchef och styrelseordförande,
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Aktuellt

talade om god sed på värdepappersmarknaden. År 2002
tillsatte dåvarande statsminister
Göran Persson en förtroendekommission, som syftade till att
stärka förtroendet för svenskt
näringsliv. Det mest påtagliga
resultatet av kommissionen var,
enligt Dalborg, att en svensk
uppförandekod för bolagsstyrning togs fram.
– Regelsystemet är uppbyggt
så att man antingen följer reglerna eller förklarar varför man
har valt att avvika från dem,
Advokaten Nr 1 • 2017

sade Hans Dalborg som under
åtta år ledde det kollegium som
skötte uppförandekoden.
Sverige var ett av de sista
länderna i Europa som införde
en uppförandekod för bolagsstyrning.
– Vi tyckte att vi var så duktiga
att vi inte behövde några regelsystem. Men en uppförandekod
är viktig för försörjningen av
riskkapital och för svenskt näringslivs trovärdighet. En uppförandekod är ingen garanti mot
dåligt omdöme. Den tvingar

Susanne Wigorts Yngvesson.

Johan Hirschfeldt.

Minna Gräns.

Anne Ramberg.

Hans Dalborg.

Lena Marcusson.

däremot fram transparens, den
tvingar fram dumheterna på
bordet. Sedan är det upp till
aktieägarna, bolagsstämman,
medierna och allmänheten att
göra sina bedömningar, sade
Hans Dalborg.
johan hirschfeldt, före detta
justitiekansler och hovrättspresident, talade om god domarsed.
Svenska domare är övervakade
av såväl de högre instanserna
som av Justitiekanslern och
Justitieombudsmannen.

– Någonstans tar lagboken
slut. Då blir frågan bland annat
om domaren har uppträtt lämpligt eller olämpligt i rättssalen.
Här kan tillsynsorganen JO och
JK utdela kritik och säga att det
var omdömeslöst att agera på
det ena eller andra sättet i rättssalen.
Svenska domare tycker nog
rent allmänt att de är föremål
för mycket tillsyn, menade
Johan Hirschfeldt och tillade att
inställningen till att också införa
domaretiska regler därför har
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Förhållandet mellan etik och juridik belystes ur olika perspektiv vid ett seminarium som arrangerades av stiftelsen Rättsstatens vänner i Sjöfartshuset i Stockholm i slutet av
november förra året.

varit svalt i den svenska domarkåren.
År 2010 tillsattes en arbetsgrupp för att genomföra ett
regeringsuppdrag om domar
etik. Arbetsgruppen var en
samverkan mellan domstolsverket, Jusek och Sveriges domarförbund och leddes av Johan
Hirschfeldt. Gruppens arbete
resulterade i tre dokument om
god domarsed.
Arbetsgruppen sorterade
etiska frågeställningar under
huvudrubriker och listade ett
hundratal öppna frågor som
domarna kan reflektera över.
advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
talade under sitt anförande om
advokatetik.
Hon berättade att det av rättegångsbalkens regler framgår
att advokater är skyldiga att
följa god advokatsed. Vad
som är god advokatsed avgör
Advokatsamfundet genom
58

skrivna etiska regler om god
advokatsed, disciplinnämndens
praxis och styrelsens vägledande uttalanden i etiska frågor.
Advokatsamfundets tillsyn är
dock begränsad till advokaters
advokatverksamhet och om de
gör sig skyldiga till oredlighet,
det vill säga ekonomisk brottslighet.
– Det är inget stort problem,
men det innebär en begränsning. En advokat kan till exempel skjuta sin hustru utan att bli
utesluten, men inte sin klient,
sade Anne Ramberg och tillade
att samfundet vid upprepade
tillfällen har begärt hos olika
regeringar att Advokatsamfundet ska få möjlighet att utesluta
en advokat som har gjort sig
skyldig till brott som stadgar
lägst två års fängelse – och att
det nu finns ett förslag på remiss
som i huvudsak går på samfundets linje.
Advokatens främsta plikt är
att vara lojal mot sin klient. Men

det kan uppkomma moraliska
dilemman, till exempel i samband med ett tvångsomhändertagande.
– Advokaten kan ju som
medmänniska tänka att klienten
inte mår bra och borde tvångsomhändertas. Men om klienten
inte vill bli tvångsomhändertagen måste advokaten vara
klienten lojal och föra fram det
som klienten vill få fram, sade
Anne Ramberg.
lena marcusson, professor
emeritus i förvaltningsrätt och
ordförande i regeringens värdegrundsdelegation 2013–2016,
talade om etik i offentlig
förvaltning. Värdegrundsdelegationen, som avslutade sitt
arbete i december förra året,
har betonat att det behövs en
permanent organisation som
kan arbeta långsiktigt med den
gemensamma värdegrunden för
statlig verksamhet som bygger
på sex principer: demokrati,

legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde,
frihet och värdighet, effektivitet
och service. Regeringen har i
budgetpropositionen beslutat
att föreslå att arbetet ska gå
vidare, och att det ska ledas av
Statskontoret.
– Det är ett bra initiativ som
innebär en långsiktig lösning.
Personligen tycker jag att det
är bra att vikten av en god förvaltningskultur markeras. Det
är en markering i kölvattnet av
Macchiarini-affären och Riksrevisionens debacle på senare tid.
De exemplen visar hur viktigt
det är med förvaltningskunskap och att man har respekt
för de grundläggande rättsliga
principerna, sade Lena Marcusson och tillade att utbildning
om värdegrundsfrågor behövs
på bred front – av myndighetsledningar, av myndigheternas
medarbetare och av dem som
ska hålla i utbildningen.
Kamilla Kvarntorp
Advokaten Nr 1 • 2017

Vi utför
värdering av lösöre
För bouppteckning, arvskifte och försäljning
Värderingsavdelningen på Nordens största auktionshus erbjuder en
specifik service inriktad på familjerättsjuristers behov. Vi utför värdering
för bouppteckning, arvskifte och bodelning. Allt efter din klients behov
och dina instruktioner specificerar vi legat, enskild egendom eller giftorättsgods. Genom våra välrenommerade och framgångsrika auktioner
erbjuder vi dina klienter en optimal och effektiv försäljning. Vi har lösningar
för värdering och försäljning av hela hem. Vi kan även erbjuda värdering
och försäljning av fastigheter genom Bukowskis Real Estate.
Välkommen att kontakta Malou Haglund för mer information.
Malou Haglund,
08 614 08 29
malou.haglund@
bukowskis.com
www.bukowskis.com
59

insikt

NYA LEXUS IS 300h.
NU MED RADAR
SOM STANDARD.
Distinkt styrning, avancerad fjädring och ett mycket styvt chassi är
grunderna till körglädjen i nya IS 300h. Det kompletteras av det innovativa Lexus Safety System +, som just nu ingår. En millimetervågradar
samverkar med en kamera för att upptäcka potentiella faror. Systemet
väver samman ett Aktivt krockskyddssystem med Fotgängarigenkänning, Körfältsassistans, Automatiskt avbländande helljus och Aktiv
farthållare. Paketet ger perfekta förutsättningar för att du verkligen ska
kunna få full glädje av de nya köregenskaperna.
Lexus Safety System + ingår vid beställning före den 31 mars 2017.*
Varmt välkommen in för provkörning.

VÄLKOMMEN TILL LEXUS STOCKHOLM • MALMÖ.
SVER IGES

Lexus Stockholm Norr
Lexus Stockholm Söder
Lexus Malmö

Ytterbyvägen 14-18, Täby.
Bolmensvägen 51, Årsta.
Djurhagegatan 17, Malmö.

www.lexusstockholm.se

www.lexusmalmo.se

Öppet mån-fre 10-18, lör 11-15.
Öppet mån-fre 10-18, lör 11-15.
Öppet mån-fre 10-18, lör 11-15.

Tel 010-497 63 50.
Tel 010-497 63 50.
Tel 010-497 97 80.

M E S T N Ö J DA
B I L ÄGAR E

Pris från 372 200 kr. Bränsledeklaration blandad körning: 4,2-4,6 l/100 km, CO 2 97-107 g/km. 223 hk. Skattebefriad i fem år. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. *Gäller utrustningsnivåerna
Comfort, Sport, F SPORT och Executive.

Aktuellt
policys och visselblåsarsystem. Det
är ett väldigt intressant och viktigt
ämne.
Hur utbrett är korruptionsbrott i Sverige och bland svenska företag?
– Sverige hamnar i princip alltid i
toppen i korruptionsindex, som ett av
de länder i världen som har minst korruption. 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 korruption och vad man lägger i begreppet.
Jag tror att vi i Sverige är en aning
naiva kring problem som finns kring
bland annat vänskapskorruption.

MÅNADENS ADVOKAT Natali Phalén

”Jag tror att vi i Sverige
är en aning naiva”
Natali Phalén på Setterwalls advokatbyrå i Stockholm blir ny generalsekreterare 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 generalsekreterare för IMM?
– Att få arbeta fullt ut med korruptionsfrågor. Sedan är min förhoppning att vi ska kunna fortsätta driva
det arbete som min föregångare Helena Sundén har gjort, men också hitta
nya sätt att stödja svenska företag i
Advokaten Nr 1 • 2017

hur de ska handla rätt både i Sverige
och utomlands.
Vad har du för erfarenheter från korruptionsområdet?
– Jag har tillsammans med ansvarig
partner på Setterwalls, Ulf Djurberg,
lett och drivit vår antikorruptionsgrupp. 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 antikorruptionsperspektiv och upprättat och utvecklat

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

Vilken nytta tror du att du har av din
advokatbakgrund?
– Jag förväntar mig en hel del olikheter mellan mitt kommande arbetet
och advokatrollen. Som advokat arbetar jag alltid för en viss uppdragsgivare 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 kolleger runtomkring mig i vardagen, vilket 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 advokatkolleger om yrkesbytet?
– Bara positiv respons. Många uttrycker 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
JP
mig att ta.
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Ministerbesök
på Advokatsamfundet
Den 17 januari besökte
justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
och inrikesminister Anders
Ygeman, statssekreterarna
Catharina Espmark och
Charlotte Svensson, expeditionschef Johan Danelius
samt ett antal av Justitiedepartementets tjänstemän
Sveriges advokatsamfund
för att diskutera och utbyta
information med Advokatsamfundets generalsekreterare, delar av styrelsen och
disciplinnämnden med flera.

Längst fram från
vänster: Justitieoch migrationsminister Morgan
Johansson, generalsekreterare Anne
Ramberg, inrikesminister Anders
Ygeman och
Advokatsamfundets
ordförande Bengt
Ivarssson.

l Gudrun Antemar har utsetts

till ny lagman för Stockholms
tingsrätt. Hon har tidigare varit
bland annat generaldirektör på
Riksrevisionen och nu senast
lagman för Förvaltningsrätten i
Stockholm.
l Ragnar Palmkvist, tidigare
chefsjurist på Advokatsamfundet, har utnämnts till chefs-

rådman i Stockholms tingsrätt.
Palmkvist kommer närmast från
tjänsten som chefsrådman i
Solna tingsrätt.
l Elisabeth Rynning, chefsjus-

titieombudsman, har tilldelats
Statens medicinsk-etiska råds
etikpris 2016.
l Johan Sjöö, biträdande säkerhetspolischef, har utnämnts till

hovrättslagman i Hovrätten över
Skåne och Blekinge.
l Ulf Bergquist på Bergquist &

Partners Advokatbyrå har fått i
uppdrag av EU:s fortbildnings
akademi att vara huvudtalare på
ett seminarium i Slovakien om
EU:s arvsförordning. Seminariedeltagare är domare från Polen,
Tjeckien, Slovakien och Ungern.

”Bilden av advokater är ofta både ensidig och förenklad”
Reine Nelson på advokatfirman
Bastling & Partners har skrivit
kriminalromanen ”Mörk midsommar” tillsammans med den
pensionerade kriminalkommissarien Jan Olsson. Hans erfarenheter som advokat kommer
till nytta då en av bokens huvudkaraktärer är försvarsadvokat
Carolin van Bommel.
– I kriminalromaner är bilden
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av advokater ofta både ensidig
och förenklad. De är oärliga, ofta
kriminella så att de kan kringgå
eller utnyttja systemet och
mycket rika. Dessutom har de
ofta inga övriga egenskaper. Poliser och journalister i kriminalromaner beskrivs utifrån familjebindningar, dryckesvanor och
problem på arbetsplatsen. Vår
karaktär Carolin van Bommel har

Skilex bjuder
in till konferens i Åre
Organisationen Skilex International bjuder in till sin 44:e
konferens, som äger rum i
Åre den 19–26 mars 2017.
Skilex är en internationell
organisation för skidintresserade advokater, domare,
åklagare och övriga jurister
från hela världen, som ordnar
skidtävlingar och konferenser
om idrottsjuridik. Just nu har
Skilex en svensk ordförande:
advokat Marika Rindborg
Holmgren.
I år är det Sverige som arrangerar Skilex konferens,
som pågår under en vecka.
mer information och möjlig-

ett eget liv i berättelsen förutom
det som försvarare, säger Reine
Nelson.

het till anmälan finns på Skilex webbplats, www.skilex.eu,
och på Advokatsamfundets
hemsida.
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Nya uppdrag och priser

Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS

dare för motsvarande bestämmelser
anmark, Finland och Norge med en
melser och den svenska patientskadeationell utblick utanför Norden.

beskrivning av bakgrunden till paen avsnitt om sådana praktiska frågor
r en skada inträffat, hur den fortsatta
kadeärende sker samt hur ersättning.

a synpunkter på patientskadelagens
ngen av denna samt vilka ändringar i

av arbete med patientförsäkringen
nger med denna. Ulf Hellbacher är
d tillbaka ordförande i Patientskadeidigare arbetat som försäkringsjurist
ringsfrågor samt har i många år varit
den.

ISBN 978-91-639-0814-9

9 789163 908149

PATIENTSKADELAGEN ‒ en kommentar m. m. Carl Espersson & Ulf Hellbacher

rlden som införde en särskild försäkr skador i samband med behandling
mt tandvården. År 1975 tillkom en
en 1 januari 1997 ersattes av patient-

ga kommentar till patientskadelagen
en ett stort antal fall som behandlats
dgivande och praxisskapande nämnd
med försäkringsbolagets beslut i ett
ig.

Titel: Patientskadelagen : en
kommentar m.m.
Författare: Carl Espersson,
Ulf Hellbacher
Förlag: Carl Espersson, Ulf
Hellbacher [Vulkan]
Patientskadelagen som reglerar när en patient har rätt
till ekonomisk ersättning för skador i vården
tillkom 1997. Denna bok är den första utförliga kommentar till lagen som skrivits. Den är
också tänkt att tjäna som en praktisk handbok för dem som ska tillämpa regelverket,
läkare, patienter m.fl. Ett stort antal fall som
behandlats i Patientskadenämnden – den
nämnd som överprövar ärenden rörande
ersättning för patientskador – redovisas.
Boken redogör vidare för patientförsäkringen
i övriga nordiska länder samt gör en internationell utblick. Avslutningsvis ger författarna
sin syn på utformningen och tillämpningen av
patientskadelagen i dag. Boken är utgiven av
Patientförsäkringsföreningen.
PATIENTSKADELAGEN
en kommentar m. m.

Carl Espersson
Ulf Hellbacher

Titel: Arvsrätt enligt
shiaislam
Författare: Mosa Sayed
Förlag: Iustus
I denna jämförande studie
av arvsrätt enligt shia- och
sunnimuslimsk rättstradition är det shiamuslimska
arvssystemet i fokus. Arvsrätten är centralt
för den shiamuslimska religiösa identiteten
men är lite uppmärksammad i västerländsk
forskning. Boken ger både en historisk och
dagsaktuell genomgång över uppkomsten

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2016 om inte annat anges.
Barnard, Catherine: The substantive
law of the EU : the four freedoms (5. ed. Oxford : Oxford
Univ. Press. 626 s.)
Bryde Andersen, Mads: Enkelte
transaktioner (3. udg. København : Gjellerup. 550 s. Aftaleretten ; 3)
Burmeister, Jari: Internprissättning och omkarakterisering : en
studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande
transaktioner vid inkomstbeskattningen (Iustus, 2016.
393 s. Skrifter från Juridiska
fakulteten i Uppsala ; 132. Diss.
Uppsala universitet, 2016)
Derlén, Mattias: Konstitutionell
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och utvecklingen av arvssystemen. Men diskuterar även vilka förutsättningar som finns
för att anpassa de religiöst färgade islamiska
familjerättslagarna, som delvis återspeglar
gångna samhällsstrukturer och familjebegrepp, till dagens behov och i så fall hur?
Mosa Sayed disputerade 2010 med den
uppmärksammade avhandlingen Islam och
arvsrätt i det mångkulturella Sverige, där han
lyfte upp frågor och problem som uppstår när
islamisk rätt krockar med svenska värderingar.
TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 250 ÅR
Riksdagens jubileumsbok.
Den första svenska tryckfrihetsförordningen
antogs av riksdagen den 2 december 1766.
Sverige blev då först i världen med en lagligt
skyddad rätt att uttrycka sig fritt i tal och
skrift. Med anledning av 250-årsminnet av
tryckfrihetsförordningen gav riksdagen i december ut en jubileumsbok om dess historia
i Finland och Sverige. Boken innehåller bidrag
från ett drygt tjugotal finska och svenska
författare, jurister, litteraturvetare, historiker
med flera och beskriver tryckfrihetsförordningens historiska bakgrund samt de tryckfrihetsrättsliga principernas utveckling och
betydelse. Jubileumsboken Fritt ord 250 år:
tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland
– ett levande arv från 1766 går att ladda ned
eller beställa kostnadsfritt från riksdagens
hemsida.

och är den näst äldsta av Sveriges sex hovrätter. År 1665 stod domstolsbyggnaden klar
och har alltsedan dess oavbrutet använts
för dömande verksamhet. I boken får vi veta
mer om byggnadens historia, men också om
hovrättens organisation och verksamhet och
om de människor som haft domstolen som
sin arbetsplats genom århundrandena. Domstolsmiljön är väl dokumenterad och hovrättens arkiv omfattande och väl bevarad vilket
gjort den till en guldgruva för forskare. Boken, skriven av fil. dr Anders
Franzén, bygger delvis på ny
forskning och är utgiven av
Jönköpings läns museum.
Göta hovrätt : rättvisans
hemvist under fyra sekel av
Anders Franzén, Jönköpings
läns museum.
AVHANDLINGAR KAN LÄSAS FRITT
PÅ NÄTET
Cirka 5 700 avhandlingar framlagda vid
Stockholms universitet publiceras.
Under våren 2017 kommer universitetet successivt att lägga ut alla doktorsavhandlingar
framlagda vid lärosätet mellan åren 1906 och
2003. Stockholms universitet har slutit ett
avtal som skyddar upphovsrätten samtidigt
som forskningen släpps fri för alla att läsa på
universitetsbibliotekets webbplats.

NY BOK OM GÖTA HOVRÄTT

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

Byggnaden och människorna under 400 år.
Göta hovrätt i Jönköping instiftades under
drottning Kristinas förmyndarregering 1634

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

rätt / Mattias Derlén, Johan
Lindholm, Markus Naarttijärvi
(Wolters Kluwer. 669 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 211)
Funcke, Nils: Att publicera : etik och
juridik för journalister och publicister (Studentlitteratur. 502 s.)
Göransson, Håkan: Sambolagen :
en kommentar (Karnov Group.
203 s.)
Kristoffersson, Eleonor: Textbook on
EU VAT / Eleonor Kristoffersson, Pernilla Rendahl (Iustus.
188 s.)
Krzymowska, Adriana: Avyttring :
en studie av det skatterättsliga
avyttringsbegreppet vid beskattning av kapitalvinster och
-förluster enligt inkomstskattelagen (Jure. 323 s. Diss. Stock-

holms universitet, 2016)
Krämer, Ludwig: EU environmental
law (8. ed. London : Sweet &
Maxwell. 512 s.)
Lavin, Rune: Förvaltningsprocessrätt (2. uppl. Wolters Kluwer.
176 s.)
Norée, Annika: Dagens straffrätt
(Wolters Kluwer. 191 s.)
Ruukel, Mikael: Obeståndsrätt och
lönefordringar : en vägledning
genom löneindrivningsprocessen (Wolters Kluwer. 186 s.
Ackordscentralens skriftserie)
Rydin, Urban: Beskattning av ägare
till fåmansföretag / Urban Rydin, Bertil Båvall, Katarina Bartels (4. uppl. Wolters Kluwer.
514 s. Skattebiblioteket)
Schedin, Fredrik: Entreprenörens
rätt till ersättning : 30 vanliga

frågor kring betalning inom
byggsektorn (EMTF. 107 s.)
Sjöstedt, Daniel: God man och förvaltare : en handbok / Daniel
Sjöstedt, Peter Sporrstedt (2.
uppl. Studentlitteratur. 212 s.)
Slokenberga, Santa: European legal
perspectives on health-related
direct-to-consumer genetic testing (Jure. 374 s. Diss. Uppsala
universitet, 2016)
Wainikka, Christina: Designskydd :
de överlappande skydden (Wolters Kluwer. 205 s.)

LÄS MER
Alla nyheter hittar du på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet
kan vi erbjuda dig som medlem tjänstebilsfinansiering till förmånliga villkor. Vi
förstår just ditt specifika behov och hjälper
dig med rätt finansieringslösning.

STOCKHOLM

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat
snabba kreditbesked, enkla rutiner och en personlig kontakt. Ring
eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.
Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett personligt
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08-635 38 72
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08-635 37 86
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Vägledande uttalande
angående medicinska
åldersbedömningar
i asylärenden
Fråga har uppkommit om det
finns anledning att revidera
det vägledande uttalandet
som publicerats i cirkulär nr
21/2015 angående medicinska
åldersbedömningar i asyl
ärenden.
Den 19 maj 2016 fick Rättsmedicinalverket regeringens uppdrag
att utifrån aktuell forskning
och beprövad erfarenhet med
stor skyndsamhet påbörja
genomförandet av medicinska
åldersbedömningar inom ramen
för ansökningar om uppehållstillstånd och omedelbart öka
förmågan och kapaciteten på
detta område, samt utveckla sin
förmåga att genomföra medicinska åldersbedömningar inom
ramen för brottmålsprocessen.
Rättsmedicinalverket genomför
för närvarande en upphandling av medicinska tjänster för
bildtagning med magnetkamera
av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i underkäken med panoramaröntgen
samt medicinska analyser av
bilderna. Rättsmedicinalverket
siktar på att komma i gång med
verksamheten under första
kvartalet 2017.
Socialstyrelsen arbetar för
närvarande med en kompletterande studie för att fördjupa
kunskapen om magnetkamera
som metod för medicinska
åldersbedömningar med avgivande av delrapport senast den
30 april 2017 och slutrapport
senast den 30 november 2017.
Barnläkarföreningen är inte
uttryckligt negativ till de nu
Advokaten Nr 1 • 2017

föreslagna metoderna för medicinsk åldersbedömning.
Utifrån de rådande omständigheterna har styrelsen för Sveriges advokatsamfund vid möte
den 16 december 2016 beslutat
att revidera det vägledande
uttalandet som publicerats i
cirkulär nr 21/2015 genom att
ersätta kravet på synnerliga skäl
med särskilda skäl för advokats
medverkan till att klienten
genomgår en medicinsk åldersbedömning. Ändringen innebär
alltjämt en mycket restriktiv
bedömning av förutsättningarna
för advokatens medverkan till
att klienten genomgår en sådan
undersökning.
Styrelsen har antagit följande
vägledande uttalande.
En advokat som är förordnad som offentligt biträde i ett
ärende enligt utlänningslagen
har som främsta plikt att, inom
ramen för vad lag och god
advokatsed bjuder, efter bästa
förmåga tillvarata klientens intressen och bevaka dennes rätt
i ärendet. Inom ramen för detta
uppdrag åligger det advokaten
att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet samt lyfta fram
de omständigheter som talar för
klientens sak.
Resultatet av en medicinsk
åldersbedömning är svårbedömbart. Det kan också tala till
klientens nackdel. Mot denna
bakgrund bör en advokat, som
förordnas som offentligt biträde
i ett asylärende, inte medverka
till att klienten genomgår medicinsk åldersbedömning om inte
särskilda skäl föreligger. n

Contentworker
by Formpipe

Contentworker dokument
hantering för advokater
& jurister – nu även som
molntjänst!

Boka en demo idag!
www.contentworker.se
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DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016

1

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till
en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist.
Ingen åtgärd.

BAKGRUND

X har varit ombud för Bolag I i
tvist mot Bolag II. Bolag II har
företrätts av advokat A, verksam
vid Advokatfirman I. Bolag II har
den 4 augusti 2015 väckt talan
vid tingsrätten. Målet har rört
en entreprenadtvist där Bolag II
innehaft ställning av entreprenör och Bolag I beställare. Bolag
II har framställt ersättningskrav
avseende de utförda entreprenadarbetena. Bolag I har bestritt
kravet.
Jur. kand. B har år 2015
anställts som biträdande jurist
på Advokatfirman I. Hon har
dessförinnan varit verksam på
Advokatfirman II.
ANMÄLAN

X har i anmälan, som kom in till
Advokatsamfundet den 25 januari 2016, anmärkt att advokat A
på grund av jävssmitta har varit
pliktig att frånträda uppdraget
för Bolag II i tvisten mot Bolag I
men har underlåtit att göra det.
X har därvid anfört i huvudsak följande. Bolag I ingår i en
mindre koncern vars fastighetsbestånd har ett värde om sammanlagt närmare två miljarder
kronor. Bolag I ägs till 100
procent av moderbolaget M1
som i sin tur ägs till 100 procent
av M2, som i sin tur är ett helägt
dotterbolag till M3. M3 ägs i sin
tur till 100 procent av M4. Bolag
I och M4 ingår således i samma
koncern.
Våren 2015 gav M4 Advokatfirman II i uppdrag att företräda
M4, och koncernen i övrigt,
inför och vid överlåtelse respektive upplåtelse av flera olika i
koncernen ingående fastigheter.
B var då alltjämt anställd hos
Advokatfirman II och aktuella
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uppdrag utfördes till stor del av
B i hennes egenskap av biträdande jurist på Advokatfirman
II. Uppdragen innefattade bl.a.
genomgång av omfattande ekonomisk och juridisk information
om såväl berörda fastigheter
som verksamheten i M4, i Bolag
I och i koncernen i övrigt. B har
i samband med uppdragens utförande bl.a. arbetat med upprättande av ett investerarmemorandum avseende samtliga
bolag/fastigheter inklusive Bolag
I. Uppdragen var omfattande
och utfördes nyligen. Advokatfirman II:s arvode i det aktuella ärendet uppgick till ca en
miljon kronor. Vid uppdragets
utförande hade B tillgång till i
princip allt bokföringsmaterial
avseende M4 och Bolag I liksom
koncernen i övrigt.
Genom uppdragen har B
fått insikt i och kännedom om
känsliga uppgifter och förtrolig
information rörande M4, Bolag I
och koncernens affärsverksamhet. Det är fråga om mycket
känslig information rörande interna ekonomiska och juridiska
förhållanden. Uppgifterna utgör
sådan information som omfattas
av tystnadsplikt. Informationen
har därtill varit av omedelbar
betydelse för den entreprenadtvisten mellan Bolag II och Bolag I i målet vid tingsrätten – inte
minst då kunskapen om Bolag
I:s och koncernens affärsverksamhet och interna ekonomiska
och juridiska förhållanden bl.a.
skulle ha kunnat utnyttjas av
Bolag II i en eventuell förhandlingssituation.
Detta innebär otvivelaktigt
en beaktansvärd risk för att
kunskap som omfattas av tystnadsplikt, och som B erhållit i

de tidigare uppdragen, har haft
betydelse i den aktuella tvisten
mellan Bolag II och Bolag I
och att det därmed, enligt
god advokatsed, förelegat en
intressekonflikt eller åtminstone
beaktansvärd risk för sådan. Utgångspunkten i fall som detta är
dessutom att hela den koncern
i vilken berörd juridisk person
ingår är att betrakta som klient
vid jävsprövningen. Det innebär
att såväl M4 som Bolag I blir att
betrakta som klient i de tidigare
uppdragen oaktat att M4 rent
formellt stått som uppdragsgivare då de tidigare uppdragen
lämnades till Advokatfirman II.
Intressekonflikten uppkom i
samma stund som B påbörjade
sin anställning på Advokatfirman I. Enligt god advokatsed
gäller att en intressekonflikt för
en juristkollega på byrån smittar
alla övriga på advokatbyrån.
Att intressekonflikten uppkommit på grund av juristkollegas
inträde i byrån spelar ingen roll
i sammanhanget eftersom B
tagit direkt befattning med de
tidigare uppdragen och därtill
själv erhållit omfattande förtrolig information avseende M4,
Bolag I och den koncern i övrigt
som Bolag I tillhör.
Intressekonflikten i förevarande fall har alltså på grund av
byråjäv/jävssmitta även omfattat
advokat A, liksom alla andra
medarbetare på Advokatfirman
I. Det innebär att A har varit
pliktig att frånträda uppdraget
för Bolag II i tvisten mot Bolag I
när B påbörjade sin anställning
på Advokatfirman I år 2015.
Genom sin underlåtenhet att
frånträda uppdraget för Bolag II
i tvisten mot Bolag I har A åsidosatt sina plikter som advokat.
ADVOKATENS YTTRANDE

A har i yttrande, som kom in
till Advokatsamfundet den 9
februari 2016, tillbakavisat anmärkningarna och därvid anfört
i huvudsak följande.

Advokatfirman II har inte
företrätt Bolag I i tvisten mot
Bolag II. B har därmed inte
tagit del i någon handläggning
av själva uppdraget. Klient på
Advokatfirman II var M4. B
arbetade enligt egen utsago i det
ärendet under våren 2015, men
inte under hösten 2015. Enligt
B:s utsago gick hennes arbete
ut på att granska och upprätta
hyres- och nyttjanderättsavtal,
granska överlåtelseavtal, granska prospekt och dylikt inför
köp eller försäljning av fastigheter för olika bolag i koncernen.
Hon uppger att hon inte arbetat
något med eller undersökt Bolag
I (där det dessutom inte skett
något köp eller någon försäljning). Advokatfirman I:s ärende
för Bolag II mot Bolag I registrerades den 14 juli 2015. B:s avtal
om byråbyte slöts i oktober
2015. Vid denna tidpunkt var
det uppdrag för M4 hos Advokatfirman II som B arbetade i
avslutat.
Det är klarlagt att B vid tjänstgöringen hos Advokatfirman
II inte haft någon befattning
med eller annars fått förtrolig
information om det uppdrag
som anmälaren menar att han
borde avträda från på grund av
jäv. Som han uppfattar det gör
inte heller anmälaren gällande
att så skulle vara fallet. Redan
på grund härav föreligger inte
intressekonflikt till följd av B:s
byte av byrå.
Anmälaren synes istället
mena att skyldighet att avträda
föreligger till följd av att hela
den koncern vari Bolag I ingår
ska betraktas som klient, så att
klienten hos Advokatfirman II
även var Bolag I och att detta
i sig innebär att han skulle ha
smittats av en lojalitetskonflikt
i förhållande till Bolag I när B
anställdes på Advokatfirman I.
Anmälaren påstår att Bolag I
till 100 procent ägs av M1, som
i sin tur är helägt av M2. Att
Bolag I ägs av M1 bekräftas av
Advokaten Nr 1 • 2017
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en sökning på www.allabolag.se
Däremot framgår det inte vem
som äger M1. Enligt en översikt
av koncernstrukturen ingiven
av anmälaren i ett annat mål vid
tingsrätt ägs M1 till 2/3 av bolaget N. Övriga ägare framgår inte.
Om detta är korrekt befinner sig
M4, dvs. klienten hos Advokatfirman II, vid sidan av den gren
i koncernstrukturen där Bolag
I ingår, vilket talar mot att jäv
skulle föreligga.
I detta fall är uppdraget hos
Advokatfirman II och uppdraget
hos Advokatfirman I av mycket
olika natur, koncernen är stor
och ”oöversiktlig” och sambandet mellan M4 och Bolag
I är svagt. B har inte genom
hanteringen av ärendet för M4
fått förtroliga upplysningar om
koncernen som kan ha betydelse i tvisten mellan Bolag II och
Bolag I. Några omständigheter
som ens tyder på detta har inte
framkommit i samtal med B och
av det som ovan anförts säger
det sig nästan självt att hon inte
erhållit några upplysningar som
har någon som helst betydelse
i den pågående entreprenadtvisten, som är en sedvanlig
fordringstvist rörande ett relativt begränsat belopp och därtill
förekomsten av fel i den aktuella
entreprenaden.
YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING

X har i yttrande, som inkom
den 24 februari 2016, anfört i
huvudsak följande. Enligt god
advokatsed sträcker sig klientbegreppet längre än bara till
den som i advokatens diarium
har antecknats som klient och
som är mottagare av advokatens
fakturor. Klientbegreppet ska
tolkas extensivt. Att det tidigare
uppdraget för M4 inte skulle ha
medfört en lojalitetsplikt mot,
och en tystnadsplikt till förmån
för, Bolag I är helt otänkbart
med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet. Bolag
I och M4 ingår i en koncern där
Advokaten Nr 1 • 2017

alla bolag, direkt eller indirekt,
ägs av en person, Y. Ägarintresset i koncernen är således
koncentrerat till en och samma
fysiker. Y agerar också som
koncernchef och tar en synnerligen aktiv del i den löpande
förvaltningen av samtliga bolag
i koncernen. I praktiken är det
Y som styr hela koncernen och
även ner på detaljnivå.
Y satt också i styrelsen i såväl
M4 som i Bolag I under den tid
då det tidigare uppdraget utfördes 2015 och gör så alltjämt. Ett
uppdrag som alltså till stor del
hanterades av A:s medarbetare
B som då var anställd på Advokatfirman II. Y var också i allra
högsta grad inblandad i ärendet
genom att löpande tillhandahålla Advokatfirman II med
information rörande berörda
fastigheter och koncernbolag
inför förstående due diligence
och köp och försäljning av
fastigheter för flera olika bolag i
koncernen.
Det är självklart – det ligger i
uppdragets natur – att uppdraget Advokatfirman II och B
grundat en lojalitetsplikt inte
bara mot fakturamottagaren
M4, utan även mot Y och hela
hans koncern, inklusive Bolag
I. Intressegemenskapen mellan
Bolag I och M4 är tydlig. Koncernkartan är inte rättvisande
för den verksamhet som koncernen de facto bedriver, nämligen
att förvärva, förädla, uthyra,
förvalta, äga och sälja fastigheter och aktier i fastighetsbolag.
Verksamheten har rent faktiskt
kunnat bedrivas i ett och samma
bolag, men av bl.a. bolagsrättsliga, skatterättsliga och praktiska skäl har verksamheten och
fastighetsägandet delats upp
på flera bolag. Bolag I liksom
koncernen i dess helhet ägs och
kontrolleras ytterst av Y. Intressegemenskapen mellan bolagen
i koncernen och Y är därmed
uppenbar. Det är tydligt att även
Bolag I varit att betrakta som

”klient” i det tidigare uppdraget
som till stor del utfördes av B.
Den känsliga och förtroliga
information som B erhållit om
koncernens interna ekonomiska och juridiska förhållanden, genom att ha tagit direkt
befattning med ärendet i fråga,
omfattas av tystnadsplikt till
förmån för Bolag I. Det centrala
i sammanhanget är för övrigt
att informationen har funnits
tillgänglig för B. Hon har alltså
oavsett vilket kunnat ta del av
aktuella handlingar. Härvid ska
noteras att B utförde en stor
del av arbetet på plats på M4:s
huvudkontor.
Ur Y:s, koncernens och Bolag
I:s perspektiv är det naturligtvis synnerligen olustigt att en
person som haft så djupgående
insyn i koncernens interna
förhållanden är medarbetare
till motpartsombudet i den nu
aktuella rättstvisten.
Intressekonflikten har
uppkommit på grund av ett
uppdrag som B själv har utfört.
Intressekonflikten har alltså inte
uppkommit endast på grund av
B:s tidigare kollegor på Advokatfirman II. Undantaget som A
hänvisar till är följaktligen inte
tillämpligt i sammanhanget med
följd att den intressekonflikt
som föreligger för B smittar
av sig på alla övriga jurister på
Advokatfirman I, inklusive A.
A har i yttrande, som inkom
den 11 mars 2016, anfört i
huvudsak följande. Han delar
inte anmälarens uppfattning
att Bolag I är att betrakta som
klient varken på Advokatfirman
I i och med B:s övergång eller
på Advokatfirman II. Inte heller
har något lojalitetsförhållande
uppstått mellan B och Y.
Faktum är, vilket inte motsägs
av anmälaren, att enligt koncernkartan äger Y inte Bolag I
med mer än 33 %.
Under sin anställning hos
Advokatfirman II arbetade
inte B för eller undersökte just

Bolag I. Han tillbakavisar därför
anmälarens påstående att B
skulle ha haft tillgång till känslig
information avseende Bolag I
och/eller tvisten med Bolag II.
Anmälaren gör endast svepande
påståenden kring vad uppdraget
hos Advokatfirman II för M4
avsåg och vilken information B
skulle ha haft tillgång till. B:s arbete har i all övervägande grad
utförts på byrån hos Advokatfirman II. B har uppgett att hon
träffat Y vid cirka fem tillfällen.
B:s fokus som nyutexaminerad
och nyanställd biträdande jurist
var då att utföra vid var tid
tilldelade granskningsuppgifter
i andra bolag än just Bolag I.
Kontakten med Y har i övrigt
huvudsakligen gått via hennes
principal. B har därmed inte
någon som helst insikt i Y:s sätt
att tänka och agera i tvister.
X har gett in intyg i vilket Y,
som ordförande i styrelsen för
Bolag I, intygar att han äger
67 % av aktierna i Bolag I.
NÄMNDENS BEDÖMNING OCH
BESLUT

X har gjort gällande att A på
grund av jäv varit förhindrad att
företräda Bolag II efter att jur.
kand. B övergick från anställning på Advokatfirman II till
anställning på Advokatfirman I.
I ärendet är utrett att Bolag I
ingår i samma koncernstruktur
som M4 och att M4 har anlitat
Advokatfirman II för biträde.
Det är inte visat att det förelegat
sådana omständigheter att även
Bolag I ska betraktas som klient
hos Advokatfirman II. I ärendet
är inte heller visat att B haft tillgång till material eller på annat
sätt erhållit information rörande
tvisten mellan Bolag I och Bolag
II. Något hinder för A att företräda Bolag II i tvist mot Bolag I
har därmed inte förelegat.
X:s anmälan föranleder därför
ingen åtgärd. n
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REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2016/1467 Betänkandet Färre
i häkte och minskad isolering
(SOU 2016:52)
R-2016/1497 Betänkandet Betaltjänster, förmedlingsavgifter
och grundläggande betalkonton
(SOU 2016:53)
R-2016/1798 Departementspromemorian Behandling av
personuppgifter inom Nationellt
centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31)

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.
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Leif Gustafsson, Jacob Westin

R-2016/2069 Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om
skatteundandraganden KOM
(2016) 687 slutlig
R-2016/2077 Betänkandet
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU
2016:73) samt promemorian om
förslag till ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser till
lagförslagen som lämnas i SOU
2016:73
R-2016/2170 Promemorian Förslag till ändringar av förslagen i
promemorian Nya möjligheter
till operativt polissamarbete
med andra stater (Ds 2016:13)
R-2016/2197 Promemorian Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom
försäkringssektorn
R-2016/2211 Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för
studier på gymnasial nivå
R-2016/2221 Promemorian
Samordningsförfaranden för
koncerner
R-2016/2237 Domstolsverkets
promemoria med förslag om
förlängd notarietjänstgöring vid
Stockholms tingsrätt (Patentoch marknadsdomstolen)
R-2016/2433 Promemorian
Kriminalvårdssekretess

Nyhet

Boken förklarar konkurrensrätten på ett överskådligt sätt
och ger praktiska råd till den som inte är konkurrensrättare
själv och som står inför konkurrensrättsliga frågeställningar. Den går igenom resonemangen och analyserar hur
bestämmelserna tillämpas i praktiken.
564 kr exkl moms | 978-913901956-5 | wolterskluwer.se

AB 04

per samuelsson

niklas dahlgren Lagen om kontaktförbud och
lagen om europeisk skyddsorder

Per Samuelsson

Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet
för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).
Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I
boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av
det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett
förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte.
Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i
kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även
skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och högskolor.

AB 04

R-2016/1879 Betänkandet Kraftsamling mot antiziganism (SOU
2016:44)
R-2016/1880 Promemorian
Ytterligare anpassning av
svensk rätt till Dublinförordningen (Ds 2016:34)
R-2016/1909 Promemorian
Explosiva varor – om införsel,
smuggling och Tullverkets be
fogenheter
R-2016/1914 Lantmäteriets
promemoria Ändring av In
skrivningsförordningen
(2000:309)
R-2016/1940 Promemorian
Reglering av distanshandel med
alkoholdrycker (Ds 2016:33)
R-2016/1953 Promemorian
Bokföringsbrott i filialer (Ds
2016:36)
R-2016/1958 Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU
2016:58)
R-2016/2014 Domstolsverkets
promemoria Begäran om ändring i domstolsdataförordningen
avseende direktåtkomst till
miljöboken
R-2016/2054 Promemorian
Beskattning vid överlåtelse av
fastighet till juridisk person
R-2016/2059 Europeiska kommissionens förslag till rådets
direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas KOM
(2016) 683
R-2016/2068 Promemorian
Ombud vid stämma i kollektiva
förvaltningsorganisationer

Konkurrensreglerna i
klartext

AB 04
En kommentar

Lagen om kontaktförbud
och lagen om europeisk
skyddsorder
En kommentar
Niklas Dahlgren

ISBN 978-91-39-01990-9

per samuelsson är professor vid Juridiska fakulteten, Lunds
universitet.

Nyhet

ISBN 978-91-39-11267-9

kundservice@wolterskluwer.se
wolterskluwer.se

AB 04.indd 3

AB 04

Per Samuelsson
993 kr exkl moms, 978-913911267-9

Nyhet

LAGEN OM KONTAKTFÖRBUD
OCH LAGEN OM EUROPEISK
SKYDDSORDER

Niklas Dahlgren
586 kr exkl moms, 978-913901989-3

Ärvdabalken
Ärvdabalken

En kommentar

En kommentar
Del I (1–17 kap.)
Arv och testamente
Del II (18–25 kap.) Boutredning
och arvskifte, försäkringar m.m.

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

GULA BI BLI OT EKE T

2016-10-18 12:07

Gösta Walin
Göran Lind

Gösta Walin
Göran Lind

Missa inte någon viktig
titel under 2017, följ oss
på Facebook och LinkedIn:
Wolters Kluwer Sverige -

S J U N D E U P P L AG A N

Juridik

S J U N D E U P P L AG A N

Del II i ny upplaga
ÄRVDABALKEN DEL II, 6 u

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
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Gösta Walin, Göran Lind
Del II: 1357 kr (prel. pris) exkl moms
978-913901862-9
Del I: 1400 kr exkl moms
978-913901861-2

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

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

PRIVATLEASING.
FRÅN 5 650 KR/MÅN.

UPPVUXEN PÅ LANDET, ADOPTERAD AV STAN
Range Rover Evoque är perfekt anpassad till staden. Snygg att se på
och utrustad med den senaste Ingenium-motorn för lägre bränsle
förbrukning och låga utsläpp. Den senaste touchscreen teknologin
gör det lätt för dig att känna dig hemma. Nu kan den bli din för ett
fast månadspris.
Kontakta Patrik Kronegård, Anders Hertzberg, Agaton Kronegård
eller Samuel Anderson om vilka modeller av Range Rover Evoque vi
har inne för omgående leverans.
British MotorGroup Stockholm
Rinkebyvägen 7, Danderyd
08 – 409 093 00, mån-fre 9-18. lör-sön 11-16.

Prisexempel
Range Rover Evoque Luxury Edition 150 hk

464 900 kr

Automat 9 vxl
Läderklädsel
Key Less Entry
Xenon-strålkastare med LED signatur
Backkamera
Elinställbara stolar med minne
Leasingperiod
Antal mil
Ränta
Månadskostnad från

britishmotorgroup.se
@britishmotorgroup

Range Rover Evoque: Rek. ca pris från 384.900 kr. Bränsleförbr. bl. körn. 4,2-7,8 l/100 km. CO2-utsläpp 109-181 g/km. Miljöklass Euro 6. Service: De 3 första servicetillfällena är
kostnadsfria (2.600 mil/12 mån, 5.200 mil/24 mån och 7.800 mil/36 mån). Garantier: 3 års nybilsgaranti (max 100.000 km), 6 års rostskyddsgaranti, 3 års vagnskadegaranti samt 3 års Land Rover
assistans inom Europa. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar.

36 mån
5 000 mil
2,75 %
5 650 kr

P.S.

Framtiden är här

ADVOKATEN&MEDIERNA

på advokatdagarna 2014 var
Martin Ford en av huvudtalarna. Han är författare och
entreprenör inom it-branschen
i Silicon Valley. Ford beskrev
den pågående och omfattande
automatiseringen av näringslivet som på sikt innebär att
samhället förändras i grunden.
En alltmer avancerad informationsteknologi och artificiell
intelligens håller redan på att
förändra såväl arbetsplatser
som hela arbetsmarknaden. De
senaste uppfinningarna inom
robotteknik gör att bland annat
fabriker och lager går mot en
fullständig automatisering. Med
självlärande algoritmer påverkas
även jobben inom stora delar av
tjänstemannasektorn.

”Strider mot Europakonventionen”
SVT:s Uppdrag granskning
sände den 11 januari ett
program om en utländsk
medborgare som suttit inspärrad åtta år efter
avtjänat straff, i väntan på
att utvisning ska kunna genomföras. Anne Ramberg
kommenterade fallet i Uppdrag granskning.
– Enligt min bedömning
måste man starkt ifrågasätta om inte detta strider
mot Europakonventionen
och mot rättsstatliga principer. Svensk lagstiftning
medger inte att man håller
människor frihetsberövade
bara därför att man tror att
en person i framtiden ska
kunna begå en brottslig
handling, sa Anne Ramberg.

Den 18 januari kommenterade Anne Ramberg i SVT ett regeringsinitiativ om snabbare lagföring för brott, bland annat ett förslag om hur ett system med jourdomstolar kan införas. ”Har man inte tillräcklig tid till sitt förfogande så hinner man inte
göra en god förundersökning. Jag tror inte att man löser några problem med det
här och glädjen av att kunna döma någon just på lördag och söndag är lite svår att
förstå”, sa Anne Ramberg till SVT.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

nu har utvecklingen även nått
advokaterna, visar Fokus i
denna utgåva av Advokaten.
Redan har flera internationella
advokatbyråer börjat investera
stora summor i artificiell intelligens. Och även de svenska
advokatbyråerna är igång med
olika satsningar.
Vilka effekterna blir är inte
alldeles tydligt ännu. Men att
stora delar av den svenska
advokatbranschen kommer att
påverkas råder det stor enighet om. Likaså att det inte finns
någon annan väg att gå än att
anta de nya utmaningar som
väntar med nyfikenhet, mod och
beslutsamhet.
Tom Knutson
Chefredaktör

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
Fax: 08-662 30 19 E-post: advokaten@advokatsamfundet.se Ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se Webbplats: www.advokatsamfundet.se
Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
08-459 03 25
tom.knutson@
advokatsamfundet.se
Magnus Andersson (MA),
journalist
08-459 03 03
magnus.andersson@
advokatsamfundet.se
Johan Persson (JP),
journalist
08-459 03 07
johan.persson@
advokatsamfundet.se
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Hur väl känner du till
den svenska rättshistorien?
Följ med på en resa genom sju uppmärksammade rättsfall som skakade Sverige.
Från 1860-talets Södermalm, via franska rivieran, till Värmlands mörka skogar.

Gör testet
på 7fall.se

Ingen har haft större del i den svenska
rättshistorien än Sveriges Rikes Lag
Sedan den gavs ut första gången 1861 har den blå lagboken kommit att bli
det självklara valet för landets ledande jurister. Köp ditt ex hos närmaste
bokhandlare eller beställ på wolterskluwer.se.
Lagboksappen – den digitala versionen – får du utan extra kostnad.

