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VILLA, 

RENOVERING,

SKILSMÄSSA

 

HITTA RÄTT DOM DIREKT!

SCANNA QR-KODEN 
MED DIN SMART PHONE 

FÖR ATT VETA MER! 

 

7 TRÄFFAR. 
VEM FICK VAD?
Med JP Rättsfallsnet söker du på alla ord 
i alla domar. När du hittat rätt laddar du 
ner domen direkt med ett klick.    
 JP Rättsfallsnet har en komplett bevak-
ning av alla rätts  instanser och varje år 
växer databasen med ca 375.000 nya 
domar. Allt material är fullt sökbart 
dygnet runt så du har tillgång till infor-
mationen när du än behöver den.

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

Det krävs ömsesidig respekt för rättens aktörer
stockhoLMs tinGsrätt aVkunnade den 8 mars dom i 
det mycket omskrivna ”Kokainmålet”. Målet har varit syn-
nerligen omfattande. Det har rört ett antal tilltalade, varav 
vissa har suttit häktade i över två år. Det har varit en ovanligt 
stor och i tiden utdragen förundersökning med internatio-
nella förgreningar. Förundersökningsmaterialet omfattar 
över 15 000 sidor. Huvudförhandlingen har tagit 71 dagar i 
anspråk.

Detta till trots konstaterar tingsrätten inledningsvis att 
”Några frågor av komplicerad juridisk natur har knappast 
förekommit. Målet har till övervägande del handlat om be-
visvärdering. Målet har också (min kursivering) haft en sär-
prägel såtillvida att den centrala bevisningen utgjorts av av-
lyssnade telefonsamtal och analys av e-mail, snarare än de 
muntliga utsagorna”.

När man läser detta kan man inte underlåta att fundera 
över hur domstolen ser på sin egen, på åklagarens och på 
advokatens uppgift. Man undrar över vilka tankar och slut-
satser som ligger till grund för en dylik sammanfattning av 
målet. Vad man kan notera är att argumentationen är när-
mast identisk med vad Domstolsverket anförde i NJA 1993  
s. 237. Det resonemanget vann inte HD:s gillande. Målet 
handlade om ersättning utöver den så kallade timkostnads-
normen till offentlig försvarare.

enLiGt 21 kap. 10 § rätteGånGsbaLken är försvarare be-
rättigad till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och ut-
lägg. Huvudregeln är att arvodet ska bestämmas med till-
lämpning av den så kallade timkostnadsnormen. Denna tar 
sin utgångspunkt i de allmänna advokatbyråernas kostnads-
läge 1999. Vid fastställandet av normen har man utgått från 
en normal arbetstid om 1 640 arbetade timmar, varav cirka 
1 200 har ansetts debiterbara i en normal advokatverksam-
het. Normen utgör en timersättning och uppgår för 2013 till 
1 242 kronor plus moms. (Denna ersättning utgör inte lön till 
advokaten utan ska täcka dennes samtliga kostnader förena-
de med advokatverksamheten.) Lagstiftaren har angivit en 
möjlighet att frångå timkostnadsnormen, om den skicklighet 
och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra om-
ständigheter av betydelse ger anledning till detta.

tinGsrätten konstaterar att ”ingen av försvararna vi-
sat någon sådan skicklighet i utförandet av uppdraget att det 

av den anledningen skulle finnas skäl att tillämpa en högre 
timersättning än normen”. Också detta ansluter nära till vad 
Domstolsverket för tjugo år sedan utan framgång hävdade 
som grund för att inte frångå timkostnadsnormen. Till skill-
nad från vad som då anfördes från Domstolsverkets sida sak-
nas något närmare resonemang om grunden för denna dom-
stolens bedömning av visad skicklighet i detta konkreta fall, 
förutom att bevisvärdering inte förefaller ingå som en para-
meter vid skicklighetsbedömningen. Till detta tydliga be-
sked från Stockholms tingsrätt har jag givetvis inte någon 
uppfattning eftersom jag inte följt målet och därför saknar 
kunskap om graden av försvararnas skicklighet vid utövan-
det av sitt uppdrag. Frågan om skäl för förhöjd ersättning på 
grund av visad skicklighet föreligger eller inte är till sin natur 
sådan att den diskretionärt måste bedömas av den domstol 
som iakttagit advokaternas arbete. Min kritik avser främst 
något annat.

tinGsrätten har äVen att ta ställning till om det finns an-
dra omständigheter av betydelse, som skulle kunna ge an-
ledning till att frångå normen. Tingsrätten hänvisar också i 
detta sammanhang till rättsfallet NJA 1993 s. 237. Av detta be-
kräftas att högre ersättning kan utgå om målet varit omfat-
tande och krävt genomgång av ett synnerligen omfattande 
material. HD uttalar vidare att detta kan leda till ekonomiska 
återverkningar såväl vad gäller det löpande arbetet som möj-
ligheten att bibehålla andra klienter, liksom möjligheten att 
åta sig nya uppdrag. Advokaten beviljades ersättning utöver 
timkostnadsnormen med bortseende från de argument som 
Domstolsverket anfört. Det är oklart hur tingsrätten tolkat 
detta avgörande som man stöder sitt beslut i ersättningsfrå-
gan på.

Tingsrättens slutsats av detta rättsfall är, något förvånande 
måhända, att det i försvararuppdraget ingår en skyldighet 
att begränsa kostnaderna och insatserna i möjligaste mån. 
Det är oklart varå tingsrätten grundar denna för mig och,  
vågar jag påstå, flertalet advokater, helt obekanta regel. Av  
8 kap. 4 § rättegångsbalken framgår tvärtom att det åligger 
en advokat att redbart och nitiskt utföra de uppdrag som an-
förtrotts honom och iaktta god advokatsed. Enligt god advo-
katsed är advokatens främsta plikt att visa trohet och lojalitet 
mot klienten. Det åligger vidare advokaten att utföra upp-
draget med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsam-

ANNE
RAMBERG
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het. Advokaten ska vidare enligt vägledande regler om god 
advokatsed se till att klienten inte förorsakas onödiga kost-
nader. Det är klientens intressen som sätts i förgrunden. Re-
dan här har alltså domstolen allvarligt gått fel. Men, som om 
inte detta principiellt betänkliga fel skulle räcka, så kommer 
det mer.

Tingsrätten lutar sig i sitt fortsatta resonemang mot åkla-
garnas yttranden över advokaternas ersättningsyrkanden. 
Åklagarna har hävdat att den av advokaterna angivna tidsåt-
gången för inläsning är ”väl tilltagen”. Vad som närmare av-
ses med den lokutionen kan man bara spekulera i. Men, inte 
heller i det hänseendet kan jag ha någon som helst uppfatt-
ning i sak. Bedömningen vad som är skälig tidsåtgång saknar 
jag underlag att göra. Detsamma gäller åklagarnas påpekan-
de att utformningen av arbetsredogörelserna inte tillgodoser 
föreskrivna krav. Jag saknar också här den kunskap om för-
hållandena som krävs för att kunna ha en välgrundad upp-
fattning i sakfrågan. Vad åklagarna tycker i dessa frågor har 
dock mer perifert intresse. Avgörande bör vara hur domsto-
len bedömer dessa frågor. Såsom än mer anmärkningsvärd 
framstår emellertid en annan punkt. Det gäller åklagarnas av 
domstolen återgivna argumentation om att ”vissa av försva-
rarna har yrkat ersättning för högre antal arbetstimmar än 
som anses vara debiterbara i en normal advokatverksamhet 
(1 200 timmar per år)” därmed insinuerande att detta skulle 
vara felaktigt eller klandervärt. På detta har jag mycket be-
stämda synpunkter.

tinGsrätten FastsLår att denna norm utgör en rimlig 
utgångspunkt för bedömningen av advokaternas yrkanden 
om ersättning. Till grund för denna analys hänvisar tingsrät-
ten ånyo till NJA 1993 s. 237, varav det påstås följa att debiter-
bar tid i normal advokatverksamhet uppgår till 100 timmar 
per månad och att advokater inte ska få betalt för mer än 
1 200 timmars arbete oberoende av hur mycket de arbetar. 
Denna uppfattning kan inte vara riktig. Den bygger i själva 
verket på ett tankefel.

På fullt allvar synes tingsrätten anse att advokater, även 
om de, såsom mycket ofta är fallet, arbetat mer än 1 640 tim-
mar eller av olika skäl kan debitera mer än cirka 70 procent 
av arbetad tid, inte ska vara berättigade till ersättning med 
mer än 1 200 timmar årligen. Grunden för denna intellektu-
ella kullerbytta uppges vara att timkostnadsnormen utgår 
från att endast cirka 1 200 timmar av en normal heltidstjänst 
utan övertid, det vill säga 1 640 arbetade timmar, är debite-
ringsbara i en ”normal” advokatverksamhet. Här går dom-
stolen fel.

Vad det handLar oM är att normens storlek, som årligen 
uppräknas med utgångspunkt i olika kostnadsindex, inte har 
något som helst att göra med hur många timmar enskilda 
advokater faktiskt arbetar. Det varierar givetvis stort. En stor 
del av kårens medlemmar arbetar avsevärt mer än 1 200 de-
biterbara timmar. Att advokater ska få betalt för den tid de 
lägger ned utöver 1 200 timmar är givetvis en självklarhet. 
Endast i fantasin kan konsekvenserna av tingsrättens resone-
mang förstås. HD har heller inte i det refererade målet prö-
vat hur många timmars arbete som ska ersättas utan endast i 
frågan om det arbete som faktiskt utförts ska ersättas med 
frångående av normen eller ej. Tingsrätten synes ha blandat 

ihop beräkningsmodellens utgångspunkt med de insatser 
som faktiskt erfordrats i det enskilda fallet. Och om kartan 
och terrängen inte stämmer överens måste givetvis verklig-
heten ta över. Domstolens resonemang minner om de forna 
öststaternas planekonomiska tänkande. Det blev som be-
kant inte så bra.

det här Med FörsVarares rätt till ersättning för nedlagt 
arbete handlar inte bara om pengar. Det handlar på ett prin-
cipiellt plan om respekten för den enskildes rätt till en för-
svarare och om rättssäkerhet. Även den mest förhärdade 
brottsling har rätt till ett fullgott försvar. Och – som vi alla vet 
– rättssäkerhet kostar ofta pengar. Men den kostnaden måste 
rättssamhället ta. Om en fullgod försvararinsats kräver mer 
arbete än som motsvarar 1 200 årstimmar – then so be it! Att 
till exempel då som tingsrätten ifrågasätta behovet av försva-
rarnas närvaro vid huvudförhandlingen (till vilken de för öv-
rigt kallats), är rätt magstarkt. Det måste vara försvararens 
sak att pröva om han bedömer att närvaro vissa rättegångs-
dagar kan avvaras. Gör han bedömningen att så inte är fallet 
är det hans plikt att inställa sig. Sedan kan det i efterhand 
visa sig att advokaten viss dag inte hade behövt närvara. Han 
skall då likväl ha ersättning.

en sLutsats Man kan dra, av detta och andra stora mål 
som havererat, är att domstolens ansvar är tungt. Det är på 
domstolen det ankommer att hålla ordning och reda under 
förhandlingen. Misslyckas man med det riskerar det att leda 
till allvarliga konsekvenser. Det är särskilt angeläget när rät-
tegången är en följd av en lång, omfattande och ständigt på-
gående förundersökning, utökad användning av hemliga 
tvångsmedel och extremt långa häktningstider. Det påverkar 
givetvis såväl de tilltalades frustration som åklagarens och 
advokatens arbetssituation. Vad som krävs är en ömsesidig 
respekt för rättens aktörer. Men, då måste alla leva upp till 
en lägsta professionell nivå. Var och en på sitt sätt. Det före-
faller tveksamt om Kokainmålet handlagts så att dessa krav 
innehållits. 

Anne Ramberg

anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Tingsrättens slutsats av detta rättsfall är, något för- 
vånande måhända, att det i försvararuppdraget ingår 
en skyldighet att begränsa kostnaderna och  
insatserna i möjligaste mån.”
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Årsavgiften till Advokat-
samfundet bör bli avdragsgill
advokatsamfundet har skrivit 
till Finansdepartementet och 
begärt att inkomstskattela-
gen ska ändras, så att advoka-
ternas årsavgift till advokat-
samfundet blir avdragsgill.

I dag räknas årsavgiften som en 
personlig levnadsomkostnad, 
som inte får dras av – trots att av-
giften är nödvändig för att man ska 
kunna arbeta som advokat.  Advo-
katsamfundet framhåller att revi-

sorernas och fastighetsmäklarnas 
avgifter till Revisorsnämnden och 
Fastighetsmäklarnämnden är av-
dragsgilla i motsats till årsavgiften 
till Advokatsamfundet – trots att 
också avgiften till samfundet täck-
er kostnaden för godkännande 
och auktorisation inom en yrkes-
kår. Advokatsamfundet har också 
frågat alla advokatorganisationer i 
Europa och fått veta att årsavgiften 
är avdragsgill i alla länderna utom 
Danmark och Liechtenstein.

 Skatteverket instämmer i att det 
finns omständigheter som talar för 
att årsavgiften ska behandlas som 
en nödvändig kostnad, men anser 
att en lagändring krävs för att göra 
årsavgiften avdragsgill.

Läs adVokatsaMFundets skri-
velse till Finansdepartementet, in-
klusive samfundets PM med förslag 
till ny lagstiftning och samfundets 
skriftväxling med Skatteverket på 
Advokatsamfundets hemsida.

Straffskalorna för 
våldsbrott ses över
Regeringen anser att det finns 
anledning att överväga ytterli
gare skärpningar av straffen för 
allvarliga våldsbrott, eftersom 
det enligt regeringen inte kan 
konstateras några ökningar av 
strafftiderna efter straffskärp
ningsreformen 2010 som hade 
till syfte att åstadkomma gene
rella höjningar av straffen för 
sådana brott.

Därför ger regeringen riks
åklagare Anders Perklev i upp
drag att överväga och föreslå 
ändringar av straffskalorna för 
grov misshandel, rån, grovt rån, 
grov utpressning och andra all
varliga våldsbrott där det be
hövs. Syftet ska vara att åstad
komma en höjd straffnivå för 
brotten. Uppdraget ska redovi
sas senast den 31 mars 2014. 

Kommittédirektiv Översyn av 
straffskalorna för vissa allvar
liga våldsbrott, dir. 2013:30

Obligatorisk tolkning 
i brottmål i nytt förslag
Regeringen föreslår i en lag
rådsremiss att det införs en 
obligatorisk skyldighet att till
handahålla tolkning vid ett 
sammanträde inför rätten eller i 
ett polisförhör när den ankla
gade inte behärskar svenska. 
Domstolar eller brottsutredan
de myndigheter ska också vara 
skyldiga att översätta vissa 
handlingar i brottmål. Dessut
om vill regeringen se en höjning 
av kompetenskraven när det 
gäller de tolkar och översättare 
som anlitas av domstolar och 
brottsutredande myndigheter. 
Om det är möjligt ska endast 
auktoriserade tolkar och över
sättare anlitas. Lagrådsremis
sen har sin grund i ett EUdirek
tiv som är det första steget i 
arbetet med att stärka proces
suella rättigheter i brottmål 
som EU enades om under det 
svenska EUordförandeskapet 
under 2009. 

Lagändringarna föreslås trä
da i kraft den 1 oktober i år. fo
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Justitieministerns kritik av domstolarna 
bemöts av Anne Ramberg
”domstolarna följer inte våra 
direktiv om straffskärpning”, 
skrev beatrice ask i dagens 
nyheter. advokatsamfundets 
generalsekreterare anne 
ramberg ifrågasatte i sin 
blogg justitieministerns  
artikel.

Justitieminister Beatrice Ask kri-
tiserade domstolarna i en debatt-
artikel på Dagens Nyheter den 4 
mars. Den reform som regeringen 
sjösatte 2010 har inte gett det gen-
svar regeringen förväntat sig. Syf-
tet var att skärpa straffen för allvar-
liga våldsbrott, men trots tydliga 
reformer har, enligt justitieminis-
tern, inte domstolarna dömt ut 
längre straff när det gäller vålds-
brott. Förutom att skärpa straffen 
syftade reformen till att ”få en stör-
re spridning inom straffskalorna” 
eftersom svenska domstolar, skrev 
Beatrice Ask, vanligtvis utgår från 
straffminimum. Beatrice Ask kon-
staterade att: ”Straffen som döms 
ut idag är i stort sett på samma nivå 
som före reformen.” Hon konsta-
terade också att det är ”anmärk-
ningsvärt att inte hårdare straff 
för allvarliga våldsbrott har dömts 
ut”. Hon avslutade med att utlova 

en utredning som ska ta fram för-
slag som ”garanterar att den skärp-
ta synen på allvarliga våldsbrott får 
effekt”. 

anne raMberG skreV i sin blogg 
samma dag: ”Alldeles oberoende 
vad man må ha för åsikt i frågan om 
straffskalor eller hur man lämpli-
gast åstadkommer höjda straff kan 
jag tycka att det är en egenartad ut-
veckling att statsråd i debattartik-
lar går ut och kritiserar sina myn-
digheter.”  

Ramberg skrev vidare att: ”De-
mokratin är som bekant inte en-
sam en garant för rättsstaten och 

dess kännetecken. Lagstiftningen 
måste därför ha viss kvalitet inte 
bara lagtekniskt utan också till sitt 
materiella innehåll. Det kan man 
inte säga är fallet när det gäller den 
aktuella reformen. Förslaget blev 
också föremål för stark kritik från 
bland annat Advokatsamfundet 
och Lagrådet.” 

Ramberg poängterade även att: 
”Redan Domarreglerna uppställ-
de krav på oberoende. Huvudtan-
ken var explicit, nämligen just att 
skydda enskilda från godtycke och 
hårdhet i rättstillämpningen och 
att skydda oskyldiga att dömas för 
brott de inte begått. Det finns där-
för anledning att särskilt uppmärk-
samma försök till påverkan av 
domstolarna från det allmännas 
sida som sker genom politiska di-
rektiv, med ekonomiska medel el-
ler genom administrativ styrning.”

Anne Ramberg avslutade med 
att konstatera: ”Dagens artikel 
åskådliggör att det kanske ändå 
hade varit bra med en författnings-
domstol som på ett tidigt stadium 
hade kunnat sätta stopp för en 
onödig och dålig lagstiftningspro-
dukt när regeringen väljer att allt 
för ofta bortse från Lagrådets kri-
tik.”

Beatrice Ask.
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JO kritiserar polisen
polismyndigheten i stock-
holms län får kritik av Justitie-
ombudsmannen för att den 
inte tillåtit ostörda samtal 
mellan förvarstagna och de-
ras offentliga biträden.

Bakgrunden till JO:s kritik är en 
anmälan från en advokat mot Po-
lismyndigheten i Stockholms län. 
Advokaten hävdade att polismyn-
digheten hade nekat honom en-
skilt samtal med hans klient. En 
polisintendent ska ha påstått att 
rummet där förvarsförhandling-
en skulle hållas på gränspolisen 
inte var lämpat för samtal i enrum 
mellan klient och offentligt biträ-
de eftersom det fanns en risk för 
att den förvarstagne skulle kunna 
avvika. Advokaten upplystes om 
att ville han tala med sin klient var 
han tvungen att göra detta i närva-
ro av Kriminalvårdens transport-
tjänst. Advokaten protesterade 
utan resultat. Enligt anmälan från 
advokaten verkar förfarandet vara 
standard när det gäller offentliga 
biträdens möjligheter att samtala 
med sina klienter vid förvarsför-
handlingar hos Polismyndighe-
ten i Stockholms län. Han har dels 
egna liknande tidigare erfarenhe-
ter, dels har han hört motsvarande 
berättelser från sina kollegor.

 Polismyndigheten anger i sitt 
svar till JO att man inte anser att 
det föreligger någon skyldighet för 

dem att ”i den aktuella situatio-
nen” säkerställa att enskilt samtal 
kan genomföras i samband med 
förvarsförhandling. Trots att po-
lismyndigheten inte anser att man 
begått något fel ska arbetet med att 
ta fram en lämplig lokal för ända-
målet påbörjas.

JO Hans-Gunnar Axberger kon-
staterar i sitt beslut att en frihets-
berövad persons rätt att kommu-
nicera ostört med advokat är en 
generell princip ”som kommer 
till uttryck på flera ställen i lag-
stiftningen”. JO skriver vidare att: 

”Det är närmast en självklarhet att 
en förvarstagen i samband med 
förvarsförhandling ska ha möjlig-
het att samråda ostört med sitt of-
fentliga biträde”. Eftersom det i 
detta fall var svårt att tillmötesgå 
advokatens begäran, då förvars-
förhandlingen skedde i ett vanligt 
tjänsterum på gränspolisen, kriti-
serar inte JO det som förekom vid 
just detta tillfälle, utan istället Po-
lismyndigheten i Stockholms län 
för att myndigheten inte förutsett 
behovet av ett enskilt rum.

Läs JO:s beslut på www.jo.se MP
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Höjd ersättning för 
kränkning vid våldtäkt
Nämnden för brottsskadeer
sättning har beslutat att höja 
ersättningsnivån för kränkning 
vid våldtäkt mot vuxna från 
75 000 kronor till 100 000 kro
nor.

Höjningen hänger ihop med 
de föreslagna förändringarna i 
lagstiftningen om sexualbrott. 
Nämnden beslutade även att 
den schabloniserade ersätt
ningen för sveda och värk ska 
höjas från 10 000 kronor till 
15 000 kronor.

 Brottskadeersättning betalas 
bara ut om brottsoffret inte har 
fått full ersättning genom ska
destånd eller försäkring. Det är 
delvis olika regler för de olika 
ersättningstyperna, men i vissa 
avseenden är reglerna desam
ma för domstolarnas och 
Brottsoffermyndighetens be
dömning av ersättning.

Väntetiden i svenska  domstolar har minskat
tingsrätterna nådde under 
2012 regeringens verksam-
hetsmål att huvuddelen av 
brottmålen ska vara avgjorda 
inom fem månader. 

De är också nära att klara målet att 
tvistemålen ska avgöras inom sju 
månader. Handläggningstiderna 
har minskat överlag, på förvalt-
ningsrätterna med en och en halv 
månad och i kammarrätterna med 

en halv månad. Barbro Thorblad, 
som är generaldirektör på Dom-
stolsverket, säger i ett pressmed-
delande att en bidragande orsak 
är att medel har tillskjutits de dom-
stolar som haft behov av extra per-
sonal.

– Även genomförda reformer 
som En modernare rättegång har 
bidragit till att minska handlägg-
ningstiderna, säger Barbro Thor-
blad.

 Under 2012 avgjordes 7 600 fler 
mål i svenska domstolar än under 
2011.  Den senaste femårsperioden 
visar att även om antalet mål har 
ökat så har antalet avgjorda mål 
ökat snabbare vilket ger en bra ba-
lans. Domstolsverket ser dock en 
fara i att målen blir större och mer 
omfattande i framförallt tingsrät-
ter och hovrätter, vilket försvårar 
för domstolarna att kunna uppfyl-
la målen.

Fler ärenden hos polisen 
oförändrat i domstolarna
Brottsförebyggande rådet, Brå, 
har tillsammans med Rikspolis
styrelsen, Åklagarmyndigheten, 
Domstolsverket och Kriminal
vården tagit fram en rapport 
med prognoser över de när
maste fyra årens, år 2013–2016, 
verksamhetsvolymer genom 
rättskedjan. Antal inkomna 
ärenden hos polisen beräknas 
öka med cirka 3 procent och 
antal ärenden som redovisas 
till åklagare beräknas öka med 
6 procent. Hos åklagarmyn
digheten beräknas antalet 
brottsmisstankar däremot vara 
oförändrat och antalet brotts
misstankar med åtalsbeslut 
att öka med 3 procent. När det 
gäller de svenska domstolarna 
kommer antalet inkomna och 
avgjorda brottmål, enligt prog
nosen, att ligga på samma siffra 
som idag. Totalt beräknas anta
let klienter i Kriminalvården att 
minska med cirka 4 procent.

Prognoserna bygger i första 
hand på statistiska analyser, 
men även till viss del på kvalita
tiva bedömningar.

Hans-Gunnar Axberger.
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Advokat får skadestånd
för uteblivet arvode
Jk-beslut ger ”bortglömd” 
advokat skadestånd.

En advokat som förordnades av 
Uddevalla tingsrätt som offentlig 
försvarare åt en person misstänkt 
för grov kvinnofridskränkning har 
fått rätt i sin begäran om ersättning 
för arvode. Bakgrunden är att det 
redan hade väckts åtal mot den 
misstänkte för stöld vid Väners-
borgs tingsrätt och att en försva-
rare redan hade förordnats i det 
målet. När Uddevalla tingsrätt av-

slog häktningsyrkandet för kvin-
nofridskränkning lämnades målet 
över till Vänersborgs tingsrätt och 
försvararen i kvinnofridskränk-
ningsmålet ”glömdes” bort. En-
dast den första offentliga försvara-
ren tillerkändes ersättning.

 Advokaten som glömdes bort 
begärde sedan ersättning hos Jus-
titiekanslern med knappt 13 000 
kronor samt mervärdesskatt.

 Vänersborgs tingsrätt erkän-
ner att man gjort sig skyldig till 
skadeståndsgrundande fel genom 

att inte uppmärksamma att ad-
vokaten hade förordnats som of-
fentlig försvarare. JK delar tings-
rättens bedömning och skriver i 
sitt beslut att Vänersborgs tings-
rätt genom sitt misstag har ådra-
git staten skadeståndsskyldighet. 
Skadeståndsersättningen baseras 
på timkostnadsnormen för 2012, 
då häktningsförhandlingen ägde 
rum. Eftersom skadestånd inte 
utgör en skattepliktig omsättning 
enligt mervärdesskattelagen ska 
moms inte ingå i ersättningen.

Klas Friberg blir 
länspolismästare 
Regeringen har utsett nuvaran
de chefen för Rikskriminalpoli
sen Klas Friberg till ny länspolis
mästare vid Polismyndigheten i 
Västra Götaland. Klas Friberg 
tog jur. kand.examen 1987 och 
arbetade som biträdande jurist 
vid en advokatbyrå 1990–1991. 
Därefter genomgick han polis
chefsutbildning och har sedan 
dess haft flera chefsbefattning
ar vid Polismyndigheten i Väs
tra Götaland. Chef för Rikskri
minalpolisen har Klas Friberg 
varit sedan december 2010. 
Den nya tjänsten tillträder han 
den 1 maj 2013.

Inget automatiskt upp-
skov vid ansökan om nåd
Regeringen föreslår i en lag
rådsremiss att det automatiska 
uppskovet med verkställighet 
av fängelsestraff vid ansökan 
om nåd ska avskaffas. Verkstäl
ligheten får normalt påbörjas så 
snart domen i påföljdsdelen 
vunnit laga kraft. Om den döm
de senast på inställelsedagen 
ansöker om nåd ska straffverk
ställigheten anstå i avvaktan på 
beslut i nådeärendet och den 
dömde får ett automatiskt upp
skov. En möjlighet som reger
ingen nu vill ta bort.

 Vidare föreslår regeringen en 
överflyttning av ärenden vilket 
bland annat innebär att om 
en utländsk medborgare har 
utvisats på grund av brott ska 
denne kunna ansöka hos Mig
rationsverket om uppehållstill
stånd eller om upphävande av 
utvisningsbeslutet. Om ansö
kan bör beviljas ska verket med 
ett eget yttrande lämna över 
ärendet till en migrationsdom
stol. Om det inte finns skäl att 
bevilja ansökan ska verket avslå 
och det beslutet ska kunna 
överklagas till en migrations
domstol. Reformen syftar till 
att flytta över sådana ärenden 
som inte kräver ett ställningsta
gande från regeringen till myn
dighetsnivå. fo
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Advokatsamfundet mer positivt 
till ny kameraövervakningslag
regeringen har överlämnat en 
proposition till riksdagen om 
ny kameraövervakningslag. 
advokatsamfundet tycker att 
förslaget är godtagbart.

Regeringens förslag om ny kame-
raövervakningslag syftar till att 
balansera intresset av att använ-
da kameraövervakning för berät-
tigade ändamål och intresset av 
att skydda den personliga integri-
teten. Utgångspunkten är även 
fortsättningsvis att det ska krävas 
tillstånd på de platser där allmän-
heten har tillträde som gator och 
torg. Tillstånd ska ges om intres-
set av övervakning väger tyngre än 
integritetsintresset. Nytt är att det 

uttryckligen anges att vikt ska fäs-
tas vid om syftet är att avslöja eller 
utreda brott samt om teknik som 
främjar skyddet av den personliga 
integriteten används. Med den nya 
lagen vill regeringen skapa större 
utrymme för kameraövervakning 
som inte kräver tillstånd.

För att integritetsskyddet ska 
stärkas införs en skadeståndsbe-
stämmelse som ger enskilda rätt 
till ersättning när lagen överträds. 
Även sekretesskyddet och kraven 
på säkerhet för inspelat material 
stärks.

Advokatsamfundet, liksom Lag-
rådet, har varit starkt kritiskt till 
det tidigare förslaget om ny kame-
raövervakningslag, men Anne 

Ramberg, Advokatsamfundets ge-
neralsekretare, säger nu att det nya 
lagförslaget är åtminstone godtag-
bart även om det inte ger ett totalt 
och fullständigt skydd.

Även Datainspektionen ställer 
sig bakom förslaget, men med vis-
sa förbehåll. Enligt förslaget ska 
det alltid vara tillåtet att lämna ut 
material från kameraövervakning 
till polisen och andra brottsbekäm-
pande myndigheter. Datainspek-
tionen håller med om att polisen 
ska få ta del av bildmaterial, men 
bara om det behövs för att den ska 
kunna fullgöra sina arbetsuppgif-
ter.

Lagändringarna föreslås träda i 
kraft den 1 juli i år.
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Förslag om skärpt 
sexualbrottslagstiftning
Regeringen överlämnade i mars 
en proposition till riksdagen 
som innehåller förslag på en 
förändrad och skärpt sexual
brottslagstiftning. Ett av försla
gen är att bestämmelserna om 
våldtäkt utvidgas. Begreppet 
”hjälplöst tillstånd” ersätts av 
det vidare begreppet ”särskilt 
utsatt situation”. Detta tydlig
gör att även de situationer där 
offret möter övergreppet med 
passivitet omfattas av våld
täktsbrottet. Vidare föreslår re
geringen att tillämpningsområ
det för grovt sexuellt övergrepp 
mot barn utvidgas.  Även Euro
parådets konvention om skydd 
för barn mot sexuell exploate
ring och sexuella övergrepp ska 
godkännas av riksdagen och 
lagändringar som krävs för att 
Sverige ska kunna tillträda kon
ventionen föreslås.

Lagändringarna föreslås trä
da i kraft den 1 juli i år.

HD ger advokat extra timmar
högsta domstolen har beslu-
tat att ge en advokat som är 
förordnad som rättshjälpsbi-
träde ytterligare 30 timmar 
retroaktivt.

Hovrätten beslutade att rättshjäl-
pen skulle upphöra, men Högsta 
domstolen anser att det finns skäl 
för att rättshjälpen ska få fortsätta 
för en man som låg i skadestånds-
tvist med Trafikverket. Därför 
beviljar HD ytterligare rättshjälp 
med högst 30 timmar retroaktivt. 

Detta trots att 100-timmarsgrän-
sen i 15 § rättshjälpslagen är pas-
serad med råge då ytterligare 40 
timmar rättshjälp redan beviljats. 
Men HD konstaterar i sitt beslut att 
”av förarbetena framgår att möjlig-
heten att överskrida 100-timmars-
gränsen är avsedd att tillämpas i 
ett fåtal undantagsfall”. Domsto-
len skriver att utrymmet för att 
låta rättshjälpen fortsätta efter 100 
timmar, särskilt med tanke på de 
redan beviljade 40 timmarna, är 
mycket begränsat, men konstate-

rar att det föreligger särskilda om-
ständigheter i det aktuella fallet. 
De skäl HD anger är bland annat 
att tvisten har stor betydelse för 
personens framtida försörjning 
samt att Trafikverket är en eko-
nomiskt överlägsen part och att 
tvisten är komplicerad med ”till 
viss del internationell prägel”.  
De ytterligare 30 timmarna får  
enligt HD ”täcka arbete som lagts 
ned före Högsta domstolens be-
slut”.

HD:s mål Ö 203-12

eFter eu-doMstoLens aVGörande:

HD tar upp dubbel- 
bestraffning i plenum
högsta domstolens krav på 
klart stöd i eu-stadgan för att 
åsidosätta svensk rätt strider 
mot eu-rätten. det kom eu-
domstolen fram till i en dom. 
nu tar hd upp frågan om dub-
belbestraffning i plenum och 
kan ändra sin praxis.

Högsta domstolen meddelade den 
19 mars prövningstillstånd i frå-
gan om en person som har påförts 
skattetillägg för oriktig skatteupp-
gift därefter också kan dömas för 
skattebrott. Högsta domstolen be-
slöt att frågan ska avgöras av HD i 
plenum, det vill säga med alla Hög-
sta domstolens 14 ledamöter när-
varande. HD avgör frågor i plenum 
när domstolens tidigare prax-
is ska ändras, eller när en fråga 
har särskild betydelse för rättstil-
lämpningen. Pleniavgöranden är 
mycket ovanliga i de högsta dom-
stolarna i Sverige. Sedan 1987 har 
HD hållit plenum bara tre gånger.

Prövningstillståndet gäller frå-
gan om åklagarens talan ska avvisas 
i ett mål om bland annat ansvar för 
skattebrott, där Skatteverket har 
påfört den tilltalade skattetillägg.

HD tar upp frågan om dubbel-
bestraffning efter en dom från EU-
domstolen den 26 februari. EU-
domstolen kom efter en förfrågan 
från Haparanda tingsrätt fram till 
att det kan vara tillåtet enligt EU:s 
stadga om de grundläggande rät-
tigheterna att döma en person för 
skattebrott sedan personen har 
påförts ett administrativt skatte-
tillägg. Enligt domstolen kan såda-
na dubbla sanktioner vara tillåtna, 
förutsatt att skattetillägget inte har 
straffrättslig karaktär.

det är den nationeLLa domsto-
len som ska bedöma om skattetil-
lägget har straffrättslig karaktär. 
Bedömningen ska göras utifrån de 
tre så kallade Engel-kriterierna:

1. Den rättsliga kvalificeringen 
av överträdelsen i nationell rätt.

2. Överträdelsens art.
3. Arten av och strängheten i 

den sanktion som den berörde kan 
åläggas.

Därmed är det Haparanda tings-
rätt som ska avgöra om det svens-
ka skattetillägget har straffrättslig 
karaktär enligt unionsrätten. Om 
tillägget har straffrättslig karaktär, 
blir EU-stadgans förbud mot dub-
bel lagföring och dubbelbestraff-
ning aktuellt.

eu-doMstoLen underkände 
också Högsta domstolens krav i ti-
digare avgöranden på ”klart stöd” 
i EU-stadgans lydelse eller i rätts-
praxis för att en svensk domstol 
ska åsidosätta nationella bestäm-
melser som strider mot rättighe-
terna i EU-stadgan. Unionsrätten 
hindrar en sådan domstolspraxis, 
enligt EU-domstolen.

Nu tar alltså HD upp frågan om 
dubbelbestraffning i plenum, och 
har möjlighet att ändra sin tidigare 
praxis.  

HD:s beslut den 19 mars 

i mål B 4946-12, 

EU-domstolens dom den 

26 februari i mål C-617/10
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Satsning på information 
till utsatta och vittnen
Mer än var femte person i Sve
rige har misstänkt eller vetat 
om att någon i den nära omgiv
ningen har utsatts för våld i sin 
partnerrelation. Men bara 17 
procent av dem som har miss
tänkt eller vetat det har anmält 
brottet till polisen.

 Nu vill polisen få fler vittnen 
och utsatta människor att an
mäla brott i nära relationer ge
nom informationskampanjen 
Kom till oss.

 Rikspolisstyrelsen undersök
te under januari och februari 
hur människor i Sverige ser på 
brott i nära relationer. Under
sökningen visar att 22 procent 
har misstänkt eller vetat att nå
gon i närheten har utsatts för 
våld i en nära relation. De vanli
gaste skälen till att man inte po
lisanmäler är att man tror att 
offret redan har tagit tag i situa
tionen, att man inte förstår att 
det rör sig om ett så allvarligt 
brott, och att man är rädd att 
själv skadas av förövaren.
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straffprocessutredningens 
förslag konsoliderar den ut-
veckling som har skett och 
anpassar rättegångsbalkens 
regler till att verkligheten är 
annorlunda än 1948. 
För brottmålsadvokater 
innebär förslagen stora 
nyheter.

Utredningen lägger fram en rad 
förslag till reformer av straffpro-
cessen. Här behandlas några av de 
mer centrala.

De föreslagna ändringarna ska 
ge parterna större inflytande över 
hur målen handläggs.

Rättens aktörer – domaren, åkla-
garen, den tilltalade och målsägan-
den – får tydligare roller i proces-
sen. Det innebär en förskjutning 
från domaren till åklagaren.

– Åklagaren ska ange ramen för 
processen ännu tydligare, förkla-
rade Stefan Strömberg.

Domstolen ska inte utreda må-
let, utan ta ställning till åklagarens 
påståenden. Domaren ska inte 
agera självmant för att utredning-
en i skuldfrågan ska bli fullständig. 
Men domstolen ska ha kvar det 
slutliga ansvaret för att det finns 

tillräckligt underlag för att bedö-
ma påföljdsfrågan.

Domstolen ska inte kunna döma 
till en strängare påföljd än vad åkla-
garen har yrkat. Åklagaren ska all-
tid ange i åtalet vilken påföljd som 
yrkas. Påföljdsyrkandet kan änd-
ras i tingsrätten om det finns skäl 
för det. Åklagarens slutliga yrkan-
de begränsar domstolens påföljds-
val. I hovrätten och Högsta domsto-
len ska åklagaren som huvudregel 
inte kunna ändra sitt påföljdsyr-
kande i skärpande riktning.

– Målsägandens rätt att biträda 
åtalet tas bort, berättade Stefan 
Strömberg. 

Åklagaren ansvarar ensam för 
talan om straffansvar. Målsägan-
den ska kunna föra talan om an-
svar om åklagaren inte väcker åtal, 
lägger ned åtalet eller inte överkla-
gar när åtalet har ogillats.

Den tilltalade får rätt till kost-
nadsfri rådgivning av advokat un-
der högst två timmar, om åklaga-
ren yrkar på en strängare påföljd 
än böter. Rådgivningen påverkar 
inte bestämmelserna om offent-
lig försvarare. Den tilltalade får 
själv välja advokat, och advokaten 
får ersättning av den domstol som 

prövar åtalet. Den misstänkte ska 
underrättas om rådgivningsmöj-
ligheten redan under förunder-
sökningen.

MåLen i tinGsrätten ska kunna 
handläggas på olika sätt beroende 
på hur ingripande påföljd åklaga-
ren yrkar och vilken inställning 
den tilltalade har till åtalet:

1. I mål där åklagaren yrkar att 
påföljden ska bli böter ska åklaga-
ren som huvudregel utfärda straff -
föreläggande.

2. Mål där åklagaren yrkar högst 
sex månaders fängelse ska kunna 
avgöras i ett särskilt förfarande 
utan huvudförhandling om den 
tilltalade erkänner, godtar samtli-
ga yrkanden i samband med åtalet 
och samtycker till att målet avgörs 
på det sättet.

3. Mål där åklagaren yrkar fäng-
else i mer än sex månader eller vis-
sa andra påföljder och mål där den 
tilltalade är under 18 år ska alltid 
avgöras efter huvudförhandling.

I alla mål där åklagaren inte har 
utfärdat strafföreläggande ska 
åklagaren väcka åtal genom att ge 
in åtalet till rätten. Åklagaren ska 
samtidigt skicka eller lämna åtalet 

Advokat Eva 
Kullman, Kalmar. 

 Det finns bra 
förslag för att ef
fektivisera hand
läggningen och 
förhoppningsvis få en snabbare 
målhantering. Dock ser jag 
praktiska problem såsom vid 
åklagarens föreläggande till 
misstänkt att lämna yttrande till 
tingsrätten om inställningen till 
brottspåstående, skadestånd 
och påföljd i fallet då mål even
tuellt skall kunna avgöras utan 
huvudförhandling.  Vidare an
ser jag tron på polisens möjlig

het till utredning om enskilda 
anspråk vara alltför optimistisk. 
Jag finner att strafföreläggan
de med påföljd villkorlig dom 
bör behållas.

 Det bästa med förslaget är 
att målen skall beredas tidigare 
och bättre inför avgörande. 

 Det sämsta är att målsägan
den genom sitt ombud inte kan 
biträda åtalet för att möjliggöra 
justering av gärningsbeskriv
ning eller vidhålla en gärnings
beskrivning som åklagare vill 
frånfalla under pågående rät
tegång. Jag anser nuvarande 
ordning bättre tillgodose måls

ägandens rätt än enligt försla
get. Frågan har stor betydelse 
för talan om enskilt anspråk, 
särskilt i fall av allvarliga och 
svårutredda skador.

Advokat 
Anna Hellron, 
Stockholm.

 Ett mycket om
fattande föränd
ringsförslag som, 
om det genomförs, på många 
sätt kommer att ställa nya krav 
på oss som advokater. Svårt att 
fullt ut överblicka de praktiska 
konsekvenserna innan jag har 

straFFprocessutredninGen FöresLår:

Åtalade kan få rätt      till advokatrådgivning

 ViLken är din koMMentar tiLL straFFprocessutredninGens FörsLaG?  Vad är det                   bästa Med FörsLaGet?  Vad är det säMsta Med FörsLaGet?

Minskad brottslighet 
hos ungdomar i åk 9
Brottsförebyggande rådets, 
Brå, nya studie, Brott bland 
ungdomar i årskurs 9, visar att 
de som går sista året på hög
stadiet begår färre brott än vad 
niondeklassarna gjorde i mitten 
av 1990talet. Främst minskar 
stöld och snatteri i affär samt 
skadegörelse. Även ungdomar
nas attityd till brott har föränd
rats och har blivit mindre till
låtande. 1997 tyckte 27 procent 
av ungdomarna att det var ”helt 
okej” eller ”ganska okej” att 
kompisar snattade, medan det 
2011 bara var 17 procent som 
tyckte så.

De som inte begår brott upp
ger i undersökningen att de har 
bättre kontakt med sina föräld
rar och att föräldrarna i större 
utsträckning har koll på vad de
ras barn gör.

Brottsofferdagen om 
nätet som brottsplats
Brottsoffermyndigheten ord
nade tillsammans med flera 
ideella organisationer en hel
dag om nätet som brottsplats 
och livlina under internationella 
brottsofferdagen på Norra La
tin i Stockholm den 22 februari. 

Seminariedeltagarna kunde 
bland annat ta del av professor 
Mårten Schultz föreläsning om 
kränkningar på internet och 
om hur juridiken och tekniken 
är i otakt med varandra. Martin 
Brinnen, jurist på Datainspek
tionen, berättade om utsatt
het på nätet med exempel på 
kränkningar som Datainspek
tionen har bedömt.  Sven Å. 
Christianson, professor i psyko
logi vid Stockholms universitet 
samt legitimerad psykolog, och 
Ulrika Rogland, som är åklagare 
i Malmö, berättade bland annat 
om den så kallade Alexandra
mannen som kallade sig Alex
andra på internet och lockade 
flickor med modellkontrakt, 
pengar och lyx till att ha sex 
med honom. 
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till den tilltalade och förelägga den 
tilltalade att svara på åtalet och de 
yrkanden som framställs. Den till-
talade ska uppmanas att svara till 
rätten senast vid en viss tidpunkt. 
De brottmål där åklagaren väcker 
åtal ska alltså inte längre inledas ge-
nom att domstolen utfärdar stäm-
ning.

Syftet med att förelägga den till-
talade att svara på åtalet är att klar-

göra den tilltalades ståndpunkter 
på ett tidigt stadium och att under-
söka om målet kan hanteras på ett 
förenklat sätt. 

Möjligheterna blir större att av-
göra ett mål när den tilltalade inte 
kommit till huvudförhandlingen 
trots att han eller hon är delgiven.

Tingsrätten ska kunna avgöra 
fler mål vid huvudförhandling med 
bara en juristdomare. Det ska gälla 

de mål som enligt förslaget kan av-
göras i den tilltalades utevaro.

Kravet på prövningstillstånd i 
hovrätten utvidgas till alla brott-
mål. Åklagarens möjlighet att jus-
tera åtalet i hovrätten och Högsta 
domstolen begränsas.

Utredningen föreslår att mål-
sägandebiträdets förordnade ska 
upphöra när tiden för att överklaga 
tingsrättens dom har löpt ut. Om 
målsäganden begär det eller om 
det annars finns anledning till det 
ska det ske en förnyad prövning av 
om målsägandebiträde ska förord-
nas i högre rätt. Utredningen före-
slår att en stödperson som följer 
med en målsägande till en rätte-
gång ska kunna få ersättning av all-
männa medel.

För att förbättra förberedelsen i 
brottmål föreslår utredningen att 
en huvudregel införs om att ett för-
beredande sammanträde ska hål-
las i omfattande mål. En möjlighet 
införs att hålla förberedande sam-
manträden efter att förundersök-
ningen har slutdelgivits men inn-
an åtalet väcks. Nya bestämmelser 
klargör att förberedelse även kan 
ske genom skriftväxling eller på 
annat sätt.

Tingsrätten ska kunna hänskju-
ta prejudikatfrågor till HD, förut-
satt att HD kan handlägga ärendet 
skyndsamt, föreslår utredningen.

Vid seMinariet ifrågasatte advo-
katerna att målägandens rätt att bi-
träda åtalet tas bort. Formulering-
en av gärningsbeskrivningen har 
betydelse för skadeståndsfrågan, 
särskilt vid personskador, beto-
nade de. Det kan uppstå svårighe-
ter för målsäganden om åklagaren 
frånfaller delar av gärningspåstå-
endet, om det gäller delar som är 
grund för skadeståndstalan.

Stefan Strömberg förklarade 
att så länge det handlar om sam-
ma gärning, är det ingenting som 
hindrar att målsäganden och åkla-
garen åberopar olika omständig-
heter till stöd för sin talan. Det är 
rättsläget nu – utredningens för-
slag innebär ingen ändring.

Advokaterna undrade också hur 
man säkerställer att den tilltalade 
förstår frågorna när han föreläggs 
att yttra sig över åtalet.

Enligt Stefan Strömberg kan det-
ta ske bland annat genom den nya 
advokatrådgivningen till den tillta-
lade.  MA

Åtalade kan få rätt      till advokatrådgivning

tagit del av förslaget i dess hel
het. 

 Positivt om rollfördelningen i 
straffprocessen blir tydligare. 
Också bra om målen kan hand
läggas och förberedas på ett 
effektivare vis så att handlägg
ningstiden av brottmålen för
kortas och antalet inställda för
handlingar minskar. 

 Målsägandens roll verkar för
svagas genom förslaget vilket 
är anmärkningsvärt tycker jag. 
Att målsäganden inte längre 
ska kunna biträda åtalet och 
kravet på ett nytt förordnande 
som målsägandebiträde för att 

slutföra målet i hovrätten är 
steg i fel riktning för målsägan
dens del och begränsande för 
oss som ombud. Stödpersoner 
och åklagare som hjälper till 
med enskilda anspråk kan inte 
heller ersätta det juridiska ar
bete som ett aktivt målsägan
debiträde utför under såväl för
undersökning som förhandling.

Advokat Henrik 
Olsson Lilja, 
Stockholm.

 Det är välkom
met med utred
ningar som inne

bär att brottmålsprocessen 
effektiviseras. Innovativa för
slag kan reducera väntetider 
vilket är till gagn både för mål
säganden och tilltalade. Samti
digt får denna iver inte göra av
kall på parternas krav på en 
rättvis rättegång. 

 Att åklagaren ska kunna kom
ma med bindande påföljdsför
slag kan förhoppningsvis verka 
lugnande för åtalade som upp
lever vägen till rättegång som 
oviss och ångestfylld. Om målet 
dessutom kan handläggas 
snabbare genom att avgöras på 
handlingarna, kan bördan lind
ras ännu mer för den tilltalade.

 Införandet av generellt krav 
på prövningstillstånd i brottmål 
är fel väg att gå. Antalet änd
rade mål i hovrätten visar att 
systemet inte fungerar. Även 
om tyngdpunkten ska ligga i 
tingsrätten väcks alltid frågor i 
andra instans som gör att den 
tilltalade kan bli friad. I Sverige 
är det dessutom mycket lätt att 
bli häktad vilket gör att åklaga
ren många gånger har ett över
tag i tingsrätten. Att inte den 
tilltalade ska kunna få en andra 
chans riskerar därför att under
gräva förtroendet för rättssys
temet.

 ViLken är din koMMentar tiLL straFFprocessutredninGens FörsLaG?  Vad är det                   bästa Med FörsLaGet?  Vad är det säMsta Med FörsLaGet?

Lagmannen Stefan Strömberg, särskild utredare i Straffprocessutredning-
en, presenterade utredningens förslag vid ett seminarium med brottmåls-
advokater hos Advokatsamfundet den 21 mars, strax innan slutbetänkandet 
presenterades i början av april.
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Vid advokat i framtidens 
lunchseminarium den 19 fe-
bruari berättade advokaterna 
daniel thiel, Gustaf cardelius 
och niklas carlbom personligt 
och entusiasmerande om hur 
de gick till väga när de läm-
nade den stora affärsjuridiska 
advokatbyrån och grundade 
en egen specialistbyrå.

För två och ett halvt år sedan star-
tade Daniel, Gustaf och Niklas Ad-
vokatfirman Carthiel med inrikt-
ning på M&A och finansiering. De 
trivdes bra på Advokatfirman Lin-
dahl och stod i vägskälet mellan 
att försöka satsa på att bli delägare 
eller inte. 

Vid den tiden noterade de att 
människor i deras kontaktnät 
började starta egna företag, 
och de diskuterade att göra sam-
ma sak. Alla tre var överens om 
att bygga samarbetet på i första 
hand en samsyn på de stora frå-
gorna i livet, snarare än på kassa-
frågor.

– Vi lade mycket tid på att tala 
med varandra om hur vi såg på 
arbete och fritid och om hur 
mycket vi ville jobba, berättade 
Daniel.

en ViktiG FråGa när man startar 
eget är hur man skils från den sto-
ra byrån.

– Det var centralt för oss att slu-
ta på ett trevligt sätt, sade Gustaf. 

Rekommendationen från Da-
niel, Gustaf och Niklas är att se till 
att avsluta byråanställningen 
snyggt och jobba in i det sista. Det 
som oroar arbetsgivaren när an-
ställda startar eget är att de ska ta 
med sig klienter. Carthiel-advoka-
terna tänkte inte ta med klienter 
från Lindahl. De litade på sina be-

fintliga nätverk och att de skulle 
få klienter den vägen.

Lindahl hanterade det hela 
mycket professionellt. Sedan de 
tre advokaterna hade berättat om 
sina planer kom de överens med 
arbetsgivaren om att de fick sluta 
direkt, och de förband sig att inte 
vara för aggressiva mot Lindahls 
klienter.

– Nu är Lindahl en av våra bästa 
kontakter! Vi skickar klienter 
korsvis till varandra, till exempel 
vid jäv, sade Gustaf.

Carthiels delägare tycker att det 
är lättare att marknadsföra sig 
själv när man har egen byrå. Man 
vet vad man vill säga om byrån 
och behöver inte fundera över om 
det är rätt.

Advokatfirman Carthiel starta-
de sin verksamhet en måndag.

– Det var rätt tyst på måndag 
och tisdag, men på onsdagen ring-
de det från England, berättade 
Daniel.

– Sedan dess har verksamheten 
varit självackvirerande. När man 
kommer ut med en egen byrå 
sprids det snabbt. Det väcker ens 
sovande nätverk, sade Gustaf.

När delägarna arbetade på stor-
byrån var det inga i deras person-
liga nätverk som hörde av sig. Nät-
verken aktiverades när de kom till 
en egen byrå.

carthieL har sLiMMat sin admi-
nistration. Excel fungerar bra för 
att hantera klientregistret, och 
vaktmästarsysslorna sköter delä-
garna själva. De menar att admi-
nistration föder administration.

– Utom kopieringshjälp ibland 

är det ingenting vi saknar när det 
gäller administrativt stöd, sade 
Daniel och Gustaf.

danieL thieL, Gustaf Cardelius 
och Niklas Carlbom betonade att 
det är roligt och stimulerande att 
bygga upp en egen verksamhet. 
De sätter särskilt stort värde på fri-
heten och möjligheten att välja 
sina uppdrag som den egna byrån 
ger. Alla tre är småbarnsföräldrar. 
Tvärtemot vad man skulle tro, har 
vardagen snarast blivit lättare att 
hantera sedan de startade eget.

– Paradoxalt nog är vardagen 
otroligt stressbefriad jämfört med 
tidigare. Vi styr över vår egen tid. 
Vi sköter byrån och våra uppdrag, 
men sitter inte på byrån klockan 8 
på morgonen om det inte behövs, 
sade Gustaf. MA  

Starta egen advokatbyrå
adVokat i FraMtiden

Advokat i framtiden
Ett projekt för biträdande 
jurister och yngre advokater

Gustaf Cardelius, Daniel Thiel och Niklas Carlbom gick från den stora affärsjuridiska byrån och startade Advokatfir-
man Carthiel.
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HavsVidden Åland | www.havsvidden.com | info@havsvidden.com | +358 (0)18 49 408 | ★★★★

Att mötas på HavsVidden är enkelt. Nya välu-
trustade konferenslokaler står redo att ta 
emot grupper från 5 till 120 personer. Efter 

arbetet kan ni koppla av med bastu och ett dopp i 
vårt sköna Pool- och badhus före kvällens middag. Vill 
ni lägga till en inspirerande aktivitet har vi ett stort 
utbud att välja bland.

Ni bor avskilt och bekvämt i exklusiva Klipphus med 
magnifi k utsikt över havet. Husen är fullt utrustade 
bostäder av toppklass med två eller tre sovrum och 
lika många badrum. Här på Ålands norra udde är ni 
långt från vardagens oväsen och kan arbeta ostört så 
länge ni vill.

Vi hjälper gärna till att boka resan till HavsVidden. 
Flyg, helikopter eller någon av de olika färjelinjerna 
– välj det som passar bäst. Ta kontakt med oss idag 

så gör vi er konferens eller utbildning till ett minne 
för livet. Du når oss enkelt på bokningen@havsvidden.
com eller tel +358 18 49 408.

LÅT HAV OCH HORISONT 
INSPIRERA MÖTET

LÄGG FOKUS PÅ KONFER-
ENSENS SYFTE SÅ TAR VI 
HAND OM ALLT ANNAT.

PRIS HELPENSION FRÅN  

1925 SEK 
exkl. moms/ per person/ natt

I HELPENSION INGÅR: 
konferensrum och konferensutrustning, efter-
middagskaffe med tilltugg, pool- och bastubad, 
trerätters middag, del i dubbelrum i Klipphus, 
frukostbuffé, förmiddagskaffe med tilltugg samt
lunch.

MER INFORMATION OM VÅRA KONFERENSMÖJLIGHETER FINNS PÅ HAVSVIDDEN.COM
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Världen

Grundarna av pirate bay får 
inte gehör i europadomstolen 
för att domen mot dem skulle 
ha kränkt deras rätt till yttran-
defrihet.

Det blev bakslag för grundarna 
av Pirate Bay i Europadomstolen. 
Domstolen gör tummen ner för 
att deras yttrandefrihet skulle ha 
kränkts av domen mot dem. Bak-
grunden är att Fredrik Neij och 
Peter Sunde Kolmisoppi, som var 
med och grundade fildelningssaj-
ten Pirate Bay, dömdes till med-
hjälp samt förberedelse till brott 
mot upphovsrättslagen av Stock-
holms tingsrätt i april 2009. Påfölj-
den blev ett års fängelse samt so-

lidariskt skadestånd tillsammans 
med de andra åtalade till de musik-, 
film- och skivbolag som yrkat ska-
destånd i målet. I november året 
därpå sänkte Svea hovrätt fängel-
sestraffet till 8 månader för Kolmi-
soppi och 10 månader för Neij för 
medhjälp till upphovsrättsintrång, 
men höjde det solidariska skade-
ståndet till 46 miljoner kronor. 
Slutligen vägrade Högsta domsto-
len prövningstillstånd i februari 
2012.

neiJ och koLMisoppi hävdade i 
sin anmälan till Europadomstolen 
att de inte kan hållas ansvariga för 
vad andra gör på Pirate Bay och att 
syftet med sajten ursprungligen 

bara var att underlätta utbyte av 
data på internet. De båda menade 
därmed att domen om medhjälp 
stred mot yttrandefriheten.

Men Europadomstolen går inte 
deras väg, utan har i stället enhäl-
ligt beslutat att inte ta upp Pirate 
Bay-målet. Domstolen anger vis-
serligen att delning av, eller möj-
ligheten för andra att dela, filer av 
den här typen, även de som är upp-
hovsrättsskyddade och med syfte 
att tjäna pengar, omfattas av rätt-
en till yttrandefrihet. Men Europa-
domstolen anser att svenska dom-
stolar har balanserat detta intresse 
mot upphovsrätten på ett tillfreds-
ställande sätt. Beslutet från Euro-
padomstolen är slutgiltigt. MP

Pirate Bay-dömda får 
nej i Europadomstolen

Två av grundarna till Pirate Bay, Peter Sunde Kolmisoppi och Fredrik Neij, anländer till Svea hovrätt i september 2010.
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Vidare- 
utbildningskrav 
strider mot 
EU-rätt
eu: s konkurrensregler för-
bjuder branschorganisationer 
att kräva att ledamöterna ska 
följa obligatoriska kurser som 
endast kan tillhandahållas av 
dessa organisationer, till ex-
empel advokatsamfund.

Det avgörande som EU-domstolen 
fattat i mål C-1/12 den 28 februari 
2013 tar inte uttryckligt sikte på ad-
vokater, men är ändå tillämpligt 
för professionell vidareutbildning 
av advokater. 

Av EU-domstolens dom följer 
att det strider mot EU-rätten att 
från nationella advokatsamfund 
som har det regulatoriska ansva-
ret och tillsynsansvaret över lan-
dets advokater, kräva att advoka-
ter i en medlemsstat måste gå de 
kurser som enbart tillhandahålls 
av advokatsamfundet. 

Detta gäller oavsett om natio-
nell lagstiftning åligger advokat-
samfundet att utbilda advokater 
inom ramen för ett vidareutbild-
ningskrav eller dylikt.

Beslutet påverkar också de kon-
kurrensfördelar som en advokat-
organisation kan ha över tredje 
part som önskar tillhandahålla ut-
bildning, till exempel när det gäl-
ler att godkänna och ackreditera 
sina egna utbildningsprogram.

enLiGt Johan sanGborn, ställ-
företrädande chefsjurist på Advo-
katsamfundet med ansvar för 
samfundets internationella arbe-
te, bedöms avgörandet inte få någ-
ra större effekter för svenskt vid-
kommande, eftersom Sveriges 
advokatsamfund inte har något 
monopol beträffande utbildning-
en av advokater. 

Även privata utbildningsin- 
stitut har rätt att tillhandahålla  
utbildning som advokater kan gå 
för att tillgodoräkna sig inom ra-
men för kravet på minst 18 tim-
mars årlig vidareutbildning för ad-
vokater. 
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Världen

Människorättsadvokat släppt 
mot borgen i Zimbabwe
tidigare i mars greps advoka-
ten beatrice Mtetwa i Zimbab-
wes huvudstad harare ankla-
gad för att ha hindrat polisen i 
dess arbete. nu är hon släppt 
mot borgen.

Polisen i Zimbabwe grep i mitten 
av mars landets mest framståen-
de människorättsadvokat, Bea-
trice Mtetwa, samt fyra högre 
tjänstemän från premiärminister 
Morgan Tsvangirais Mugabefient-
liga parti, Rörelsen för demokra-
tisk förändring, MDC. Detta bara 
en dag efter att nationen röstade i 
en folkomröstning om en ny för-
fattning som kräver mer skydd 
mot brott mot mänskliga rättighe-
ter. Genom att först inte släppa 
Beatrice Mtetwa trotsade den 
zimbabwiska polisen en order 
från High Court. Men nu har allt-
så Beatrice Mtetwa släppts mot 
en borgenssumma på 500 US-
dollar.

Beatrice Mtetwa anklagades för 
att ha hindrat och satt rättvisan 
ur spel. Tsvangirais högste juri-
diske rådgivare, Thabani Mpofu, 
anklagades för att ha inkräktat på 
polisens område genom att sam-
manställa dokumentation om 
ospecificerade brott.

Bakgrunden är att Beatrice 
Mtetwa ska ha protesterat när po-
lisen genomsökte ett kontor som 
används av Thabani Mpofu och, 
enligt polisen, började hon skrika 
på poliserna och hindra dem från 
att göra sitt jobb. 

Samma dag genomsökte även 
polisen kontor tillhörande Mor-

gan Tsvangirais media- och kom-
munikationsenheter. Tre andra 
medlemmar ur Tsvangirais per-
sonal arresterades på morgonen, 
enligt en talesperson från Zim-
babwe Lawyers for Human 
Rights. Redan dagen innan, före 
omröstningen, greps en annan 
tjänsteman knuten till MDC. Inga 
skäl angavs omedelbart för gri-
pandet.

Enligt Thabani Mpofu oroade 
polisens agerande. 

– Det är olyckligt att polisen tar 
lagen i egna händer. Vi är oroade 

över domstolstrotset. Utveckling-
en är tänkt att skrämma advoka-
ter så att de stoppas att göra sitt 
arbete, säger Thabani Mpofu.

Mark Ellis, verkställande direk-
tör för International Bar Associa-
tion, IBA, har uttalat sig om gri-
pandet av Beatrice Mtetwa och 
beskrivit det som ännu en fla-
grant handling av Mugabes reger-
ing, som syftar till att undergräva 
rättsstaten och hindra dem som 
försöker skydda de juridiska rät-
tigheterna för medborgarna i 
Zimbabwe. MP

Advokaten Beatrice Mtetwa anklagades för att ha hindrat och satt rättvisan 
ur spel.
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IBAHRI släpper handbok på arabiska
i sLutet aV Februari släppte 
IBAHRI, International Bar 
Association’s Human Rights Insti-
tute, och The Westminster Con-
sortium, TWC, den arabiska över-
sättningen av Human Rights and 
Parliaments: Handbook for Mem-

bers and Staff. Handboken är ett 
praktiskt verktyg för att upprätt-
hålla lagen och för att stärka ge-
nomförandet av de skyldigheter 
som de mänskliga rättigheterna 
för med sig. Boken är skriven spe-
ciellt för dem som arbetar parla-

mentariskt med syftet att tillhan-
dahålla praktiska riktlinjer i 
arbetet med att upprätthålla rätts-
statsprincipen. Översättningen av 
boken släpptes i samband med en 
kurs för parlamentspersonal i Li-
banon.

Kuwaitisk 
människorätts-
advokat 
fängslad
Muhammad al-Fadli, kuwai-
tisk människorättsadvokat, 
har dömts till en månads fäng-
else.

The Gulf Centre for Human Rights, 
GCHR, rapporterade i mitten av 
mars att den kuwaitiske människo-
rättsadvokaten Muhammad al-
Fadli dömts i sin frånvaro till en 
månads fängelse. Domen är svar 
på ett åtal mot Muhammad al-Fad-
li för motstånd mot polisen efter 
att han deltagit i en protest bland 
annat mot polisens våld mot med-
lemmar ur den statslösa folkgrup-
pen bidun. 

Kuwaits bidunbefolkning har 
sitt ursprung bland dem vars förfä-
der inte ansökte om medborgar-
skap eller saknade nödvändig do-
kumentation för detta när Kuwait 
blev självständigt 1961. Under 1960- 
och 70-talen fick bidun samma 
ekonomiska och sociala förmåner 
som kuwaitiska medborgare, även 
om de inte kunde rösta. Men under 
1980- och 90-talen nedgraderades 
deras status till ”olagliga invandra-
re”, vilket ledde till en förlust av 
förmåner och utslagning från stat-
liga tjänster och arbetstillfällen 
och under de senaste två åren har 
de kuwaitiska myndigheterna in-
gripit mot protester från bidun.

under en sådan protest den 6 
juli förra året, med krav på lika rät-
tigheter för bidunsamhället, greps 
Muhammad al-Fadli för att släppas 
några timmar senare. Muhammad 
al-Fadli har vid flera tillfällen berät-
tat att han attackerades av kravall-
polis under demonstrationen och 
att han har medicinska bevis på 
detta.

GCHR kräver att myndigheterna 
i Kuwait omedelbart och villkors-
löst släpper alla anklagelser mot 
Muhammad al-Fadli samt att en 
omedelbar, noggrann och opar-
tisk utredning av övervåld från po-
lisens sida utförs.  
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Det är fem år sedan Johan Hirsch-
feldt lämnade posten som hov-
rättspresident, men han är 

fortfarande starkt engagerad i hur rätts-
samhället utvecklas. Sedan dess har han 
haft två utredningsuppdrag: dels om 
Europakonventionen och skadestånd 
(SOU 2010:87), dels om riksdagsledamö-
ternas inkomstgaranti med mera (Riks-
dagsförvaltningen 2012/13:URF1).

– Och så sitter jag i Venedigkommissio-
nen, där professor Iain Cameron är ordi-
narie och jag är ställföreträdare.

Venedigkommissionen är ett Europa-
rådsorgan som tillkom 1990 för att stöd-
ja utvecklingen av den demokratiska 
rättsstaten i medlemsländerna, framför 
allt de i Östeuropa.

Johan Hirschfeldt har också tillsam-
mans med en arbetsgrupp arbetat fram 
ett material om god domarsed. 

rättsstaten

Johan Hirschfeldt tycker att World Jus-
tice Projects undersökning av hur rätts-
statens principer upprätthålls i värl-
dens länder, där Sverige finns bland de 
främsta länderna på alla områden, i sto-
ra drag ger en rättvisande bild. Trans-
parency Internationals utvärdering, 
som han deltog i, gav liknande resultat.

– Men det är inget man kan slå sig till ro 
med, säger han.

Johan Hirschfeldt tycker att det är till-
talande att den svenska demokratiska 
rättsstaten framstår som öppen i un-
dersökningarna. Det är mycket betydel-
sefullt för att hålla tillbaka korruption. 
Men han påminner om att vårt samhälle 
förändras och har förändrats rätt kraf-
tigt sedan 1980-talet och framåt. Därför 
bör vi hålla ögonen på utvecklingen.

– Det är avregleringarna, det är pri-
vatiseringarna, det är förändringarna 
av hur den offentliga verksamheten be-
drivs, det är judikaliseringen – många 
fler frågor går till domstol.

Privatiseringarna innebär bland an-
nat att offentlighetsprincipen får maka 
åt sig och att Justitieombudsmannens 
och Justitiekanslerns tillsyn kommer att 
gälla ett mindre område. Därför har an-
dra tillsynsmyndigheter skapats – till ex-
empel Skolinspektionen, som kan agera 
även i förhållande till privata skolor.

Den starka offentligheten är fortfaran-
de en mycket viktig faktor för vårt sam-
hälle, enligt Johan Hirschfeldt. Samtidigt 
blir det allt tydligare att den personliga 
integriteten måste tillmätas större be-
tydelse. Han instämmer i att lagstifta-
ren måste vidta en del åtgärder på den 
punkten för att Sverige ska leva upp till 
Europakonventionens krav. Men det är 
en delikat fråga där offentlighetsintres-
set måste vägas in.

– Vi har anledning att försvara våra 
svenska konstitutionella grundvärden 
när det gäller till exempel yttrandefrihe-
ten i europeiska sammanhang, och inte 
ge efter.

– När man ska finna grunden för det 
svenska statsskicket, se då på 1 kap. 1 § re-
geringsformen, säger Johan Hirschfeldt.

Där hittar man folksuveräniteten, röst-
rätten, parlamentarismen, den kommu-
nala självstyrelsen och lagbundenheten, 
men också den fria åsiktsbildningen. 
Också den står med som ett grundvärde 

Reportage Johan Hirschfeldt i närbild

Efter de senaste årens rättsskandaler ifrågasätts rättssäkerheten och förtroendet 
för rättsväsendet i Sverige.
Johan Hirschfeldt, tidigare president i Svea hovrätt, justitiekansler och rättschef 
i arbetsmarknadsdepartementet och statsrådsberedningen, samtalar om rätts-
säkerheten och förtroendet för rättsstaten. 

teXt magnus andersson foto magnus andersson

Johan Hirschfeldt 
om tillståndet 
i Rättssverige

”Vi arbetar 
med en 

rättegångs-
balk som 
har sina 
grunder 

i ett annat 
samhälle.”
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Tekniken ökar kommunikationen och 
därmed öppenheten. Men han tror att 
den innebär att en del information un-
dandras, som tidigare fästes på papper 
och arkiverades ordentligt. Det kan till 
exempel gälla sms-trafik.

– Det där måste JO hålla ögonen på! 
Även journalisterna bör se till att kom-
munerna, till exempel, tillämpar bra ru-
tiner i de här avseendena.

Johan Hirschfeldt återkommer till 
den nya informationstekniken, som 
ändrar juristens arbetssätt och kanske 
också så småningom sättet att se på den 
juridiska uppgiften. Enligt den svenska 
prejudikatläran ska vi följa Högsta dom-
stolens avgöranden om domskälen är 
övertygande. Men den som har ett rätts-
ligt problem kan i dag söka och hitta till-
lämpningar från andra rättssystem som 
kan användas som argument och hjälp 
till en lösning. Rättsvetenskapsmännen 
talar om rättens polycentri – man beto-
nar rättskällornas pluralism. Rätten är 
inte enhetlig, utan det finns många käl-
lor från vilka man fångar upp informa-
tion och kunskaper och principer. De 
internationella domstolarna ser på och 
använder varandras avgöranden.

– Det gör att den svenska juristen nu 
har fått ett oändligt landskap att beta av 
om man är intresserad och har tid.

historiskt perspektiV

Varje tid och varje samhälle har sina 
rättssäkerhetsproblem. De kan vara oli-
ka till karaktären, men har nog ofta en 
kärna som är gemensam.

– Där kan man lära av historien, säger 
Johan Hirschfeldt.

Vid invigningen av Högsta förvalt-
ningsdomstolens lokaler 2012 såg Johan 
Hirschfeldt tillbaka på 1950-talets rätts-
rötedebatt. I dag diskuteras också förtro-
endet för rättväsendet, med Quick-fallet 
som exempel.

Johan Hirschfeldt menar att dagens 
debatt egentligen börjar med Justitie-
kanslerns rapport Felaktigt dömda från 
2006. Den väckte dock kritisk diskus-
sion bland domare när det gäller dom-
stolarnas utredningsskyldighet. Utifrån 
rapporten kan vi konstatera att det om-
kring 1990 fanns en syn på mänskligt 
beteende i svang om förträngda min-
nen som fick betydelse i de här rätte-
gångarna. Johan Hirschfeldt konstate-
rar att Quick-fallet innehåller liknande 
problemställningar.

– Jan Guillou har här associerat till 

för vårt samhällsskick. Det tycker Johan 
Hirschfeldt är tänkvärt. Fri åsiktsbild-
ning behövs för att genomföra allmänna 
val som verkligen är fria och som bygger 
på en öppen debatt. Men åsiktsfriheten 
verkar genom tryck- och yttrandefrihe-
ten och offentlighetsprincipen. Såvitt 
Johan Hirschfeldt vet är det helt unikt i 
världen med vår detaljerade grundlags-
reglering av de områdena. 

Johan Hirschfeldt ingick i Grundlags-
utredningen, som bland annat ville stär-
ka rättsstaten och medborgarnas rättig-

heter med sina förslag. Ändringarna i 
regeringsformen trädde i kraft för två 
år sedan. Han tror att ändringarna kan 
bidra till ökat förtroende för rättsstaten.

– Också i rättspraxis tycker jag att vi 
kan se tecken på att rättighetsfrågorna 
kommer fram mer än tidigare, säger 
han.

den nya inForMationstekniken

Johan Hirschfeldt menar att den nya 
tekniken både kan öka och minska öp-
penheten och möjligheten till insyn. » 

Reportage Johan Hirschfeldt i närbild

Johan Hirschfeldt 
är fortsatt starkt 
engagerad i hur 
rättssamhället 

utvecklas.
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häxprocesser. Och det kan man ju göra 
– häxprocesserna inrymde ett antal 
mycket svåra rättssäkerhetsproblem.

Johan Hirschfeldt berättar att häx- 
processerna faktiskt inte bara inne-
höll barbari, utan också försök till ökad 
rättssäkerhet. Det har vi ett exempel på 
i Sverige med Urban Hjärne. Men ett 
annat exempel är Norditalien. När man 
ställde kättare inför rätta där i början 
på 1600-talet, beslöt domstolen att till-
lämpa sådant som rätt till försvarare, 
rätt till insyn i protokollet och tid för 
att förbereda försvaret, rätt att åberopa 
vittnen även om vittnenas resa till dom-
stolen måste bekostas av domstolen – 
alltså processuella rättssäkerhetsgaran-
tier. Han menar att det viktiga är att se 
det hela som läroprocesser för framti-
den.

– Så jag menar att JK:s rapport Felak-
tigt dömda lärde oss någonting, som vi 
behöver fortsätta att arbeta med.

Johan Hirschfeldt anser att det vore 
värdefullt att i Quick-fallet som ett första 
steg göra hela materialet tillgängligt i en 
ordentlig dokumentsamling. Sedan kan 
man se om man ska gå vidare med nå-
gon form av kommissionsgranskning.

– Det är möjligt att en sådan genom-
gång skulle ge oss en bild av om det be-
hövs ytterligare regler kring förunder-
sökning med mera i omfattande och 
komplexa brottmål.

Johan Hirschfeldt tror att flera fakto-
rer gör att vi har ett bättre skydd i dag 
mot sådana händelser som 1950-talets 
debatter handlade om.

– Jag påstår att det är mycket bättre i 
grunden, och det beror på att vårt sam-
hälle inte är lika auktoritetsbundet och 
hierarkiskt organiserat som samhälle-
na var då. Beslutsfattarna måste argu-
mentera öppnare och utförligare. Och 
de granskande funktionerna, inklusive 
journalistiken, är kraftfullare.

kLiMatet i rättssaLen

Relationen mellan aktörerna i rättssa-
len förändras. På senare tid har advoka-
ter uttryckt att tonen har blivit hårdare, 
till exempel i rättegången mot Södertäl-
jenätverket. 

Johan Hirschfeldt menar att en aspekt 
på den utvecklingen är just den försva-
gade auktoriteten.

– Vi arbetar med en rättegångsbalk 
som har sina grunder i ett annat samhäl-
le, säger han.

Rättegångsbalken från 1948 är skri-

ven i en tid då inte aktörerna, vare sig  
åklagarväsendet eller advokatväsen-
det, hade nått samma utveckling som i 
dag. Åklagarna hade ofta en kortare ut-
bildning, och advokatkåren hade inte 
arbetat upp sin kompetens på samma 
sätt som nu, 50 år senare. För aktörer-
na då var det självklart att utgå från att 
domaren känner lagen. Man behövde 
inte argumentera så mycket i inlagor-
na. Man nöjde sig med en kort pläde-
ring och överlämnade allt det rättsliga 
till domstolen. I dag är det helt annor-
lunda, och det tycker inte Johan Hirsch-
feldt är fel.

– Processtyrningen ska vara tydlig 
från domstolens sida, men det är inte så 
konstigt att aktörerna tar mera plats och 
driver sina uppgifter i målet på ett tyd-
ligare sätt.

Då kan balansen i processen påver-
kas, och det blir viktigt att domaren kan 
hantera situationen.

Johan Hirschfeldt tycker att domare, 
åklagare och advokater har blivit myck-
et bättre på att förklara rättsväsendets 
uppgifter för allmänheten.

– Men det beror inte bara på rättsvä-
sendets aktörer utan också på rättsve-
tenskapsmännen, som intervjuas. Jag 
hörde nyss en diskussion mellan Petter 
Asp och Madeleine Leijonhufvud om 
förslaget till ändrad sexualbrottslagstift-
ning som jag tror gav lyssnarna argu-
menten och därmed en grund för egna 
bedömningar.  

doMarroLLen

De senaste åren har gränsen mellan det 
privata och det offentliga blivit okla-
rare, när människor skriver om privat- 
och yrkesliv på bloggar, Facebook och 
Twitter.

Johan Hirschfeldt tror inte att det lig-
ger nära till hands för domare att expo-
nera sig i yrket och till exempel twittra 
”nu är det dags för överläggning”. Ar-
betsuppgiften är så pass krävande att 
han tror att många domare värdesätter 
att sätta punkt för arbetsdagen och dra 
en gräns mellan privatliv och yrkesliv. 

Personligheten har stor betydelse i 
domarrollen, menar Johan Hirschfeldt, 
som inte tycker att domare måste vara 
stöpta i en och samma form. 

– Vi vill inte ha varken auktoritära el-
ler excentriska domare, men vi vill väl 
ha domare som vågar arbeta litet också 
med sin personlighet i rättssalen, säger 
han.

Johan Hirschfeldt berättar att det från 
1930-, 1940- och 1950-talen finns en del 
exempel på att JO uttalade kritik mot do-
mares auktoritära uppträdande.

– Men den typen av ärenden har JO 
väldigt sällan numera. Det speglar just 
samhällsförändringen, tror jag.

Enligt Johan Hirschfeldt är JO:s och 
JK:s tillsyn över domare internationellt 
sett nästan unik. Hans inställning i arbe-
tet med domarsed har varit att de svens-
ka domarna behöver möta upp tillsynen 
med en egen diskussion kring domarroll 
och bemötande.

– Vi valde efter moget övervägande 
inte etiska föreskrifter, utan slog fast ett 
antal grundsatser och formulerade i stäl-
let för svar ett hundratal frågor under 
grundsatserna, som domare kan använ-
da för diskussion och reflektion. 

eyVind Johnson och Verdi

Johan Hirschfeldt berättar att han alltid 
har hållit sig med egna intressen vid si-
dan av de juridiska, och pekar på den 
höga bokhyllan i rummet, som är fylld 
med svensk skönlitteratur.

– Det är skönlitteratur, historia och 
samhällsliv – och musik.

Johan Hirschfeldt berättar att han har 
en favoritförfattare: Eyvind Johnson. 
Det ser man tydligt på antalet böcker i 
hyllan.

– Det är ett författarskap med många 
böcker som jag har läst flera gånger. Man 
läser på olika sätt i olika faser av livet.

Johan Hirschfeldt uppskattar också 
Hjalmar Bergman och är ordförande 
i Hjalmar Bergman-samfundet. Och 
Tolstoj tycker han är en oslagbar förfat-
tare.

Johan Hirschfeldt tycker mycket om 
opera, gärna Verdi. Bland andra kom-
positörer nämner han Sjostakovitj, som 
han har lärt sig att lyssna in ordentligt.

– Under år då jobbet var riktigt hårt 
hade jag inte riktig ork att läsa böcker, 
men jag upptäckte att musiken gav av-
kopplingen. En fredagkväll, efter en 
lång arbetsvecka, kunde det rädda hela 
helgen att gå och sätta sig i en konsertsal 
och lyssna till musik.

Johan Hirschfeldt berättar att han 
tycker att datorer är kul och att den nya 
IT-tekniken är en rolig utmaning.

– Det är någonting med det som fas-
cinerar mig och får igång händerna. Nu 
ska jag försöka byta minne på min dator 
som är fyra år gammal, så jag ska skaffa 
en liten skruvmejsel! n

”Så jag me-
nar att JK:s 

rapport 
Felaktigt
dömda 
lärde oss 

någonting, 
som vi

behöver 
fortsätta 

att arbeta 
med.”

Reportage Johan Hirschfeldt i närbild
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Reportage Rättsväsendet

Gruppen med åklagare, domare och advokater hade ett första möte 
på Advokatsamfundet den 15 mars.
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Reportage Rättsväsendet

Unikt projekt 
för att stärka
tilltron till 
rättsväsendet

Bakgrunden till initiativet är en 
utveckling under senare år som 
inneburit att umgängesformer-

na i domstolarna mellan åklagare och 
advokater blivit stundtals väl aggressiv. 
Det har blivit särskilt tydligt i vissa medi-
alt uppmärksammade enskilda rättsaf-
färer, till exempel Södertäljemålet och 
Kokainmålet liksom andra omskrivna 
brottmål.

– Dessa saker riskerar att leda till att 
förtroendet för rättsväsendet naggas i 
kanten. Men de berör även insyns-, rätts-
säkerhets-, säkerhets- samt arbetsmil-
jöfrågor  för dem som arbetar i domsto-
len, säger Anne Ramberg. 

en arbetsGrupp med erfarna repre-
sentanter för åklagare, domare och ad-
vokater har utsetts som ska arbeta fram 
ett diskussionsunderlag som kan bidra 
till att identifiera den underliggande 
verklighet som har drivit fram dagens si-

tuation och även föreslå åtgärder för att 
stärka tilltron till rättsväsendet. 

– Även om advokaters, åklagares och 
domares olika roller skiljer sig åt har de 
dock alla en gemensam skyldighet att 
främja god rättsvård. Straffprocessen 
bygger på denna princip, säger Anne 
Ramberg.

Gruppen med åklagare, domare och 
advokater har haft ett första möte på Ad-
vokatsamfundet den 15 mars. Vid mötet 
diskuterades flera olika frågor som rör 
tilltron till rättsväsendet.

Anne Ramberg, hovrättspresidenten 
Fredrik Wersäll och riksåklagare Anders 
Perklev var överens om att det finns ten-
denser i stora mål till en tilltagande hård 
atmosfär, särskilt mellan åklagare och 
advokater. Ytterligare en bidragande or-
sak till problemen idag är att rättegångs-
balken, som är från 1948, inte är anpas-
sad till dagens verklighet med stora 
komplexa mål. n

Advokatsamfundet har tillsammans med riksåklagaren och hovrättspresiden-
ten vid Svea hovrätt inlett en dialog i syfte att identifiera och komma till rätta 
med några av de brister som de bedömer finns när det gäller tilltron till rätts-
väsendet. 

teXt tom knutson foto scanpiX (stora bilden), magnus andersson

» 

Stor enkät
om tilltron

till rätts- 
väsendet

– vänd!
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Reportage Rättsväsendet

 Har klimatet i rättssalen försämrats under de senaste tio åren?  Vilken är huvudorsaken /-erna? 
 Vad är det främsta skälet till att arbetet för ökad förståelse mellan rättens aktörer behövs? 

Fredrik Wersäll, 
hovrättspresi-
dent Svea hov-
rätt.

 Inte generellt. 
Tvärtom har ett 
ökat fokus på bemötande nog 
allmänt sett lett till bättre för
handlingsklimat. I vissa större, 
uppmärksammade mål har det 
dock utvecklats en rätt hätsk 
stämning mellan parterna.
 
 De mål vi talar om rör an
klagelser om grov brottslig
het. Materialet är ofta mycket 
vidlyftigt och förändras hela 
tiden. Häktningstiderna är ofta 
väldigt långa. Jag tror att en 
grundläggande orsak till ökade 
spänningar är en frustration hos 
båda parter över svårigheterna 
att ha kontroll över och insyn 
i allt utredningsmaterial. Det 
kan i sin tur leda till en misstro, 
inte minst från försvararna mot 
åklagarna.
 
 Utvecklingen mot allt större 
brottmål kommer att fortsätta. 
Alla aktörer måste bli mer pro
fessionella i att hantera dessa 
mål. Problemet inrymmer as
pekter som rör rättssäkerheten, 
arbetsmiljön och säkerheten för 
alla inblandade. Eftersom all
mänheten ofta inte gör skillnad 
mellan olika aktörer kan strider 
inför öppen ridå leda till mins
kat förtroende för rättsväsen
det generellt.
 
  Det är viktigt att vi konti
nuerligt diskuterar frågor av 
detta slag. Tanken är inte alls 
att sudda ut rollfördelningen. 
Tvärtom bygger rättegångs
förfarandet på att hantera kon
flikter. Också hårda ord måste 
få växlas i rättssalen. Men det 
måste finnas en grundläggande 
respekt och förståelse för de 
olika rollerna.
 
 Når målet kommit till domstol 
är en tydlig, konsekvent och 
professionell processledning 
från domstolens sida nyckeln 
till en bra process. Domaren 
ska behandla parterna med 

respekt men måste ta befälet i 
rättssalen. Dessa frågor måste 
vi arbeta mycket med i dom
stolarna, inte minst i domarut
bildningen. Att genom muntlig 
förberedelse eller på annat sätt 
klargöra vad som är tvistigt res
pektive otvistigt är säkert ofta 
en bra metod i de stora målen. 
Sedan är det uppenbart att 
rättegångsbalken inte är helt 
anpassad efter brottmål med 
långa utredningstider, många 
åtalspunkter och många tillta
lade.

Chefsrådman Hjalmar Fors-
berg och lagman Mari Hei-
denborg instämmer i Fredrik 
Wersälls svar.

Anders Perklev, 
riksåklagare.

 Nej inte i det 
stora flertalet 
mål, men det 
finns en allmän 
tendens till ökad personifiering, 
bland annat i form av kritik rik
tad mot parter och ombud per
sonligen. I vissa mål har stäm
ningen varit mycket hätsk. 
 
 Till en del kan det vara en 
stressreaktion i stora komplexa 
mål som är svåra att hantera. I 
sådana situationer blir det sär
skilt problematiskt om vi inte 
har förståelse för varandras 
roller. Men det handlar också 
om beteenden som har tillåtits 
fortgå utan att någon har sagt 
stopp.
 
 Det finns en risk att fokus i 
rättegångar förskjuts. Person
angrepp stjäl tid och energi från 
det som rättegången egentli
gen ska handla om. Stringensen 
i förfarandet minskar och vi ris
kerar att få sämre avgöranden. 
Till detta kommer att arbets
miljö och säkerhet påverkas 
negativt. I förlängningen kan 
förtroendet för rättssamhället 
som helhet ta skada.
 
 Initiativet är viktigt eftersom 
det inte finns någon annan 

som äger frågan och kan lösa 
problemen åt oss. Vi måste 
gemensamt försöka identifiera 
grundorsakerna till dessa och 
diskutera åtgärder.
 
 Jag tror att vi kan åstad
komma förändring, men i små 
steg. Vi kan skapa större sam
syn kring processföring och 
processledning. Det handlar 
inte om att överbrygga mot
sättningar i sak, utan att finna 
sätt för att konstruktivt och 
professionellt hantera menings
skiljaktigheter. Att vi har olika 
roller ska alltid vara tydligt.
 
 Det bästa är nog att börja 
med det som är enkelt att enas 
kring, då har vi något att bygga 
vidare på. Sedan finns en rad 
svåra frågor att ta sig an, såsom 
planeringen av rättegångar, 
partsinsyn och avgränsningar 
av förundersökningar. Störst 
möjlighet till framgång har vi 
om vi alla intar en rimligt själv
kritisk hållning.  

Elin Blank, 
kammar- 
åklagare.

 Ja, i stora och 
medialt upp
märksammade 
mål har tonen hårdnat och per
sonangrepp förekommit. I var
dagsmålen däremot har jag inte 
märkt någon försämring.

 Generellt skapar omfattande 
förundersökningar och stora 
rättegångar ett hårt tryck på 
aktörerna, och acceptansen för 
ett försämrat klimat kan nog ha 
ökat med pressen på domsto
len att kunna genomföra för
handlingar utan invändningar 
om jäv och andra fördröjande 
moment.

 För vår egen del för att upp
rätthålla en acceptabel arbets
miljö och personsäkerhet för 
enskilda aktörer. Utåt sett för 
att processen i domstol skall 
genomföras så att parternas 
och allmänhetens förtroende 

för rättsväsendet inte under
grävs.

 Det är viktigt och nödvändigt 
om vi ska kunna bromsa en 
negativ utveckling att den här 
diskussionen förs.

 Våra roller är, och skall vara, 
väldigt olika, och våra bevekel
segrunder för agerandet i dom
stolen skiljer sig avsevärt. Det vi 
bör kunna åstadkomma är ett 
mer formaliserat och mindre 
personanknutet sätt att hantera 
konflikter som kan uppstå i 
rättssalen.

 Före förhandlingen tror jag 
man kan åstadkomma förbätt
ringar genom ökad användning 
av förberedelse och diskussion 
kring planering och processu
ella frågor. Under förhandlingen 
har domstolen ett stort ansvar 
för ordningshållande och klimat 
i rättssalen. Frågor som det 
uppstår meningsskiljaktighet 
kring kanske ibland bör hante
ras utanför salen.

Henrik Söderman, 
kammar-
åklagare.

 Det är svårt 
att bedöma om 
det skett någon 
förändring. Däremot kan man i 
vissa mål se att det riktas kritik 
mot åklagaren eller partsom
bud som person på ett sätt som 
jag inte sett tidigare.

 Frågan går inte att svara på 
generellt. I de fall det inträffar 
måste man i varje enskilt ärende 
analysera orsakerna.

 Det är ur allas perspektiv vik
tigt att rättegången uppfattas 
som rättvis och att alla parters 
synpunkter tas tillvara. Ingen är 
betjänt av att fokus förflyttas 
från det som åtalet omfattar. 
Det kan vara så att en part i det 
korta perspektivet anser sig ha 
något att vinna på att under 
pågående huvudförhandling 
diskutera frågor som inte är re
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Reportage Rättsväsendet

 Vad tycker du om initiativet till arbetet för ökad förståelse mellan rättens aktörer? 
 Vad tror du att arbetet kan leda till?  Vilken /vilka är det viktigaste  faktorerna för framgång?

levanta. De punkter som nämns 
i frågeställningen måste man 
nog fundera på i vilken mån 
de verkligen är sanna. Några 
tar upp frågor som är svåra att 
hantera – till exempel insynsfrå
gorna och de påstådda långa 
häktningstiderna.

 Det är viktigt att en diskus
sion pågår i dessa frågor.

 Genom att frågorna diskute
ras så får man en belysning av 
förhållanden under huvudför
handlingarna och en möjlighet 
att förhålla sig till olika problem 
som uppkommer.

 Det finns två frågor som man 
behöver diskutera – hur ren
odlar man tiden man använder 
till huvudförhandlingar – i de 
större målen är det viktigt att 
använda muntlig förberedelse 
i större utsträckning.  Man bör 
också ge rättens ordförande 
goda möjligheter att på ett ak
tivt och effektivt sätt leda hu
vudförhandlingen. Båda dessa 
områden är viktiga för att skapa 
en godtagbar stämning vid hu
vudförhandlingen som i sin tur 
ger parterna möjlighet att föra 
fram sina ståndpunkter.

Tomas Nilsson, 
advokat och 
Advokatsamfun-
dets tidigare 
ordförande.

 Det är knap
past så att någon generell för
sämring har skett av klimatet 
under senare år. I den alldeles 
övervägande delen av rät
tegångarna genomförs dessa 
genom att parternas positioner  
framgår tydligt men utan någon 
framträdande antagonism.

   Den främsta orsaken till 
skärpta motsättningar mellan 
åklagare och försvarare i vissa 
mål kan sökas i till exempel 
ett ökat antal mycket stora 
brottmål, ökad användning av 
tvångsmedel och långa häkt
ningstider. Det vill säga i den 

underliggande verkligheten 
och utvecklingen av handlägg
ningen av vissa mål. Det inne
bär att motsättningar kommer 
i dagen.

   Jag tror inte att detta ska 
ses som en fråga om ”ökad för
ståelse” mellan rättens aktörer. I 
första hand kan de påfrestning
ar på handläggningen som tas 
upp under fråga 2 minimeras. 
De motstående intressen som 
ändå finns – och som alltid kom
mer att finnas mellan parterna 
– bör lösas genom att rättslig, 
och saklig, argumentation förs 
fram till rätten för dess ställ
ningstagande och inte genom 
allmänna gräl i rättssalen som 
inte innehåller  klara yrkanden 
och grunder. Vissa processuella 
frågor kan kanske lösas utanför 
huvudförhandlingen men långt 
ifrån alla. Går det inte måste 
rätten underställas frågan med 
begäran om ett besked.

Johan Eriksson, 
advokat.

 Egentligen 
tycker jag inte 
att klimatet har 
förändrats i mer
parten av målen. Från denna 
allmänna bild sticker dock 
det så kallade Kokainmålet ut. 
Stämningen har där varit under 
all kritik. Möjligen ser jag också 
en trend att det verkar vara mer 
och mer viktigt för åklagarna 
att vinna sina mål. Personligen 
tror jag det kan förklaras med 
att det finns ett starkt sam
hällsintresse som är inriktat på 
en sträng lagföring där det ses 
som en framgång varje gång 
någon döms till ett långt straff.

 Se ovan.

 Det är en viktig sak med för
ståelse bland rättens aktörer. 
Särskilt viktigt är det naturligt
vis att det finns förståelse för 
försvararens roll eftersom för
svararen alltid är den svagaste 
parten. Det förhållandet att 
försvaret är den svagare parten 

blir naturligtvis ännu mer på
tagligt i de stora processerna. 
Att häktningstiderna blir långa 
ökar också trycket på den miss
tänkte eftersom det innebär en 
sådan enorm psykisk ansträng
ning för den misstänkte. Vad 
därefter gäller frågan om bris
tande insyn så är det en oerhört 
angelägen fråga att diskutera. 
Det är just den bristande insy
nen som orsakat de ”gräl” som 
orsakat den infekterade stäm
ningen mellan parterna i Koka
inmålet. Grälen har också i sin 
tur lett till att processföringen 
kommit att bli personifierad.

 Alla initiativ som kan förbätt
ra rättssäkerheten är bra. Jag 
hoppas också att det skall ske 
en analys av de bakomliggande 
skälen.

 Jag hoppas att det kan leda 
till att åklagarna diskuterar 
insynsproblematiken ur ett för
svararperspektiv.

 Jag tror att insynsfrågor 
måste hanteras på ett annat 
sätt. Rättegångsbalkens regler 
är inte utformade utifrån det 
sätt varpå förundersökningar 
idag bedrivs. Domarens roll 
och ansvar att leda de stora 
rättegångarna måste också 
diskuteras. Naturligtvis kan 
processuella frågor emellanåt 
lösas utanför rätta, men med en 
muntlig process så är det ibland 
inte möjligt. Vad gäller muntliga 
förberedelser så kan det vara 
bra men det förutsätter då att 
domstolen verkligen känner till 
vilka frågor som är angelägna 
att lösa. Oftast handlar dessa 
förhandlingar bara om att be
stämma tid för förhandlingen 
och resonera om praktiska frå
gor kring själva förhandlingen.

Anne Ramberg, 
Advokatsam- 
fundets general-
sekretare

 I de stora må
len verkar det 
vara fallet.

 Det är flera samverkande 
faktorer. I första hand tror jag 
det har att göra med den 
verklighet som råder. Inten 
sifierad användning av tvångs
medel, otillständigt långa 
häktningstider, många tilltala
de. Till detta kommer att gigan
tiska resurser satsas i vissa mål 
med åtföljande konsekvenser 
för polis och åklagare att visa 
resultat. Advokaterna har blivit 
duktigare. Medias bevakning. 
Domaren förmår inte alltid ta 
sitt ansvar att leda förhandling
en.

 Det är en oroande utveckling 
om tilltron och respekten för 
domstolarnas undermineras. 
Det gagnar ingen. Alla har ett 
ansvar för att hindra detta och 
verka för en god rättsvård, trots 
våra olika roller. För övrigt har 
jag känslan av att förståelsen 
och respekten för våra olika rol
ler lämnar en del övrigt att öns
ka.

Se vidare fråga 2 ovan. 

 Eftersom jag är initiativtagare 
tillsammans med RÅ och presi
denten i Svea hovrätt tycker jag 
det är bra.

 Förhoppningsvis en ökad för
ståelse och respekt för varan
dras roller och uppgifter genom 
att identifiera förväntningar 
och vilka brister som förekom
mer på ömse håll.

 Det är flera olika saker som 
kan göras. Förändrad lagstift
ning. Förändrad rättstillämp
ning och ändrade attityder. För 
det första är rättegångsbalken 
inte utformad för de stora 
brottmål vi sett på senare tid. 
Straffprocessen behöver för
ändras och göras mer ända
målsenlig/anpassas till de ut
maningar och den verklighet 
som råder. Förberedelse i brott
mål, uppdelning av mål, flexi
blare regler, rättens samman
sättning är några exempel som 
Straffprocessutredningen haft 
att överväga.
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Gästkrönika

Lönsamt för advokater att arbeta       pro bono för människors rätt

hur MånGa GånGer har staten och kommunerna i vårt 
land begått övertramp mot människors fri- och rättigheter 
under de tio senaste åren? Hur många av dem som drabbats 
har fått upprättelse genom rättsliga prövningar? 

Frågorna är inte lätta att besvara. Men det står likväl klart 
att när det gäller individens fri- och rättigheter finns det 
mycket att göra för advokater och andra fristående aktörer. 
Ett grundläggande skäl är naturligtvis värnandet av rättssta-
ten. Men för advokatbyråer kan det också finnas rent kom-
mersiella skäl att engagera sig. Kan då dessa intressen fören-
as? Ja, och resan har bara börjat.

Ideellt, samhällsnyttigt arbete – pro bono-arbete – har en 
stark ställning bland advokater i många länder, inte minst 
USA. I Sverige finns en annan tradition. Men intresset ökar i 
advokatkåren, inte minst hos de unga (se till exempel artikel i 
Advokaten, nr 3 2012). Historiskt sett har individuella fri- och 
rättigheter haft en relativt svag ställning i Sverige. Men på 
bara ett par decennier har denna bild förändrats om man 
betraktar den i ett institutionellt perspektiv. 

EU-medlemskapet förutsätter att nationella bestämmelser 
kan prövas mot högre EU-normer. Europakonventionen har 
blivit svensk lag. I regeringsformen har det uppenbarhetskrav 
som tidigare gällde vid lagprövning tagits bort, och domsto-
larnas självständiga ställning har markerats i lagtexten.

De nya möjligheter som öppnats på fri- och rättighetsom-
rådet kan tillsammans med det ökande intresset för pro bo-
no-arbete hos advokatbyråerna utgöra en inflytelserik kraft 
för stärkt rättssäkerhet i vårt land. Den kraften behövs, efter-
som självständiga domstolar och rättighetskataloger, som 
visserligen är användbara för enskilda människor, inte inne-
bär en garanti för att fri- och rättigheter ska få ett genomslag 
på bredden.

Rättvisan har nämligen förhinder.

tiLL att börJa Med Måste den enskilde känna till sina fri- 
och rättigheter, vilket ofta inte är självklart. Om man har 
kommit så långt att man tagit del av innehållet i regeringsfor-
mens fri- och rättighetskatalog, eller letat fram en tillämplig 

artikel i Europakonventionen eller i EU-rätten – då är nästa 
steg att veta hur man kan hävda dem. Många upplever dom-
stolar, myndigheter, ombudsmän och andra kontrollmeka-
nismer som en svåröverskådlig djungel av instanser.

Åter för många är det en mycket stor mental ansträngning 
att utmana mäktiga motparter, som staten, den kommun 
man bor i eller fackförbund och arbetsgivarorganisationer. 
Denna effekt minskas inte av att man i många fall måste vara 
beredd att ägna flera år åt en process.

Den mest avgörande faktor som avhåller enskilda från att 
försöka få respekt för individuella fri- och rättigheter genom 
juridisk prövning, är risken att drabbas av höga kostnader.

Rättsskyddet, som i dag ingår som ett moment i hemför-
säkringen, räcker sällan till för att driva ett mål i flera instan-
ser och ibland inte ens i en instans. Rättsskyddet gäller dess-
utom inte tvister som baseras på myndighetsbeslut. 

Inte heller kan man räkna med den rättshjälp som histo-
riskt har varit avsedd att se till att även resurssvaga männis-
kor ska ha en chans vid en rättslig prövning. Detta motiveras, 
enligt Rättshjälpsmyndigheten, med att både myndigheter 
och förvaltningsdomstolar ”utreder varje fall noggrant enligt 
de regler och bestämmelser som finns”. Antalet personer 
som har beviljats statlig rättshjälp har halverats på tio år. In-
komstgränsen för rättshjälp går vid 260 000 kronor om året. 
Den har inte ändrats sedan 1999, och enligt Rättshjälpsmyn-
digheten är det detta som slår igenom i statistiken. Rättshjäl-
pen kan heller inte användas till att täcka motpartskostna-
der. Här finns onekligen grund för systemkritik ur ett access 
to justice-perspektiv. 

Många advokater drar ett tungt lass för att försöka råda bot 
på dessa problem och ge enskilda den rättssäkerhet de har 
rätt till – men som de utan ideella insatser inte skulle ha fått. 
Thomas Olsson, som härom året fick pris av Advokatsamfun-
det för sitt idoga arbete för rättssäkerhet, har konstaterat att 
advokater måste uppfinna rättssäkerheten varje dag och i 
varje rättegång. Under min tid som biträdande jurist på ad-
vokatbyrån Bratt & Feinsilber kunde jag dagligen se prov på 
samma inställning. 

GästkRöNiköR
ClARENCE CRAfooRd
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på centruM För rättVisa har vi på drygt tio år drivit  
över 100 ärenden, hjälpt fler än 1 800 personer och vunnit  
i nästan 90 procent av fallen. Det är få – om ens något –  
av dessa fall som hade blivit drivna, om vi inte hade kunnat 
ta oss an dem. Och hela finansieringen bygger på ideella  
gåvor och på andra ideella insatser. Vi tar inte betalt av dem 
vi hjälper. Vi tar inte heller emot en krona från det  
offentliga, fackförbund eller arbetsgivarorganisationer. 
Verksamheten går ihop huvudsakligen genom ekonomiskt 
stöd från privatpersoner och bidrag från stiftelser, som Axel 
och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och Jochnick-stiftel-
sen. Men vi får också ett stort och viktigt stöd från många 
enskilda advokater och från flera av Sveriges ledande advo-
katbyråer.

ett aV de FaLL Vi driVer handlar om hur Blake Pettersson 
berövades sitt medborgarskap av Skatteverket – i strid med 
grundlagen. Det tog nästan fem år innan felet rättades till. 
Men Justitiekanslern vägrade honom skadestånd. När vi med 
bistånd från Mannheimer Swartling tog fallet till tingsrätten 
år 2009 ogillades talan som ”uppenbart ogrundad”. Men 
målet återförvisades – och nyligen har Högsta domstolen 
meddelat prövningstillstånd. Ett konstruktivt samarbete 
mellan Centrum för rättvisa och jurister från Mannheimer 
Swartling, helt på ideell basis, har därmed lagt grunden till 
att den principiellt viktiga frågan om regeringsformens funk-
tion för enskilda kommer att avgöras av högsta instans – i 
stället för att hamna i papperskorgen.

En av Advokatsamfundets huvuduppgifter är att värna 
rättssäkerheten. Och att många enskilda advokater har ett 
starkt rättssäkerhetsengagemang är uppenbart. Detta är bra 
för samhället – och för advokatens roll i samhället. Men vari 
ligger den kommersiella belöningen av ett ideellt arbete i till 
exempel fallet med Blake Pettersson och medborgarskapet 
som berövades honom?

Sannolikt är det inte så få av advokatbyråernas klienter 
som värdesätter en byrå som kan visa att deras kompetens 
bidrar till ökad rättssäkerhet. Det kan med andra ord finnas 

Den mest avgörande faktor som avhåller enskilda 
från att försöka få respekt för individuella fri- och 
rättigheter genom juridisk prövning, är risken att 
drabbas av höga kostnader. Rättsskyddet, som i 
dag ingår som ett moment i hemförsäkringen, räcker 
sällan till för att driva ett mål i flera instanser och 
ibland inte ens i en instans. Rättsskyddet gäller dess-
utom inte tvister som baseras på myndighetsbeslut. 

betydande goodwill bland klienter – och potentiella klienter 
– att hämta hem.

Flera undersökningar visar att unga jurister vill ha en ba-
lans mellan arbete och privatliv – och ett arbete som ger ut-
rymme för frågor som engagerar dem privat. Allt fler kom-
mer till slutsatsen att det helt enkelt är nödvändigt att kunna 
erbjuda de bästa yngre förmågorna ett arbete som öppnar 
för fler utmaningar än de strikt affärsjuridiska. Advokatby-
råer som präglas av ett arbetsklimat som uppmuntrar med-
arbetarna att engagera sig ideellt med kunskap och tid i pro-
jekt som främjar fri- och rättigheter skaffar sig på så sätt en 
konkurrensfördel. 

Allt detta samtidigt som advokatbyråerna kan bidra till att 
människor som drabbats av övertramp kommer till sin rätt 
– och kanske till och med får rätt till slut. 

Clarence Crafoord 

vd för centrum för rättvisa

Lönsamt för advokater att arbeta       pro bono för människors rätt

GästkRöNiköR
ClARENCE CRAfooRd
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Fokus Nischbyråer
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Bankkris och lågkonjunktur skakar storbyråerna och de 
medelstora advokatbyråerna. Många i advokatbran-
schen blickar i dessa tider nyfiket mot nischbyråerna 
och deras marknader. Hur har de klarat krisen, och 

vilken framtid har de? Tidskriften Advokaten studerar 
nischbyråerna, ett fenomen som är långt ifrån nytt. 

teXt magnus andersson, per Johansson, tom knutson, ulrika öster 

foto istockphoto, tom knutson m.fl.

selektivt
Konsten att arbeta

Fokus Nischbyråer
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nder de senaste decennierna har advo-
katmarknaden förändrats snabbt. Den 
ekonomiska utvecklingen och många 
stora transaktioner har gett utrymme 
för stora, i vissa fall internationella, af-

färsjuridiska advokatbyråer med ett stort 
antal biträdande jurister. Många av dem 

har fokus på transaktioner. Samtidigt har stor-
byråerna också utvecklat många andra verksam-

hetsinriktningar, ofta som stöd till transaktionsjuridiken. 
”Fullservice” är numera ett vanligt begrepp när advokater 
ska beskriva sina byråer.

Men parallellt med fullservicebyråerna och transaktions-
byråerna har det vuxit fram en helt annan typ av advokatby-
rå. Det handlar om nischbyråer eller boutiquebyråer, små 
eller ganska små advokatbyråer som är högt specialiserade 
till ett verksamhetsområde. Nisch-
byråerna har en helt annan perso-
nalstruktur och delvis andra mål 
än storbyråerna , visar en genom-
gång av några av landets nischby-
råer. 

De stora transaktions- och full-
servicebyråerna, både i Sverige 
och utomlands, hade goda år un-
der högkonjunkturen. Affärerna 
gav ökande vinster inte bara till nä-
ringslivet, utan också till deras juri-
diska rådgivare, advokaterna. 

För att klara efterfrågan anställ-
de storbyråerna allt fler unga ad-
vokater och biträdande jurister, 
personal som i stor utsträckning 
sysselsattes med enklare juridiska 
arbetsuppgifter. 

Den ekonomiska krisen i slutet 
av 2000-talet bromsade utveck-
lingen. Varken vinsterna eller an-
ställningssiffrorna har hämtat sig ännu, och de är knappast 
i nivå med rekordåren. 

Advokat Claes Lundblad, med bakgrund på två olika full-
servicebyråer, tror inte att storbyråerna kan räkna med sam-
ma vinstnivå i framtiden, utan förutspår tuffare tider för ad-
vokatbranschen i allmänhet och storbyråerna i synnerhet.

– Jag tror att 2007–2008, tiden före och runt Lehmankra-
schen, var ett slags guldålder när det gäller transaktions-
marknaden. Jag tvivlar på att vi under överskådlig tid får 
se samma oerhörda transaktionsvolymer, säger Lundblad.

Lönsamheten för storbyråerna hotas också, enligt Claes 
Lundblad, av höga omkostnader, liksom av att allt mer kost-
nadsmedvetna klienter utsätter byråerna för en avsevärd 
prispress. 

–  Dessutom förefaller det i dag något osäkert hur delägar-

styrda företag framgent ska beskattas. Det finns risk för att 
ändrade skatteregler kan öka skattebelastningen för deläga-
re och därmed bland annat försvåra generationsväxlingen i 
advokatbyråer. Detta kan bli ett branschproblem, påpekar 
Claes Lundblad.

I tuffare tider kan en mindre, specialiserad verksamhet, 
med få eller inga anställda, vara ett sätt att skapa en till-
räcklig, om än inte skyhög, vinst, samtidigt som man pres-
sar kostnaderna. Nischbyrån framstår i detta ljus som ett 
ganska bra alternativ. Det kan vara en förklaring till att just 
dessa specialistbyråer får så mycket uppmärksamhet just 
nu. ”Detta år blir nischbyråernas år”, utropade till exempel 
en av de juridiska nyhetstjänsterna i januari, efter ett semi-
narium om nischbyråer. 

Lågkonjunkturen har dessutom tvingat stora advokatby-
råer, åtminstone i USA och England, att säga upp även se-

niora advokater, advokater som i 
vissa fall startat egna byråer och 
konkurrerar med sina tidigare kol-
leger.

Att flera erfarna advokater, där-
ibland Claes Lundblad själv, nyli-
gen lämnat eller planerar att läm-
na stora advokatbyråer för att 
starta egna nischade verksam-
heter har också ökat intresset för 
nischbyråerna. 

inGet nytt

Men fenomenet nisch- eller bou-
tiquebyråer är egentligen inte alls 
nytt. Alrutz’ Advokatbyrå, med 
fokus på bland annat vattenrätt 
och miljörätt, grundades redan år 
1909. Startskottet var statens sats-
ning på utbyggnad av vattenkraft, 
som markerades genom tillkom-
sten av Kungliga Vattenfallsstyrel-

sen, sedermera Vattenfall. Plötsligt föddes ett nytt juridiskt 
område, vattenrätten. Otto R. Alrutz såg den nya markna-
den och startade sin byrå med just denna inriktning.

Även advokatfirman MarLaw, nischad mot marknadsrätt, 
föddes i samband med att ett nytt juridiskt fält öppnades år 
1969. 

– Orsaken var tillkomsten av den första marknadsföringsla-
gen i Sverige och inrättandet av Marknadsdomstolen vilket 
skapade behov av kvalificerad juridisk rådgivning för närings-
livet , berättar advokat Daniel Tornberg, VD för MarLaw.

Några nischbyråer har alltså startats helt med utgångs-
punkt från nya eller växande marknader. Andra byråer ska-
pas när en eller flera advokater från en storbyrå knoppar av 
och bildar en ny specialistbyrå inom det fält de redan tidi-
gare verkat på. 

”40-talistgenerationen 
ska gå i pension, men där 
finns det många advoka-
ter som vill fortsätta att 
arbeta. Vi har redan sett 

att advokater, seniora del-
ägare, lämnar stora byrå-
er för att gå till mindre el-
ler starta egna. De tar då 
ofta med sig kunnande 

och kanske också klienter 
från den stora byrån.”

Claes Lundblad

Fokus Nischbyråer

Claes Lundblad.
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En som just står inför att byta fullservicebyrån mot en li-
ten nischbyrå är Claes Lundblad. Efter en lång karriär läm-
nar han i sommar Roschier för att tillsammans med Claes 
Zettermarck starta en ny byrå inriktad på processer, skil-
jeförfaranden och kvalificerad affärsjuridisk rådgivning i 
allmänhet. Lundblad och Zettermarck har egentligen båda 
passerat pensionsstrecket, men har ingen lust att sluta arbe-
ta. Claes Lundblad tror att många av hans generationskam-
rater känner likadant. 

– 40-talistgenerationen ska gå i pension, men där finns 
det många advokater som vill fortsätta att arbeta. Vi har re-
dan sett att advokater, seniora delägare, lämnar stora byråer 
för att gå till mindre eller starta egna. De tar då ofta med sig 
kunnande och kanske också klienter från den stora byrån, 
säger han. 

Men också yngre advokater lockas att starta eget bland an-
nat för att de inte erbjuds delägarskap på storbyråerna eller 
för att de inte trivs med arbetsklimatet på de stora byråerna, 
påpekar Claes Lundblad. 

säLJer kVaLitet

Men vad är då en nischbyrå? Enligt det internationella nät-
verket International Network of Boutique Law Firms (IN-
BLF) är nisch- eller boutiquebyråer små advokatbyråer med 
hög kompetens inom ett eller ett par områden. ”Små” kan i 
en amerikansk kontext betyda tiotals eller i vissa fall hund-
ratals anställda. I Sverige är nischbyråerna betydligt min-
dre, från en ensam advokat till upp emot 40 advokater och 
jurister som arbetar tillsammans. 

Typiskt för nischbyråerna, oavsett storlek, är inrikt-

Fokus Nischbyråer

»

Daniel Tornberg.
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ningen på ett, två eller i vissa fall tre rättsområden eller 
branscher. Inte heller har de som anspråk att bli ”hus- 
advokater” åt företag annat än inom den egna nischen, 
vilket många allmänpraktiserande byråer strävar efter. 
Nischbyrån säger i stället nej till allt som ligger utanför dess 
specialisering, liksom till enklare och mer rutinmässiga 
uppdrag. 

– Vi säljer kvalitet. Vill man ha en standardprodukt då får 
man gå någon annanstans, säger Lars Hartzell på arbets-
rättsbyrån Elmzell.

Ulf Öberg på Öberg & Associés, med inriktning på EU-  
och konkurrensrätt, är inne på samma linje. Hans byrå  
är, enligt Öberg, verksam ”på det högre segmentet av mark-
naden”. 

– Vi har samma eller kanske till och med högre timpriser 
än de stora byråerna, säger Öberg.

Öbergs kollega Ida Otken Eriksson beskriver just speciali-
seringen som nischbyråns främsta konkurrensfördel.

– Vi arbetar bara med det här. Vi har inte så lång start-
sträcka som andra har, säger hon. 

Den höga graden av specialisering och satsningen på kva-
lificerade ärenden skapar i sig en speciell personalstruktur 
på advokatbyrån. Storbyråernas pyramidform, med många 
biträdande jurister och oerfarna advokater på varje del-
ägare, fungerar helt enkelt inte. I stället erbjuder nischbyrån 
direktkontakt med och stöd från erfarna advokater. Öberg 
& Associés har exempelvis lika många delägare som biträ-
dande jurister.

– Du går till en nischfirma för att du vill ha en viss kompetens, 
delägarkompetens, förklarar Ulf Öberg den platta strukturen.

Andra nischbyråer har en liknande uppbyggnad, eller 
drivs helt och hållet av delägarna eller ägaren. 

Lars Hartzell.

”I princip förväntas jag personligen lösa klientens problem.                    Det är inte min byrå utan jag som ska göra det.” Lars Rambe



31Advokaten Nr 3 • 2013

Fokus Nischbyråer

kLienter sedan ett hundra år

Nischbyråernas uppbyggnad, och erbjudandet om en tät 
kontakt med erfarna advokater, kan på sätt och vis ses som 
en återgång till en äldre advokatroll, där advokaten person-
ligen blir en betrodd rådgivare till företaget. Claes Lundblad 
välkomnar den utvecklingen. Advokatyrket är i grunden ett 
personligt yrke, menar han, och tanken att den personliga 
kontakten kan ersättas med en byrås varumärke är inte säl-
lan överdriven. Nischbyrån blir därmed ett svar på klienter-
nas önskan om direktkontakt med en erfaren rådgivare. 

– Klienten kan, för det första, få högkvalitativa tjänster till 
ett rimligt pris. För det andra vet han vem han har att göra 
med. Det dyker inte upp ett nytt namn varje gång han ringer. 
För det tredje får han ofta en jurist med en väldigt stor erfa-
renhet, summerar Lundblad.

– I princip förväntas jag personligen lösa klientens pro-

blem. Det är inte min byrå utan jag som ska göra det, säger 
Lars Rambe, ensam innehavare av Rambe legal och inriktad 
på bioteknikbranschen.

Rambe ser både för- och nackdelar med den täta person-
liga kontakten med klienterna.

– Levererar jag har jag en klient som återkommer. Nackde-
len är att om man inte får relationen att fungera fullt ut eller 
klienten börjar ställa krav utöver vad jag är beredd att ställa 
upp på, riskerar man hela relationen, fortsätter han. 

Det finns förvisso nischbyråer som inte strävar efter trog-
na klienter i sig, utan väljer att fokusera på varje uppdrag, 
och kanske på samarbete med andra advokatbyråer som 
kan generera uppdragen. Men flera av de intervjuade advo-
katerna beskriver sina klienter som mycket trogna. För Al-
rutz’ Advokatbyrå beror detta delvis på att uppdragen i sig 
är långvariga. »

Lars Rambe.

”I princip förväntas jag personligen lösa klientens problem.                    Det är inte min byrå utan jag som ska göra det.” Lars Rambe
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– Ett typiskt uppdrag som kommer in till byrån tar tre till 
fem år innan vi är i land med ett tillstånd, förklarar Susanne 
Åberg Witt-Strömer, MP på Alrutz’ Advokatbyrå.

Men klienterna återkommer också. Alrutz’ har, enligt 
Åberg Witt-Strömer, klienter som funnits på byrån i ett hund-
ra år, och många andra har anlitat byrån i många decennier. 

Även Daniel Tornberg på MarLaw upplever att klienterna 
är byrån trogna, trots att  det emellanåt kan vara lång tid mel-
lan kontakterna.

– De klienter vi har stannar hos oss eftersom vi har en kun-
skap som är unik. De hör av sig när ett marknadsrättsligt 
eller immaterialrättsligt problem uppstår eftersom de vet 
att samma specialistkunskap inte går att hitta någon annan-
stans, men det kan ibland gå år innan det inträffar. Under 
den tiden har de naturligtvis relationer med sina ”normala” 
advokatbyråer, säger Tornberg, och fortsätter:

– En nackdel som nischbyrå är förstås att det ibland dyker 
upp problem på andra rättsområden för klienterna, som vi 
måste säga nej till. Det kan klienterna ibland uppleva som 
förvånande men samtidigt är det viktigt att hålla hårt på det-
ta som en kvalitetsstämpel. Börjar man kladda med sådant 
man inte är bra på förvinner spetskompetensen snabbt.   

saMarbete ViktiGt

För att nischbyrån ska vara sin idé trogen måste advokaterna 
där alltså emellanåt säga nej till uppdrag, trots att de kom-
mer från trogna och värderade klienter. När den situationen 
uppstår är det en stor fördel att ha goda kontakter och sam-
arbete med andra advokater som man kan hänvisa till. 

– Får vi in ärenden som inte ligger inom vår nisch, då ska 
vi inte ta dem, utan peka på någon annan. Det är där affärsi-
dén ligger: Vi ska bara hålla på med det vi är bra på, säger 
Ulf Öberg.

Hans byrå har ett gott samarbete med andra nischbyråer 
som man kan hänvisa klienterna till när det behövs. 

– På samma sätt ska andra byråer kunna vända sig hit och 
få en lösning på problemet utan att de ska behöva vara oro-
liga för att vi ska försöka ta över deras klient, fortsätter Ulf 

Öberg, som konstaterar att detta är en samarbetstanke som 
är lite ovanlig inom advokatkretsar. 

Claes Lundblad och hans kollega Claes Zettermarck reso-
nerar på samma vis kring sin planerade processbyrå. 

– Vi ser oss som samarbetspartners till andra byråer. Vi ska 
inte knycka klienter från dem, säger han. 

Samarbetet mellan nischbyråer är oftast informellt, grun-
dat på kontakter mellan advokater som litar på varandra. 
Men det kan också ta sig mer organiserade former. I USA 
och Kanada finns exempelvis nätverket International Net-
work of Boutique Law Firms. Medlemmarna i nätverket är 
alla kvalificerade nischbyråer, med många olika inriktning-
ar, som hänvisar klienter till varandra när det behövs annan 
specialkompetens.

Nischbyråer samarbetar också internationellt med andra 
byråer inom samma nisch, för att kunna hänvisa klienter 
till kolleger i andra jurisdiktioner. Advokatbyrån Elmzell är 
medlem i ett sådant nätverk, det internationella arbetsrätts-
nätverket Ius Laboris. Ius Laboris finns i ungefär 40 länder i 
framför allt Europa och Nord- och Sydamerika. Bara en byrå 
från varje land kan vara med. 

De internationella kontakterna kan vara lönsamma. En-
ligt Lars Hartzell på Elmzell kommer mellan 20 och 30 pro-
cent av byråns uppdrag via Ius Laboris. 

konkurrens Från FuLLserVicebyråer

Samarbete är alltså en viktig beståndsdel i nischbyråernas 
verksamhet. Men det kan ibland vara en svår balansgång att 
avgöra vilka byråer man ska samarbeta med och vilka som 
är konkurrenter. Lars Hartzell på Elmzell förklarar sin byrås 
policy:

– Vi har ett samarbete med andra nischbyråer. Däremot 
skickar vi inte en klient till en fullservicebyrå, eftersom vi 
riskerar att då förlora klienten. 

Hartzell märker att konkurrensen ökat på den arbetsrätts-
liga marknaden, inte minst genom att storbyråerna bred-
dat sig.

– Många större byråer har skaffat egen arbetsrättskompe-

Susanne Åberg Witt-
Strömer.

Inriktning: 
arbetsrätt
Antal jurister: 6
Omsättning 2012: 
15,5 miljoner

eLMZeLL 
adVokatbyrå

Inriktning: pro
cesser och skilje
förfaranden
Antal jurister: 
För närvarande 
2 delägare.
Omsättning 2012: 
Byrån startar 
sommaren 2013.

LundbLad & 
ZetterMarck

Inriktning: fran
chisejuridik
Antal jurister: 1
Omsättning 2012: 
3,2 miljoner

saGeLL & co. 
adVokatbyrå

Inriktning: EU
rätt och konkur
rensrätt
Antal jurister: 
5 jurister, varav 
två advokater, en 
Brysselbaserad 
Of Counsel, tre bi
trädande jurister.
Omsättning 2012: 
8 280 000 (prel 
siffror)

adVokat-
FirMan öberG 
& associés

Inriktning: 
marknadsrätt
Antal jurister: 12
Omsättning 2012: 
19,6 miljoner

adVokat- 
FirMan 
MarLaw

Inriktning: miljö, 
vatten och gruv
rätt.
Antal jurister: Sex 
advokater och två 
biträdande uris
ter. Därtill två före 
detta delägare 
som arbetar i min
dre omfattning
Omsättning 2012: 
24 MKr

aLrutZ’ 
adVokatbyrå
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tens. Det ligger ju i fullservicebyråns natur att klienten kan 
gå in och få hjälp med allt han behöver, säger Hartzell.

Andra advokater vid nischbyråerna samarbetar även med 
så kallade fullservicebyråer. 

Konkurrensen ser olika ut för olika nischer. Men tydligt 
för de flesta är att den hårdnat, inte minst i och med att trans-
aktionsaktiviteten minskat och fullservicebyråerna bygger 
upp specialistkompetens på fler områden.

– I lågkonjunkturer blir vår marknad intressantare för full-
servicebyråerna. De vill ju hålla sin verksamhet igång, sä-
ger Susanne Åberg Witt-Strömer, Alrutz’ Advokatbyrå, och 
fortsätter:

– Då blir våra konkurrenter dels full-
servicebyråernas miljörättsavdelning-
ar men också ett par byråer som är 
nischade precis som vi.

Även de flesta andra intervjuade 
advokaterna upplever en hård kon-
kurrens från fullservicebyråer. Dan-
Michael Sagell, inriktad på franchi-
sejuridik, ser dock främst enskilda 
advokater som sina konkurrenter.

– Jag konkurrerar inte med någon 
speciell byrå, utan med en handfull kol-
leger. En är enmansbyrå som jag. Tre–
fyra andra jobbar med området inom 
större advokatbyråer. Det är inte byrå-
erna som sådana jag upplever som kon-
kurrenter utan personerna, säger han.

Vinster soM räcker

Nischbyråerna berättar om ökad konkurrens från fullservi-
cebyråerna. Dessa har fått se sina vinster sjunka jämfört 
med rekordåren för fem–sex år sedan. Hur står sig nischby-
råerna när det gäller att generera vinster?

– Det är helt okej. De senaste åren har varit tuffa, eftersom 
bioteknikbranschen inte har utvecklats så väl. Men det tuf-
far och går. Jag är nöjd, så kan man uttrycka det, säger Lars 
Rambe. 

Också Daniel Tornberg är nöjd.
– Självklart kan vi inte jämföra oss med vad de stora aktö-

rerna tjänar. Men vi anser att lönsamheten är fullt tillräcklig 
för att kunna hålla konkurrensmässiga villkor, och kunna 
göra de investeringarna som krävs för att utveckla byrån. 
Det är viktigare för oss än att maximera vinsten, säger han.

Andra intervjuade nischadvokater ger en likartad bild. 
Verksamheten går med vinst, men inte på samma nivå som 
storbyråerna.

Claes Lundblad förklarar nischbyråernas lägre vinster 
med skillnaden i byråstruktur. 

– Det advokatbyråerna tjänar pengar på är, lite tillspetsat, 
inte bara delägarnas insatser utan framför allt de biträdande 
juristernas insatser, fastslår Lundblad. 

Den typiska nischbyrån är ganska liten och saknar den 
stora mängden yngre jurister och advokater som finns på 
fullservicebyråerna. I många fall vill delägarna i nischbyrå-
erna också fortsätta arbeta deltid. 

– Det finns inget egenvärde i att växa. Däremot i att vara 
lika kompetenta som vi har varit i ett hundra år, säger Susan-
ne Åberg Witt-Strömer vid Alrutz’, som har åtta heltidsverk-
samma jurister och två tidigare delägare som arbetar deltid. 

Inte heller Claes Lundblad säger sig ha några tillväxtam-
bitioner med den byrå som han och Claes Zettermark drar 
igång i sommar. Ambitionen är snarare att få fortsätta med 

det arbete som de är bra på och trivs 
med.  

– Alla företag måste inte växa för att 
ägarna ska bli glada, säger Claes Lund-
blad, och fortsätter:

– Det är jättebra med gasellföretag. 
Men det behövs på den juridiska savan-
nen inte bara gaseller utan också flod-
hästar, sådana som går långsamt men 
stadigt. 

droG ur sLadden

Men även stadiga ”flodhästföretag” 
kan påverkas av marknadens sväng-
ningar. Claes Lundblad menar att 
nischbyråer generellt sett är känsligare 
för konjunktursvängningar än fullser-
vicebyråer, eftersom ett specialinriktat 

verksamhetsområde på kort tid kan försvinna när det eko-
nomiska läget eller lagstiftningen ändras.

Alrutz’ Advokatbyrå har upplevt en sådan förändring.
– 1996 förbjöds nya vattenkraftssatsningar. Det var som 

att dra ut sladden ur väggen för vattenrätten. Men i dag har 
det repat sig och vi har ganska mycket vattenrätt, berättar 
Susanne Åberg Witt-Strömer, vars byrå nu arbetar med om-
prövningar av tillstånd och nya tillståndsprövningar till följd 
av att man effektiviserar befintliga kraftverk. 

Någon fara för byråns överlevnad var det dock aldrig, på-
pekar Åberg Witt-Strömer.

– Vi hade det andra benet, miljörätten, att luta oss mot, 
säger hon, och tillägger att byråns lönsamhet är god oavsett 
konjunkturen.

Inte heller arbetsrättsbyrån Elmzells verksamhet är sär-
skilt konjunkturkänslig. Inom arbetsrätten kan en lågkon-
junktur snarare ge fler uppdrag, berättar Lars Hartzell.

– När transaktionsbyråerna klättrar på väggarna efter 
uppdrag har vi mycket att göra. Det är nog därför också som 
många av de större byråerna skaffar sig arbetsrättskompe-
tens, eftersom det är ett alternativ när tiderna är dåliga, sä-
ger Hartzell, och fortsätter: 

– När det är högkonjunktur är det mindre att göra, men 
uppdragen dör inte ut. Det blir bara andra typer av frågor.

”Får vi in ärenden 
som inte ligger inom 

vår nisch då ska 
vi inte ta dem, utan 

peka på någon 
annan. Det är där 
affärsidén ligger: 

vi ska bara hålla på 
med det vi är bra på.”

Ulf Öberg

»

Ida Otken Eriksson.

Ulf Öberg.
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Oavsett konjunkturen kan nischbyråerna vara sårbara 
bara genom att de är ganska små. Varje sjukdag mitt i ett 
större uppdrag märks naturligtvis mer på en liten byrå än en 
stor. Det kan också vara svårare på en liten byrå att ”skyffla 
om i kalendern” när mer brådskande ärenden dyker upp, 
konstaterar en delägare. 

Lunchar VarJe daG

En ökad sårbarhet, både för samhällsförändringar och för 
händelser på byrån, tycks vara nischbyråns största svaghe-
ter. Vad är det som, trots dessa risker, får advokater att satsa 
på en starkt specialiserad praktik?

Större frihet, färre jävssituationer och ett annat klimat på 
byrån, blir svaren från advokaterna.

– Frihetskänslan kommer av att vi inte är så stora. Det är 
inte så krångligt, säger Lars Hartzell på Elmzell, som berät-
tar att hans byrå minimerar jävsproblematiken genom att 
numera enbart företräda arbetsgivarsidan.

Byråstrukturen och den höga graden av specialisering gör 
det också lättare att stanna kvar högre upp i åren på en nisch-
byrå, förklarar Hartzell, som själv närmar sig den formella 
pensionsåldern. 

– Att arbeta på en nischbyrå är oftast bra då man vill trap-
pa ner. På större byråer kan det vara svårt. Här finns det inte 
något intresse att göra sig av med en person som har mycket 
kunskaper, säger han.

Flera intervjuade advokater berättar också om trivseln på 
nischbyråerna. På Alrutz’ Advokatbyrå lägger man mycket 
vikt vid att ha en god och familjär stämning. Byråns medar-
betare, jurister som sekreterare, äter exempelvis lunch till-
sammans varje dag, berättar Susanne Åberg Witt-Strömer. 
Eftersom varje rekrytering innebär en stor satsning försöker 
byrån också måna om sina unga jurister.

– Vi vill att våra biträdande jurister ska hålla i många år, 
därför undviker vi att slita ut dem i början, säger Åberg Witt-
Strömer.

Frihet och trivsel var också avgörande faktorer bakom 
Claes Lundblads beslut att starta en ny advokatbyrå. 

– Jag kan reglera min arbetstid själv, det enda jag behöver 
ta hänsyn till är mina klientåtaganden. Och de besvärliga kli-
entkonflikterna blir avsevärt lättare att hantera. Jag får verka 
i en liten miljö som jag trivs i och där man inte behöver ha så 
mycket formella strukturer. Allt det ger en stor frihet, sam-
manfattar han. 

 tVå sidor aV saMMa Mynt

För enskilda advokater och jurister kan valet mellan storby-
rå och nischbyrå kanske beskrivas i termer av maximal vinst 
på en stor byrå eller större frihet på en nischbyrå. Till syven-
de og sidst kommer advokater och jurister säkert att även i 
fortsättningen välja olika, beroende på personlighet och si-
tuation i livet. Claes Lundblad tror dock att den stora grup-
pen 40-talister bland advokaterna kommer att bidra till att 

nischbyråerna blir fler, när många av dem inte alls vill gå i 
pension som man förutsätter på de stora advokatbyråerna. 
Pensionärslivets fröjder framstår för många som betydligt 
överreklamerade, konstaterar Lundblad.

Frågan är vad som händer på advokatmarknaden som 
helhet. Är nischbyråerna framtiden, och fullservicebyråns 
dagar kanske räknade?

Nej, säger de intervjuade advokaterna. Fullservicebyrå-
erna och nischbyråerna kommer säkerligen även fortsätt-
ningsvis att existera sida vid sida. På sätt och vis är de två si-
dor av samma mynt – den högspecialiserade juridiken som 
kräver god branschkunskap och goda kontakter. Klienter-

”Att arbeta på en nischbyrå är oftast bra då man vill trappa ner. På större byråer kan                      det vara svårt. 

Här finns det                      inte något intresse att göra sig av med en person som har mycket kunskaper.”  Lars Hartzell
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na kräver allt mer specialiserad kunskap av sina rådgivare, 
fullservicebyråns olika specialistavdelningar och nischby-
råerna är helt enkelt två olika sätt att tillgodose denna ef-
terfrågan. 

Claes Lundblad tror ändå att nischbyråernas framväxt 
kan vara ett tecken på en begynnande strukturomvandling, 
där nischbyråerna blir ett allt tydligare komplement till full-
servicebyråerna, som i sin tur kan räkna med lägre lönsam-
het framöver. Och i någon mån kommer kanske fullservice-
byråerna att ta efter nischbyråerna.

– Jag skulle tro att det framgent kommer att bli en lägre ra-
tio mellan delägare och biträdande jurister. Det påverkar i 

så fall lönsamheten men höjer  kanske också kvaliteten, för-
utspår Lundblad.

Daniel Tornberg på MarLaw tror dock inte på någon struk-
turomvandling på marknaden.

 – Utvecklingen att de stora byråerna blir större och stör-
re kommer att fortsätta. Men jag tror att de lämnar en del 
fläckar på marknaden som mer specialiserade byråer kan 
fylla, säger han.

konkurrensen tiLLtar

Enigheten tycks total om att fullservicebyråer och nischby-
råer kommer att fortsätta samexistera. Däremot går me-
ningarna isär om hur många nya nischbyråer som kommer 
att skapas.

– Inom vårt område tror jag inte att det kommer fler nisch-
byråer. Det är svårt att starta en nischbyrå om man inte är 
riktigt duktig. Det måste nog i så fall vara några avhoppare 
från en annan byrå som startar den, säger Susanne Åberg 
Witt-Strömer.

Ulf Öberg har en annan bild. 
– Min teori är att nischbyråerna redan tagit marknadsan-

delar från stora och mellanstora. Jag tror att nischbyråernas 
andel av kakan kommer att öka eftersom det här är ett viktigt 
koncept, säger han, och fortsätter:

– Boutiquefenomenet är här för att stanna, hävdar Öberg, 
som också tror att de stora advokatbyråernas internationa-
liseringssträvanden kommer att stanna upp. 

Öberg fortsätter:
– Inom vårt segment av marknaden konkurrerar vi i Sveri-

ge med de två stora fullservicebyråerna, en medelstor byrå 
och alltfler nischaktörer. Men framför allt konkurrerar vi 
med London- och Brysselbaserade byråer med EU- och kon-
kurrensrättsexpertis.

Även hans kollega på Öberg & Associés, Ida Otken Eriks-
son, tror på fler nischbyråer.

– Blir det inte hela tiden mer och mer komplicerat? Man 
kommer att behöva specialister på många områden, säger 
hon.

Sammantaget lär dock både nischbyråer och fullservice-
byråer få räkna med en fortsatt hårdnande konkurrens, tror 
de flesta intervjuade advokaterna. 

– Jag är övertygad om att konkurrensen kommer att öka. 
Men jag är inte säker på att nischbyråerna förlorar på det. 
Den personliga kompetensen är jätteviktig. De här upp-
dragen är inte några dussinuppdrag, konstaterar Susanne 
Åberg Witt-Strömer. 

Också Claes Lundblad tror på ökad konkurrens. Och han 
är i grunden positiv till en sådan utveckling.

– Jag tror att vi kommer att se en mindre stark tillväxt bland 
de stora byråerna, och fler mellanstora byråer som har am-
bitionen att växa. Det blir fler nischbyråer. En diversifierad 
marknad och därmed en nyttig förstärkning av konkurren-
sen. Och det måste väl ändå vara bra! n

”Det kommer 
alltid att finnas 
utrymme 
för boutique- 
byråer med 
hög kvalitet”  
– vänd!

”Att arbeta på en nischbyrå är oftast bra då man vill trappa ner. På större byråer kan                      det vara svårt. 

Här finns det                      inte något intresse att göra sig av med en person som har mycket kunskaper.”  Lars Hartzell
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adaM Green 

”Det kommer alltid att finnas 
utrymme för boutiquebyråer 
med hög kvalitet”
Trenderna har gått fram och tillbaka. Men i dag syns inga trender som påverkar balansen mel-
lan fullservice- och nischbyråer. Adam Green, advokat från New York, ger en internationell och 
historisk bakgrund till nisch- och boutiquebyråernas framväxt.

 Adam Green är ledamot av New York Bar Association 
och delägare på Mannheimer Swartling Advokatby-
rå i Stockholm. Han har följt utvecklingen på den 

globala marknaden för juridiska tjänster under lång tid.
Han konstaterar att olika människor menar olika saker 

med ”fullservice-”, ”nisch-” och ”boutiquebyrå”. Ibland 
kallas advokatbyråer som Slaughter 
and May i London eller Bredin Prat i 
Paris för ”huvudsakligen boutiqueby-
råer”. Det antyder att boutique bara 
betyder ”liten och exklusiv” – men det 
stämmer egentligen inte med begrep-
pets traditionella betydelse, menar 
Adam Green.

– Det ligger närmare den historiska 
användningen av begreppet boutique 
att byrån fokuserar på i huvudsak ett 
verksamhetsområde, som arbetsrätt, 
immaterialrätt, miljörätt och kanske 
processföring, säger han.

Även med den utgångspunkten kan 
en boutiquebyrå vara allt från liten (exempelvis med ett par 
advokater som ger specialiserad rådgivning om skatterätt) 
till jättelik. En av de klassiska boutiquebyråerna i USA är ar-
betsrättsbyrån Littler. Men på Littlers webbplats står det: 
”Mer än 950 jurister – på över 55 orter – med 1 fokus”.

– Är det verkligen en boutiquebyrå? frågar sig Adam 
Green.

– Enligt min mening  innebär ”boutique” att man förenar 
fokuserad verksamhet med en relativt liten storlek och bara 
ett, eller högst några få, kontor.

Adam Green berättar att ”boutique-rörelsen” historiskt 
sett drevs av samma faktorer som har drivit fram specialise-
ringen inom fullservicebyråerna i Sverige under de senaste 

20 åren: juridikens ökade komplexitet 
och advokaternas behov av att utveck-
la fokuserad expertkunskap.

I USA har immaterialrätt varit den 
vanligaste inriktningen för boutique-
byråer. Adam Green tror att drivkraf-
ten bakom utvecklingen var att imma-
terialrättsspecialisternas inriktning på 
1960- och 1970-talen var mycket snäv. 
Det fanns inte mycket utrymme på då-
tidens storbyråer med omkring 100 
advokater för att bygga upp en stor 
immaterialrättsgrupp – och deras in-
riktning var så liten inom byrån att de 
kände sig ensamma. Så de tänkte:

– Varför inte gå samman med några andra toppadvoka-
ter inom immaterialrätten och öppna en specialistbyrå, dit 
både klienter och större advokatbyråer som inte såg behovet 
av att investera i egen kompetens på området kan vända sig?

Immaterialrättsadvokaterna kunde dra nytta av den la-
gom stora byråns fördelar och utveckla sitt intellektuella ka-
pital genom att dela med sig av sina kunskaper och utmana »

Adam Green.
”Enligt min mening  
innebär ’boutique’ 

att man förenar 
fokuserad verksamhet 

med en relativt liten 
storlek och bara ett, 

eller högst några 
få, kontor.”
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varandra att tänka nytt och kreativt. Och de blev attraktiva 
arbetsgivare för unga jurister med passion för immaterial-
rätt.

– I dag ser vi boutiquebyråer i Sverige som använder mo-
dellen, på områden som skatterätt, immaterialrätt, EU-rätt 
och konkurrensrätt, säger Adam Green.

Men samtidigt som boutiquebyråerna uppstod fanns det 
krafter som verkade i motsatt riktning. Nu trädde fullservi-
cebyråerna fram. När de kvalificerade klientuppdragen – 
som företagsförvärv – tilltog i omfattning och komplexitet, 
blev det allt viktigare för advokatbyråer och klienter att alla 
slags specialistkompetens fanns under samma tak.

De specialiserade advokaterna märkte att mycket av det 
mest avancerade arbetet inom deras områden faktiskt ut-
fördes inom storbyråerna – som fångade en allt större del 
av de mest utmanande specialist-
uppdragen. Det ledde till att många 
begåvningar återvände till de stora 
firmorna, som började växa anmärk-
ningsvärt i både storlek och verksam-
hetsomfång.

Adam Greens uppfattning är att det 
alltid kommer att finnas utrymme för 
boutiquebyråer – liksom för fullser-
vicebyråer. Boutiquemodellen har 
den uppenbara fördelen att byråns 
uppgift är fokuserad och tydlig. Men 
boutiquebyråer är särskilt sårbara för 
upp- och nedgångar inom sina verk-
samhetsområden. Det kan också vara 
en utmaning att klara av en genera-
tionsväxling, när grundarna som en 
gång hade visionerna för byrån drar sig tillbaka.

Fullservicebyråer erbjuder å andra sidan en stabilare 
plattform och jämnare tillgång till stimulerande uppdrag 
– men de måste också brottas med de inneboende manage-
mentproblemen i en större och mer mångfasetterad firma.

För oss som arbetar i ett litet land som Sverige är det vik-
tigt att tänka på att dynamiken i konkurrensen är helt annor-
lunda än i New York och London, påpekar Adam Green. Där 
finns knappast några strukturella hinder för att utveckla full-
servicemodellen så att den innefattar både det djup och den 
bredd som krävs för att vara konkurrenskraftig i det översta 
marknadssegmentet. En tusenmannabyrå i metropolerna 
löper mycket mindre risk för intressekonflikter än en tusen-
mannabyrå i Stockholm – särskilt om landets etikregler till-
låter konfliktbegränsande institut som informerat samtycke 
och ”kinesiska murar”.

I Sverige måste advokatbyråerna kämpa med en mindre 
marknads inbyggda begränsningar och med restriktiva in-
tressekonfliktregler, som inskränker inhemska firmors möj-
ligheter att tävla med de globala jättarna.

Adam Green konstaterar att förutsägelserna för 15 år se-

dan – att ett fåtal globala aktörer skulle dominera advokat-
marknaden – inte slog in, varken internationellt eller natio-
nellt på stora marknader som i USA.

Men det finns en viktig strukturskillnad mellan Storbri-
tannien och USA å ena sidan och de mindre länderna i Eu-
ropa å andra sidan. Det har att göra med storleken på de in-
hemska marknaderna.

En fullservicebyrå måste ha en viss storlek, och en bouti-
quebyrå måste ha en viss volym inom sitt verksamhetsom-
råde. Båda de kraven är lättare att uppfylla på mycket stora 
marknader, där det finns ett kontinuerligt flöde av ärenden 
som kräver en stor fullservicebyrås tjänster – eller en bouti-
quebyrås nischade rådgivning.

I USA och Storbritannien finns byråer som har speciali-
serat sig på mycket smala underavdelningar av ett juridiskt 

fält, men i ett mindre land finns helt 
enkelt inte uppdragsvolymen för en 
sådan specialisering.

– Därför förblir uppdelningen mel-
lan fullservice- och boutiquebyråer 
mindre tydlig i Kontinentaleuropa, 
säger Adam Green.

Adam Green ser inte några i grun-
den nya strukturella trender som på-
verkar balansen mellan fullservice- 
och boutiquebyråer. Drivkraften i 
dag är inte så mycket vilken modell 
man väljer, som hur väl man sköter 
den modell man har valt.

– Det kommer alltid att finnas ut-
rymme för boutiquebyråer med hög 
kvalitet. Men jag betvivlar att vi får se 

någon grundläggande rörelse i den riktningen, särskilt i min-
dre länder som Sverige.

Den största drivkraften bakom boutiquebyråerna är och 
förblir den mänskliga naturen – ett litet antal advokaters öns-
kan att skapa sin egen väg.

Till slut reflekterar Adam Green över hur den svenska ad-
vokatverksamheten har förändrats i grunden de senaste 25 
åren.

– Det är frestande att se USA och Storbritannien som 
mycket dynamiska marknader för juridiska tjänster – men i 
verkligheten är de anmärkningsvärt stabila jämfört med vad 
som har hänt i Sverige, säger han.

Under de senaste decennierna har inte bara fullservice-
byråer av internationell modell bildats. Sveriges advokater 
har också utvecklat sig och kan leverera juridiska tjänster på 
högsta internationella nivå. Det finns numera avancerad ex-
pertis inom i princip alla rättsområden. Juristutbildningens 
innehåll och metodik har utvecklats, och domstolarnas in-
ternationella medvetande ökar. Allt detta har hänt samtidigt 
som juristkåren har behållit en stark känsla för yrkets kolle-
gialitet, etik och integritet, avslutar Adam Green. n

”Det är frestande 
att se USA och Stor- 

britannien som mycket 
dynamiska marknader 

för juridiska tjänster 
– men i verkligheten är 

de anmärkningsvärt 
stabila jämfört med 

vad som har hänt 
i Sverige.”

Adam Green har följt 
utvecklingen på den
globala marknaden 
för juridiska tjänster 
under lång tid.
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FAR Akademi ägs av FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Allt om fastighetsrätt
Några nyheter i årets upplaga

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

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

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

Information och beställning 
farakademi.se, 08 506 112 00

Ny
upplaga!

AoM Consult Juridiska kurser
AoM Consult AB erbjuder juridiska kurser på lockande resmål. Genom att varva föreläsningsinslag med besök på 
myndigheter, organisationer mm ger kurserna en unik inblick och kunskap av värdlandet. Föreläsarna är experter inom sitt 
område och under kursdagarna ges, förutom föreläsningar, även goda möjligheter till inspirerande diskussioner. Vi strävar 
även efter att anpassa såväl föreläsningspassen som studiebesöken efter kursdeltagarnas önskemål.

Kurdistan - med migrations-
rättslig inriktning

Datum: 1–5 november 2013
Kurdistan, Irak (30 timmar)
Sista anmälningsdatum 5 juli 2013

Medverkande: 
Mohamad Homar, advokat
 Saad Danash, lagman

Pris:
25 900 kr i priset ingår kursavgift, 
flygbiljett, boende del i dubbelrum 
samt transport i Kurdistan

Internationella brott 
och terrorismen

Datum: 5–12 januari 2014
Dubai, Förenade arabemiraten 
Sista anmälningsdatum 1 juni 2013

Medverkande: 
Joe Karam, Libanon
Med flera

Pris:
28 900 kr, i priset ingår kursavgift, 
flygbiljett, boende del i dubbelrum

AoM Consult AB
Möllebogatan 19, SE-212 32 Malmö 
Telefon: 040-607 76 60
info@aomconsult.se
www.aomconsult.se

Begränsat antal platser. 
Anmälan görs på mail eller via telefon.
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Debatt

 T
ill förekommanden av invänd-
ningar om kritikkänslighet vill 
jag inledningsvis framhålla min 

uppfattning att HD:s avgöranden na-
turligtvis skall nagelfaras och onöjak-
tigheter påtalas. Men kritik bör vara 
konstruktiv om den skall ha något 
egentligt värde. Elisabet Furas artikel 
har inte den karaktären. I stället för att 
bidra till rättsutvecklingen genom att 
förklara avgörandena och ge förslag 
till lösningar i frågor där de förmenas 
vara oklara och förorda lagbestämmel-
ser på punkter där de förmenas vara 
dåliga, så försöker hon leda i bevis sin 
uppfattning att vad HD har uttalat är 
”i bästa fall svårtolkat och i sämsta fall 
omöjligt att tillämpa”. Men hur hjälpt 
av det är den domare eller försvarare 
som står inför en tillämpningsfråga? 
Och vari ligger nyttan för lagstiftaren?

Artikeln skulle ha kunnat få passera, 
om det inte dessutom hade varit så att 
Elisabet Furas kritik delvis beror på 
vissa missuppfattningar och därför ger 
en felaktig bild av domarna sammanta-
get med att hennes bakgrund och ställ-
ning kan ge framställningen ett sken av 
auktoritet.

Det förefaller som att Elisabet Fura 
utgår från att stor vikt skall fästas vid 
Europadomstolens praxis när det gäl-
ler att bestämma rättsmedelssystemets 
innehåll. Så är det inte enligt HD. Fråga 
är om svenska rättsmedel, som genom 
svensk domstolspraxis skall så gott det 
låter sig göras utvecklas i harmoni med 
det svenska rättssystemet i övrigt. Be-
tydelsen av Europadomstolens praxis 
ligger däri, att det svenska rättsmedels-
systemet som sådant skall svara upp 

mot de krav som följer av denna (och 
då helst med god marginal). HD har na-
turligtvis utgått från att så nu är fallet, 
och mot detta har inte Elisabet Fura in-
vänt. Därmed kan Europadomstolens 
praxis i detta sammanhang lämnas åt 
sidan. Det bör också domstolarna i var-
dagsdömandet kunna göra.

en annan utGånGspunkt för Elisa-
bet Fura är att storleken av ett kompen-
satoriskt rättsmedel bör bestämmas 
som en rund siffra. Jag är den förste att 
hålla med om att skenbar exakthet bör 
undvikas (i NJA 2012 s. 211 I och II till-
lämpade HD ett intervall om 5 000 kr). 
Men det betyder inte att domstolarna 
är fria att tycka till. Även vid mer eller 
mindre skönsmässiga bedömningar 
finns det två grundläggande rättsstat-
liga principer som kräver sitt, nämligen 
likhetsprincipen (lika fall skall behand-
las lika) och transparensprincipen (de 
överväganden som ligger till grund för 
ett ställningstagande skall redovisas öp-
pet). Likhetsprincipen ställer krav på 
normtillämpning och transparensprin-
cipen på att tillämpningen skall framgå 
av skälen. Runda siffror som inte moti-
veras principiellt svarar inte mot trans-
parensprincipen och äventyrar upp-
rätthållandet av likhetsprincipen. Utan 
upplysningar om hur en rund siffra har 
gafflats in öppnas helt enkelt godtyck-
ets avgrund. Men en rund siffra vars 
storleksordning förklaras på grundval 
av vissa principer ligger som jag ser det 
helt i linje med HD:s avgöranden och 
svarar mot de rättsstatliga krav som 
kan ställas på en god rättsskipning.

HD tog i NJA 2012 s. 211 I och II ställ-

ning till skadestånd såsom kompensa-
toriskt rättsmedel. Avgörandena inne-
bär att den viktigaste parametern vid 
bestämmandet av skadeståndets stor-
lek är dröjsmålstiden. Hur den tiden 
skall bestämmas redovisade domsto-
len. HD var tydlig med att det handlar 
om något annat än sådan handlägg-
ningstid som Europadomstolen har 
lagt till grund för sina beloppsbestäm-
ningar. Också betydelsen av andra fak-
torer än dröjsmålstiden behandlades. 
Av fallen låter sig den ungefärliga be-
loppsnivån utläsas. De ger därmed till-
räckligt mycket ledning för att en rund 
siffra på ett adekvat sätt skall kunna 
förklaras i några få korta stycken i en 
dom eller ett beslut.

De nya fallen avsåg kompensatoriskt 
rättsmedel i form av påföljdslindring 
vid långsam handläggning av ett brott-
mål och relationen till skadeståndet 
som sådant rättsmedel.

Det låg utanför HD:s normgivnings-
kompetens att underkänna påföljds-
lindring som kompensatoriskt rätts-
medel. Det var enligt min mening 
olyckligt. Påföljdslindring som rätts-
medel är förenat med en rad problem 
som Europadomstolen inte har sett el-
ler funnit anledning att uppmärksam-
ma i sina avgöranden. Inte heller är 
de berörda i det i och för sig utmärkta 
betänkandet Skadestånd och Europa-
konventionen (SOU 2010:87), och det 
får därför antas att lagstiftaren skulle 
ha kommit att förbise dem de aktuella 
avgörandena förutan. Även Elisabet 
Fura är tyst på denna punkt. Jag nöjer 
mig med att här upprepa två redovisa-
de problemfall, nämligen att det straff 

Påföljdslindring vid långsam     handläggning
Chefsjustitieombudsmannen och före detta domaren i Europadomstolen Elisabet Fura kritiserar 
i Advokaten nr 2/2013 två HD-avgöranden från december 2012 rörande frågor om kompensato-
riska rättsmedel vid långsam handläggning. Som ordförande på den dömande avdelningen 
känner jag mig manad att bemöta vissa av hennes synpunkter och att ge en annan syn på av- 
görandena. Det skriver justitierådet Stefan Lindskog. 
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som skulle komma att utdömas anting-
en är så lindrigt att kompensationen 
blir otillräcklig trots påföljdseftergift 
respektive att straffet är sådant att nå-
gon lindring inte är straffrättsligt möj-
lig (ett sådant fall är livstids fängelse 
men det finns även andra).

när det GäLLer distinktionen mel-
lan långsam handläggning och sen 
lagföring, en distinktion som Elisabet 
Fura ifrågasätter, är det viktigt att ha 
klart för sig vad det är som ligger till 
grund för att sen lagföring är straff-
rättsligt relevant, nämligen billighet. 
Graden av det klander en brottslig 
handling motiverar avtar med tiden, 
låt vara att brottets art här spelar in. 
Redan det förhållandet att det har tagit 
lång tid innan brottet upptäcktes kan 
därför föranleda en lindring av påfölj-
den. Sen lagföring är alltså något helt 
annat än den kränkning som ligger i 
att handläggningen inte sker i den takt 
som kan begäras. Man kan lite förenk-
lat säga att en kränkning förutsätter att 
den långsamma handläggningen beror 
på att det objektivt sett har förelegat 
ett systemfel, medan en sådan sen lag-
föring som skall beaktas vid påföljds-
bestämningen inte förutsätter något 
sådant systemfel.

Hur långsam handläggning skiljer 
sig från sen lagföring framträder också 
tydligt om man betänker att det för 
kränkningsfrågan spelar mindre roll 
om den tilltalade fälls eller frias. En 
långsam handläggning skall kompen-
seras, och om det inte går med på-
följdslindring i det pågående målet får 
det bli genom skadestånd i en annan 

ordning. Sen lagföring får dock bety-
delse bara för en tilltalad, inte en måls-
ägande, och endast om han fälls. 

Beträffande HD:s grepp att – i linje 
med finländsk lag – ta fasta på dröjs-
målstiden som styrande parameter 
för hur allvarlig kränkningen är och 
inte den totala handläggningstiden, så 
uttalar Elisabet Fura att enligt Euro-
padomstolen är det oron och obeha-
get av att under alltför lång tid hållas i 
ovisshet som skall kompenseras. Hon 
menar att det därför inte spelar någon 
roll om orsaken är sen lagföring eller 
långsam handläggning. Tanken är svår 
att följa. Kompensationen skall utgå 
från kränkningen. Om en rättegång, 
som har tagit lång tid, har genomförts 
så fort som det med hänsyn till målets 
art och omfattning har varit möjligt, så 
föreligger det ingen långsam handlägg-
ning och alltså ingen kränkning. Det 
gäller även om den långa handlägg-
ningstiden har orsakat en part synner-
lig oro och obehag. Men det kan väl fö-
religga en sen lagföring.

En förklaring till Elisabet Furas kritik 
förefaller att vara, att hon har missför-
stått den sena lagföringens till straffrät-
ten begränsade betydelse. Ett uttryck 
för det är hennes påpekande att skill-
naden mellan sen lagföring och lång-
sam handläggning inte är av intresse 
utifrån Europakonventionens perspek-
tiv. Det är lika ovidkommande som rik-
tigt. Det skulle ju vara förvånande om 
Europakonventionen fäste avseende 
vid hur i svensk straffrätt systemet med 
billighetsskäl är konstruerat. 

Elisabet Fura noterar att det är i linje 
med Europadomstolens praxis att – 

som HD klargör – en domstol, utöver 
att erkänna att en kränkning har ägt 
rum, skall beskriva hur påföljdslind-
ringen har beräknats. Däremot invän-
der hon mot att dröjsmålstiden skulle 
behöva anges. Men frågan är hur man 
kan beskriva hur påföljdslindringen 
har beräknats utan att ange dröjsmåls-
tidens längd, när nu den tiden enligt 
svensk rätt är den viktigaste bestäm-
ningsfaktorn. Svaret är att det kan man 
inte.

Vissa uttryckssätt tycks också störa 
Elisabet Fura. Så att allvaret i kränk-
ningen av HD har uttryckts med ordet 
kränkningsgrad (det är just ett ord och 
inget begrepp som Elisabet Fura vill 
göra det till). Med vad är det för fel på 
att sätta ord på en företeelse som sak-
nar ordbeteckning? Däremot kan jag 
hålla med om att lindringsvärde är nå-
got som gärna kunde undvaras. Emel-
lertid måste påföljdslindring som kom-
pensatoriskt rättsmedel fasas in i det 
straffrättsliga påföljdssystemet, och då 
gör ordet nytta såsom ett handtag till 
en parameter. Det är inte ordet som är 
problemet utan hela tanken med på-
följdslindring som kompensatoriskt 
rättsmedel.

Till Elisabet Fura uppfattning om att 
vad HD har bestämt om beräkningen 
av kompensationen skulle vara svårtol-
kat kan tillfogas följande.

soM redan har berörts skall kränk-
ningsfrågan hållas isär från de rent 
straffrättsliga bedömningarna och där-
med långsam handläggning från sen 
lagföring. Frågan om kompensation 
för kränkningen kommer in i straffmät-

Påföljdslindring vid långsam     handläggning

Stefan Lindskog.

»
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ningsskedet, det vill säga efter det att 
straffvärdet har bestämts. Lindringen 
bestäms då efter följande principer:

1. På samma sätt som när det gäller 
skadestånd som kompensatoriskt rätts-
medel är den viktigaste faktorn dröjs-
målstiden, det vill säga den handlägg-
ningstid som parten borde ha besparats. 
Bedömningen skall därför utgå från 
dröjsmåls tiden, som skall anges men 
ofta får skattas. 

2. Böter skall i regel reduceras med 
det skadestånd som skulle ha utgått om 
skadestånd hade varit kompensatoriskt 
rättsmedel. Hur skadeståndet med ut-
gångspunkt i dröjsmålstiden skall beräk-
nas framgår av NJA 2012 s. 211 I.

3. Vid andra påföljder än böter är det 
en riktpunkt att varje dröjsmålsår med-
för en månads minskning av straffvär-
det. Hur mycket som straffvärdet skall 
minskas med (lindringsvärdet) påver-
kas dock också i viss mån av även andra 

faktorer, till exempel hur allvarligt brott 
åtalet avser. 

Vari LiGGer tolkningssvårigheterna? 
Kanske domskälens längd kan ge ett in-
tryck av att det handlar om något svårt. 
Men de ganska utförliga resonemang-
en som ledde fram till de enkla tum-
reglerna förklarar de överväganden 
som låg bakom dem. Att några (men 
inte alla) problematiska fall berörs ger 
domstolarna viss ytterligare ledning. 
Och med de detaljerade stegen i fråga 
om påföljdsbestämningen anger HD 
var någonstans i det straffrättsliga på-
följdssystemet den i det sammanhang-
et främmande fågeln påföljdslindring 
kommer in. 

Om Elisabet Fura med tolkningssvå-
righeter hade menat att tumreglerna 
inte är helt exakta och ger otillräcklig 
ledning i vissa fall, så skulle jag ha hållit 
med. Det rör sig bara om riktlinjer som 

ger tillräcklig ledning i de vanligaste 
fallen. Men det är ju inte detta som hon 
hänger upp sig på.

Min tilltro till svenska domstolar fö-
refaller att vara större än Elisabet Fu-
ras. Jag är nämligen övertygad om att 
en domstol, som har att ta ställning 
till hur en kompensatorisk påföljds-
lindring skall bestämmas, i allmänhet 
kommer att kunna ta till sig de angivna 
riktlinjerna och i sina skäl kort men 
övertygande förklara storleken av lind-
ringen (i pengar vid böter och i form 
av lindringsvärde vid andra påföljder). 
Jag är lika övertygad om att domstolen 
kommer att hålla isär frågan om lång-
sam handläggning från frågan om sen 
lagföring så att det klart framgår vad 
som är kompensation för en kränkning 
respektive vad som av billighet påver-
kar påföljden.

Men tillämpningsproblem kommer 
säkert att uppstå ibland. Påföljdslind-

Påföljdslindring vid långsam handläggning – forts.
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ring som kompensatoriskt rättsmedel 
passar mindre väl in i det straffrättsliga 
påföljdssystemet. Vissa sådana pro-
blematiska frågor framhölls av HD i de 
senaste avgörandena och möjliga lös-
ningar anvisades. Den mest radikala 
lösningen är att domstolen helt en-
kelt förklarar att påföljdslindring med 
hänsyn till omständigheterna inte kan 
komma i fråga. Kompensation får då 
i form av skadestånd ske i annan ord-
ning.

eLisabet Fura bekyMrar siG över 
vad HD:s avgöranden kan komma att 
innebära för Justitiekanslerns arbets-
börda. Jag bekymrar mig mer över de 
grundläggande problemen, nämligen 
domstolarnas resursbrister och att allt-
för många rättegångar tar för lång tid. 
HD:s avgöranden löser inte dessa pro-
blem, men en i linje med HD:s anvis-
ningar tydlig hantering av kompensa-

tionsfrågor vid långsam handläggning 
kan komma att bidra till att tydliggöra 
dem. Av betydelse i det hänseendet 
är att dröjsmålstiden skall anges. För-
modligen kommer det att inte sällan ge 
en anvisning om domstolarnas arbets-
situation, både när det gäller bristande 
resurser och brister i användningen av 
befintliga resurser.

Elisabet Fura avslutar med att ”stilla 
undra” vem som ska leda rättsutveck-
lingen, Högsta domstolen eller lagstif-
taren? Svaret är naturligtvis båda. Det 
som inte lagstiftaren gör faller på de 
högsta domstolarna. Och då finns det 
anledning att betänka att väntar man 
på lagstiftning är det inte sällan förgä-
ves. Elisabet Fura hoppas dock på att 
regeringen inte ”uppfattar att frågan 
fått sin lösning i och med de båda av-
görandena från Högsta domstolen” 
och lägger utredningen i SOU 2010:87 
till handlingarna. Jag undrar vad hon 

menar med ”frågan”. Rör det sig om 
att föra in en bestämmelse i skade-
ståndslagen som bekräftar det rådande 
rättsläget, så hade det inte varit till nå-
gon hjälp i de frågor som HD i de fyra 
aktuella fallen hade att pröva. Men rör 
sig ”frågan” om huruvida påföljdslind-
ring alls bör godtas som kompensato-
riskt rättsmedel håller jag med Elisabet 
Fura. Jag anser att det skulle vara bra 
om lagstiftaren hade satt ned foten och 
klargjort att det får bli en skadestånds-
fråga, om inte en ursäkt i förening 
med en uppsnabbning av den fortsatta 
handläggningen är tillräcklig kompen-
sation. Men statsfinansiella skäl liksom 
föreställningen att den som har gjort 
sig skyldig till brott inte skall ha några 
pengar sätter nog stopp för en sådan 
utveckling.

Stefan Lindskog

Justitieråd 
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 E
n skatteutredning leder inte säl-
lan till en anmälan om skatte-
brott varvid de uppgifter, som 

den skattskyldige lämnat, överlämnas 
till åklagaren och blir en del av förun-
dersökningen. Uppgifterna kan använ-
das av åklagare under åberopande av 
den fria bevisprövningen i ett kom-
mande brottmål, dock kan uppgifter, 
som lämnats under tvång, inte använ-
das i målet. 

I propositionen till lagen förutsattes, 
att Skatteverket skulle organisera sin 
verksamhet genom att bilda en egen 
skattebrottsenhet, som skulle hållas 
åtskild från den fiskala verksamheten i 
övrigt. 

Envar kan lätt förstå att en sådan 
uppdelning är en ren pappersprodukt 
för att ge kosmetika åt rättssäkerheten! 

Det kan med fog ifrågasättas huru-

vida lagstiftaren i sin iver om effektivi-
tet beaktade de komplikationer, som 
uppkommer genom att Skatteverket 
medverkar i en brottsutredning efter 
sin egen brottsanmälan. Det är givetvis 
unikt att målsägaren deltar aktivt i en 
förundersökning; dessvärre är det inte 
helt främmande för svensk rätt (jfr 
Tullverkets roll i smugglingsmål). 

soM FörsVarare i ekoMåL har jag 
under flera år funderat på nedanståen-
de frågeställningar som aktualiserats 
genom Skatteverkets roll i förunder-
sökningen.

1. Skatteverkets egen fiskala utred-
ning skall ske med iakttagande av ob-
jektivitetsprincipen. Mats Höglund har 
i Skattenytt 2012 på ett förtjänstfullt sätt 
analyserat denna princip och skyldig-
heten för Skatteverket att vara opartisk.  

Åklagaren är jämlikt rättegångsbal-
ken skyldig att iakttaga objektivitets-
principen.

Skatteverkets fiskala utredare synes 
ha mycket ”dimmiga” begrepp om vad 
objektivitetsprincipen innebär. Detta 
är kanske naturligt, då Skatteverket 
fattat ett beslut om ändring av taxe-
ringen och följt upp denna med en an-
mälan om skattebrott till åklagaren. 

Skatteverket uppträder i realiteten 
som den misstänktes motpart genom 
anmälan.

2. Förundersökningen initieras så-
lunda av Skatteverket genom en anmä-
lan om brottsmisstanke. Genom anmä-
lan har Skatteverket redan tagit 
partsställning mot den skattskyldige/
misstänkte.

3. Skatteverket har ett eget partsin-
tresse av att förundersökningen ut-

Skatteverkets medverkan    i brottsutredningar
– dags för nedmontering?

Åklagare, som leder en förundersökning, får anlita biträde av Skatteverket för genomförande 
av undersökningen om skattebrott, som initierats av Skatteverket självt. Lagen trädde i kraft 
den 1 januari 1998.
Det kan nu ifrågasättas om lagen uppfyller gällande rättssäkerhetskrav och om det inte är dags 
att nedmontera den. Det menar advokat Göran Rise.
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Skatteverkets medverkan    i brottsutredningar
– dags för nedmontering?

Göran Rise.

S V E N S K
DELGIVNINGSSERVICE

- AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG -

08-616 76 43     delgivningsservice@intrum.com     www.delgivningsservice.se

sds_annons_201302.indd   1 2013-02-13   10:50:39

mynnar i ett stöd för Skatteverkets 
egen utredning med de skattekrav, 
som riktas mot den misstänkte. 

4. Skatteverket är ”målsägande” och 
bedriver på egen hand ett skattemål 
parallellt med förundersökningen. 

5. Skatteverkets medverkan i förun-
dersökningen blir kvalitetslidande 
med hänsyn till kollegiala skäl. Den blir 
enögd, subjektiv och andra hypotetis-
ka möjligheter blir inte utredda och 
prövade. 

6. Skatteverket är främmande för 
det straffprocessuella ”tänket” med 
rätten att inte ange sig själv (the right 
not to incriminate oneself and to be 
silent), då beskattningen bygger på den 
enskildes medverkan i en skatteutred-
ning. 

7. Skatteverkets medverkan i brotts-
utredningen strider mot grunderna för 

Europakonventionen, då Skatteverket 
agerar såväl som dömande part i skat-
temålet (genom skattetillägg) och som 
utredande part i brottmålet. 

8. Ansvaret för utredning av skatte-
brott har åklagaren. Det finns dock en 
uppenbar risk för att åklagaren i alltför 
hög grad förlitar sig på Skatteverkets 
dubbla roller, vilket medför kvalitets-
försämring av förundersökningen.

9. En utredare i skattebrott skall ta 
sig an utredningen med ”friska ögon” 
och våga ifrågasätta sina kollegers fis-
kala utredning. Detta är givetvis en 
grannlaga uppgift. Är den överhuvud-
taget förenlig med Skatteverkets 
grundläggande uppgift?

10. Rätten till passivitet under en 
brottsutredning blir en illusion för den 
enskilde som inte vet i vilken roll Skat-
teverket uppenbarar sig.

JaG Menar, att lagstiftaren ställer Skat-
teverket inför svåra rättsäkerhetspro-
blem genom att Skatteverket skall ut-
reda sina egna brottsanmälningar. 
Lagstiftarens effektivitetssträvan upp-
nås inte av att Skatteverket har dubbla 
roller i utredning av skattebrott.

Sverige skall ligga i framkant vad gäl-
ler den enskildes rättssäkerhet. Det är 
därför dags att befria Skatteverket från 
sin skyldighet att medverka i brottsut-
redningar.

Lagen bör helt enkelt skrotas!
Vilket politiskt parti vågar ta upp 

denna fråga? 
Iacta alea est!

Göran Rise 

advokat
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rsättning utges som bekant i 
förhållande till utfört antal 
timmar med tillämpning av en 

på förhand bestämd timpeng. Vad 
som är skälig ersättning eller mark-
nadsmässig ersättning prövar domsto-
len alltså inte. Lagtexten är dock för-
såtlig såtillvida att man tekniskt sett 
utgår från att timkostnadsnormen 
motsvarar skälig ersättning. Det är nog 
ganska vanligt att den enskilde råd-
mannen prövar en ingiven kostnads-
räkning med den utgångspunkten att 
timkostnadsnormen inte bara är given 
utan också skälig.

Priset på en produkt bestäms nor-
malt av ett flertal parametrar, om pri-
set inte är bestämt på förhand. Den 
viktigaste parametern torde vara det 
gängse priset på jämförbara produkter 
på marknaden, det så kallade mark-
nadspriset. Om det som begärs ligger i 
linje med vad som är gängse är det i 
regel också en skälig ersättning som 
begärs. 

Låt oss anta att timkostnadsnormen 
avskaffades och att Högsta domstolen 
(HD) därefter skulle pröva hur mycket 
en offentlig försvarare skulle få i tim-
men och att måttstocken skulle vara att 
ersättningen skulle vara skälig. Dom-
stolen skulle då tvingas in i en analogi 
med köplagen och genom parterna el-
ler på egen hand inhämta information 
om hur prisbilden såg ut på markna-
den.

Högsta domstolen skulle då, får för-
modas, konstatera att prisbilden länge 
har påverkats av att det har funnits en 
dominerande prisreglering inom en 
del av det juridiska fältet och att denna 
prisreglering i sig har påverkat den to-
tala prissättningen, att prisnivån utan-

för det reglerade området under 
många år har varit högre än timkost-
nadsnormen och att det sistnämnda 
inte minst gäller inom affärsjuridiken 
där 2 500 kronor i timmen och uppåt 
har varit en vanlig nivå.

Högsta domstolen borde då också ha 
konstaterat att samma domstol i NJA 
2009 s. 441 har gett uttryck för att 
1 800 kronor år 2007 motsvarade en 
”måttlig kostnad för ett externt om-
bud”. Eventuellt hade HD då också tit-
tat på statistik från Statistiska central-
byrån, av vilken kan utläsas att 1 800 
kronor, med beaktande av förändring 
av prisindex för juridiska tjänster, i dag 
motsvarar cirka 2 100 kronor per tim-
me. Alla belopp exklusive moms. Hög-
sta domstolen konstaterade i det fallet 
att timkostnadsnormen inte kunde till-
lämpas utanför sitt tillämpningsområ-
de.

Min tro är att en fri bedömning av 
skäligt arvode till en offentlig försvara-
re skulle hamna på en nivå om cirka 
1 800–2 200 kronor per timme. Var 
man hamnar inom den ramen torde 
vara beroende av svårighetsgrad på 
ärendet och andra sådana faktorer. 
Den något låga nivån i förhållande till 
gängse pris utanför den tidigare pris-
regleringen motiveras av att kreditris-
ken är låg.

Men, tiMkostnadsnorMen har Ju 

inte aVskaFFats

Av RB 21 kapitlet 10 § andra stycket 
framgår att avsteg kan göras från nor-
men i vissa fall. Regeln är dock tänkt 
att användas i undantagsfall och kan 
bara i begränsad utsträckning använ-
das för att göra avsteg från timkost-
nadsnormen.

tiMkostnadsnorMen skaLL bara 

tiLLäMpas oM den är skäLiG

Enligt vad som sägs i propositionen 
(1994/95:150 bilaga 3 s. 14 f och lagrå-
dets synpunkter) är föreskriften i sam-
ma paragrafs första stycke andra me-
ningen underordad det som anges i 
första meningen, där det anges att er-
sättningen skall vara skälig. Andra me-
ningen är således en precisering av den 
första och skulle en domstol anse att 
timkostnadsnormen inte uppfyller kra-
vet på skälig ersättning kan normen åsi-
dosättas; enligt uppgift med stöd av 11 
kapitlet 14 § regeringsformen (genom 
lagprövning således). Frågeställningen 
berörs i propositionen där det anges: 
”Mera konkret gäller frågan om och i så 
fall under vilka förutsättningar timkost-
nadsnormen kan åsidosättas. Såsom 
lagrådet konstaterar kan timkostnads-
normen åsidosättas endast om det är 
uppenbart att den står i strid med be-
stämmelsen om att ersättning skall vara 
skälig”. Som bekant har uppenbarhets-
rekvisitet emellertid nu tagits bort.

Jag tolkar situationen så att det är 
domstolarnas uppgift att då och då 
pröva om timkostnadsnormens nivå 
som sådan avviker för mycket från 
marknadspriset på juridiska tjänster. 
En sådan granskning förutsätter en 
jämförelse med prisutvecklingen på 
juridiska tjänster i stort, jämför ovan. 
Eftersom uppenbarhetsrekvisitet är 
borta torde det vara domstolarna och 
inte Regeringskansliet som har sista 
ordet, också i praktiken.

Formellt kan granskningen ske re-
dan i tingsrätten. 

Magnus Hedenberg  

advokat

Vad är skälig ersättning per timme?
Advokat Magnus Hedenberg reflekterar över frågan om timkostnadsnormen som skälig 
ersättning till försvarare. Han tolkar situationen så att det är domstolarnas uppgift att då och 
då pröva om timkostnadsnormens nivå som sådan avviker för mycket från marknadspriset på 
juridiska tjänster.

Debatt

Magnus 
Hedenberg.
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Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

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

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

2

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

 J
ag har aldrig kritiserat att Bergwall beviljats resning. Påståenden 
som att jag skulle ha medverkat till att domstolarna undanhölls 
bevisning som talade för att Bergwall kunde vara oskyldig har jag 

bemött vid flera tillfällen, bland annat i Dagens Nyheters kulturbilaga 
hösten 2012. 

Claes Borgström

Advokat

Replik
Advokat Claes Borgström med anledning av advokat 
Anders Frigells debattartikel i Advokaten nr 2, 2013.

Advokaten 
2/2013.
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Advokaten Nr 2 • 2013

Advokaten Nr 2 • 2013

Debatt

Debatt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anders Frigell.

»

du har en mycket god språkbehandling och mycket goda it-kunskaper. Du arbetar snabbt samt är systematisk och 
noggrann. Du är öppen och serviceinriktad samt har förmåga att ta egna initiativ. Goda kunskaper i engelska 
erfordras. 

Skicka Din ansökan med meritförteckning, betyg och referenser senast den 19 april 2013, gärna per e-post till: 
jonas.hultgren@advokatsamfundet.se eller per brev till
Sveriges advokatsamfund 
Att: Jonas Hultgren
Box 27321
102 54 Stockholm.
Ange även löneanspråk och möjlig tillträdesdag. Anställningen omfattar heltid

Om Du har frågor om tjänsten är Du välkommen att ringa ekonomichefen Jonas Hultgren,
08-4590300.

Alla advokater i Sverige är ledamöter av Advokatsamfundet. Advokatsamfundet upprätthåller en hög etisk och professionell 
standard hos advokaterna och ser till att advokaternas erfarenheter tas till vara i lagstiftningen och den övriga rättsutveck- 
lingen. Advokatsamfundet bevakar också advokaternas yrkesintressen och värnar rättssäkerheten. På kansliet, som finns på 
Djurgården i Stockholm, arbetar ca 30 anställda. Att arbeta på kansliet innebär omfattande kontakter med advokater, 
myndigheter och allmänheten. Ytterligare information om Sveriges advokatsamfund finns på www.advokatsamfundet.se

Kvalificerad sekreterare 
till Advokatsamfundet 



NU ÄR VI KLARA

Vi har suttit på din stol. Vi har lyssnat över din axel. Vi har ställt envisa frågor. 
Vi har pratat med dina kollegor. Vi har sett vad som behövs för att skapa nästa 
stora språng för dig som är praktiserande jurist. Vi har tagit fram kärnan i  
gällande rätt.

Lexino – Rättsanalyser öppnar för ett nytt sätt att jobba. Rakt på sak, med en 
kort och koncis bild av det aktuella rättsläget och argumenten som ger dig ett 
övertag i varje mål.

 
PROVA PÅ LEXINO
lexino.se  08-587 671 00 
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den tidigare advokaten och del-
ägaren i advokatfirman Vinge, 
carl wetter, är sedan 18 mars 
svensk domare i eu-tribunalen i 
Luxemburg.

– eu borde påverka advokatens 
vardag ännu mer än den redan gör, 
säger carl wetter.

Hur känns det att bli EU-domare?
– Det är otroligt spännande och en väl-

digt stor utmaning, eftersom jag egentli-
gen inte har någon domarbakgrund och 
kommer att jobba i en internationell 
miljö på ett nytt språk. Att tala och lyss-
na till franska känns hyggligt hanter-
bart, att komma in i formspråket är en 
utmaning i början, samtidigt blir det sä-
kert enklare när man väl kommer in i 
den vokabulär som används.

”bevara eu:s legitimitet 
största utmaningen”

Månadens adVokat carl Wetter 

Varför vill du bli domare? 
– Jag hade egentligen inga planer på 

detta. Det här är en av få domartjänster 
som fortfarande tillsätts genom kallelse-
förfarande. Jag fick frågan och relativt 
kort tid på mig att fundera. Det var helt 
enkelt för spännande att få pröva den 
andra sidan i processen för att tacka nej, 
och jag kände att jag fortfarande har nå-
got kvar att ge trots åldern. 

Varför tror du att regeringen ut-
såg dig till svensk representant i 
domstolen?

– En del i det hela måste varit att jag i 
många år sysslat med vissa centrala delar 
av det som tribunalen arbetar med, 
främst då konkurrensrätten och konkur-
rensrättprocesser. Jag har också proces-
sat i de här domstolarna i Luxemburg.

Vad gör EU-tribunalen?
– Den största uppgiften är att döma 

mellan enskilda, vare sig det rör män-
niskor eller företag, och EU:s institutio-
ner. Det kan exempelvis vara företag 
som blivit bötfällda för brott mot kon-
kurrensreglerna, enskilda vars egen-
dom blivit tagen i beslag på grund av 
misstanke om delaktighet i terrorist-
brott, eller brott mot vapenembargo. 
Ibland kan det även röra tvister om va-
rumärken eller mellan stater och EU:s 
institutioner, statsstöd är ett sådant ty-
piskt exempel.

Hur kommer du att få användning 
för din advokatbakgrund?

 – Det faktum att jag varit på andra si-
dan i många konkurrensrättsliga tvister. 
Jag tror dessutom att det är nyttigt för 
utvecklingen av rättslivet att aktörerna 
byter sida lite då och då. 

Hur ser du på EU-bygget, vad är 
största utmaningen?

– Det är jätteviktigt! Man får gå tillbaka 
till fredstanken, att EU bygger relationer 
över nationsgränserna. Miljöfrågor och 
annat kräver i framtiden breda lösningar 
som EU kan skapa. Största utmaningen 
är nog att bevara unionens legitimitet 
hos medborgarna och öka förståelsen 
för vad EU gör, att man möter farhågorna 
om centralstyrning, odemokratiskt be-
slutsfattande och bristande transparens. 

Hur påverkar EU svenska advoka-
ters vardag?

– EU påverkar givetvis redan i dag. Det 
är ett viktigt centralt redskap i advoka-
tens verktygslåda. Jag tror det kan ut-
vecklas ännu mer. EU borde påverka ad-
vokatens vardag ännu mer än den gör. 
Vad gäller domarna i Sverige så har EU-
rätten inte fått det genomslag den meri-
terar.

Vad beror det på?
– Det är antagligen en kunskapsfråga. 

Handlar nog om en långsiktig kunskaps-
utveckling innan man förstår att det 
finns möjligheter att använda EU-rätten 
på ett framgångsrikt sätt.

Hur länge ska du vara i Luxem-
burg?

– Jag sitter på min företrädares man-
dat i sex månader, men förutsätts söka 
och antas bli vald på ett eget mandat 
som då är på sex år. PJ 

”Jag hade 
egentligen 
inga planer 
på detta.”
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intresset var stort när kinneviks vd 
och koncernchef Mia brunell Livfors 
talade vid en fullbokad hildary-
lunch på advokatsamfundet.

Vd för Investment AB Kinnevik sedan 
mer än 6 år och med sammanlagt 20 år 
i Kinnevikssfären är hon van att röra sig 
i de stora sammanhangen. Men allt bör-
jade i mycket mindre skala. Mia Brunell 
Livfors växte upp i ett litet samhälle i Da-
larna med endast 15 jämnåriga omkring 
sig. Hennes stora mål var att komma till 
storstaden. Därför sökte hon stipendi-
um på gymnasiet för att studera i USA – 
och hamnade i Iowa i ett litet samhälle 
där det fanns cirka 15 ungdomar i sam-
ma ålder som hon själv.

Mia Brunell Livfors berättade om sin 
väg via Stockholms universitet och eko-
nomilinjen till dagens position som vd 
och koncernchef i Kinnevik. Hon sa att 
hon alltid får vissa standardfrågor för att 
hon är kvinna: de om kvotering, föräld-
raledighet och livspusslet.

– Därför river jag av svaren på dem 
nu: Kvotering tror jag inte på, det är 
en annan form av diskriminering. För-
äldraledigheten är ett problem som det 
alltid går att lösa, vi ska värna om den. 
Balans i livet, ja, det är svårt om man 
både ska jobba mycket och ha barn. 
Man får framför allt göra avkall på egen-
tid, men det handlar bara om några få 
år. Tyvärr blir barnen stora alldeles för 
snabbt, sa Mia Brunell Livfors som själv 

har två barn som i dag är i tjugoårsål-
dern.

 
hon pratade oM Vikten av bra kultur 
i företaget, en kultur som är tillåtande 
och där det även tillåts göra misstag. 
Mia Brunell Livfors drog paralleller till 
de stora antal satsningar som Kinnevik 
gjort genom åren, och där inte allt lyck-
as, men det viktiga är att ett antal inves-
teringar lyckas tillräckligt bra för att hel-
heten ska bli framgångsrik.

– Det som får mig att känna mig moti-
verad är att vi inte är färdiga än, sa Mia 
Brunell Livfors, som strävar efter att 
Kinnevik ska bygga en plattform som 
ska fortsätta ge hög avkastning de när-
maste 30 åren. MP

mia brunell livfors gästade hildary
hiLdary månadsmöte mars

Kinneviks vd och 
koncernchef Mia 

Brunell Livfors be-
rättade om vikten 

av att kunna få 
göra fel på mars 
månads Hildary-

möte.
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Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

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

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

2

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

Advokat blir rådman 
Regeringen har utnämnt advokat Beatrice Rämsell till att vara 
rådman i Uddevalla tingsrätt. Hon är advokat sedan 2005 och är 
verksam vid Michelson & Rämsell Advokatbyrå.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN 023 - 79 23 00
MALMÖ 040 - 720 20

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

E-POST:      info@standardbolag.se
HEMSIDA:  www.standardbolag.se

Snabbavveckling - nu ännu enklare     Snabbavveckling har varit det enkla sättet att 
avveckla vilande bolag sedan vi skapade tjänsten på 1990-talet. Vi har förenklat tjänsten ytterligare, bland annat genom att antalet 
handlingar vid överlåtelsen nu är färre. Sänd balans- och resultatrapport för snabb offert. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

Advokat-SM  i fotboll 2013
Den 30 augusti 2013 spelas Advo
katSM i fotboll för tionde gången.

Förra året gjorde 35 lag från 24 
byråer upp om mästerskapstiteln i 
både herr och damklassen. 

Mannheimer Swartling vann dam
serien 2011 och 2012. 

I herrklassen segrade till slut Set
terwalls 2012. 

Läs mer på http://advokat-sm.se

Kvinnliga studenter från Adastra 
på studiebesök hos nätverket Hilda
Ett knappt tjugotal personer från 
Adastra, ett mentor och nätverks
projekt för kvinnliga studenter som 
läser på juristprogrammet vid 
Stockholms universitet, besökte den 
28 februari nätverket Hilda. De togs 
emot av styrelsens sekreterare Anna Fridh Welin, ansvarig för Hil
das projekt, som berättade om Advokatsamfundet, advokatens roll 
och nätverket.

Uppsalastudenter besökte Advokatsamfundet
Uppsalastudenterna från fördjupningskursen Grundläggande rät
tigheter i Europa – teori och praktik besökte Advokatsamfundet 
den 12 mars. 

Det är juridiska institutionen vid Uppsala universitet som ordnar 
den en termin långa fördjupningskursen. 

Vid studiebesöket, som ingår i kursplanen, träffade studenterna 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg som före
läste om rättighetsfrågor.
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kontakta Juridiska bibLioteket

Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon: 08459 03 20
Epost: biblioteket@advokatsamfundet.se

ny Litteratur i urVaL

Tryckår: 2013 om inte annat 
anges.
Allemansrätten i förändring : 

symposium 2012 / Karin Åh
man, red. (Norstedts juridik., 
2012. 106 s.)

Asp, Petter: The substantive 
criminal law competence 
of the EU (Iustus, 2012. 258 
s. Skriftserien / Juridiska 
fakulteten i Stockholm ; 79)

Bengtsson, Bertil: Hyra och 
annan nyttjanderätt till fast 
egendom / Bertil Bengts
son, Richard Hager, Anders 
Victorin (8. uppl. Norstedts 
juridik. 380 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning 
; 98)

Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt 
(8. uppl. Norstedts juridik. 
252 s. Institutet för rättsve
tenskaplig forskning ; 19)

Björkdahl, Erika P.: Hyra av 
bostad och lokal (Iustus. 
265 s.)

Bryde Andersen, Mads: En
kelte transaktioner (2. udg. 
København : Gjellerup, 2011. 
508 s. Aftaleretten ; 3)

Commentary on the UN 

Convention on the Interna-
tional Sale of Goods (CISG) 
/ Schlechtriem & Schwenzer 
(3. ed. / edited by Ingeborg 
Schwenzer. Oxford Univ. 
Press, 2010. 1480 s.)

Fars samlingsvolym. 2013, 
Revision. (35. utg. Far Aka
demi, 2012. 1206 s.)

Grobgeld, Lennart: Konsu
menträtt : regler till hjälp 
och skydd för konsumen
terna / Lennart Grobgeld 
och Anders Norin (15. uppl. 
Norstedts juridik. 254 s.)

Inkomstskatt : en läro- och 
handbok i skatterätt. D. 1–2 
/ SvenOlof Lodin m.fl. (14. 
uppl. Studentlitteratur.  
816 s.)

Intellectual property and 
private international law / 
edited by James J. Fawcett, 
Paul Torremans (2. ed. Ox
ford Univ. Press, 2011. 986 s. 
Oxford private international 
law series)

Kronqvist, Stefan: Brott och 
digitala bevis : en handled
ning (3. uppl. Norstedts 
juridik. 250 s.)

Källström, Kent: Anställnings
förhållandet : inledning till 

den individuella arbetsrät
ten / Kent Källström & Jonas 
Malmberg (3. uppl. Iustus. 
338 s.)

Lagen om offentlig upp-
handling : en kommentar / 
Helena Rosén Andersson 
m.fl. (Norstedts juridik.  Nor
stedts gula bibliotek)

Lavén, Håkan: Hur domstolar 
dömer i brottmål : om do
mare, rättegång, bevisning 
och påföljder (Norstedts 
juridik. 216 s.)

Lindskog, Stefan: Särskild 
granskning enligt aktiebo
lagslagen. (3. uppl. Nor
stedts juridik. 156 s.)

Lundqvist, Ulf: Bevisförbud i 
rättspraxis. (2. uppl. Knivsta 
: Bokbyrån. 318 s.)

Påhlsson, Robert: Konstitu
tionell skatterätt. (3. uppl. 
Iustus. 132 s.)

Ristvedt, Per M.: Advokaten i 
rettsmekling (Oslo : Cappe
len Damm akademisk. 190 s.)

Sjöman, Erik: Hembud, förköp 
och samtycke : en kom
mentar till 4 kap. 736 §§ 
aktiebolagslagen (3. uppl. 
Norstedts juridik. 277 s. Nor
stedts gula bibliotek)

Sundstrand, Andrea: Offentlig 
upphandling : en introduk
tion (2. uppl. Studentlittera
tur. 247 s.)

Unger, Sven: Inga ord efter 
mig : ett litet, litet utsnitt ur 
svenska språkets öden och 
äventyr / Sven Unger ; med 
illustrationer av Thorsten 
Leijonhielm (Stockholm : 
Oscarsfors, 2012. 152 s.)

Uppsatser om skadeståndsan-
svar och ansvarsförsäkring / 
Håkan Andersson m.fl. (Jure, 
2012. 320 s.)

Welamson, Lars: Konkurs och 
annan insolvensrätt / Lars 
Welamson och Mikael Mell
qvist (11. uppl.  Norstedts 
juridik. 378 s. Institutet för 
rättsvetenskaplig forskning 
; 41)

Överprövning av upphandling : 
och andra rättsmedel enligt 
LOU och LUF / Anders Asp
lund m.fl. (Jure. 461 s.)

Lästips

Titel: ITavtal : en kom
mentar till ITbranschens 
standardavtal
Författare: Anders Perméus, 
Daniel Lindberg  
Förlag: Jure
Boken kommenterar några 

av de viktigaste standardavtalen på ITom
rådet ur ett kontrakts och processrätts
ligt perspektiv. En inledande del ger en 
introduktion till kontraktsrätten, vad som 
generellt gäller vid ingående av kommer
siella avtal och vad man särskilt bör tänka 
på vid utformningen av ITavtal. Därefter 
kommenteras de enskilda standardavtalen 
– Avtal 90, ITDrift, ITUnderhåll, ITProjekt, 
ITTjänster, EDEL 06 A och ASP 06. Förfat
tarna ger råd och tips om vad parterna bör 
tänka på i användningen av standardavta
len. Boken är tänkt som en handbok dels 
vid tolkning och tillämpning av standard
avtalen, dels vid utformningen av ITavtal 
resp. vid tvistelösning.

Titel: Skadeståndsrättsliga 
utvecklingslinjer. D. 1 
Ansvarsproblem i skade
ståndsrätten
Författare: Håkan 
Andersson  
Förlag: Iustus 
En första del i en planerad 

trilogi som behandlar skadeståndsrättens 
utvecklingslinjer. Framställningen byg
ger på en bas av ett stort antal rättsfalls
analyser från 2000talet som illustrerar 
olika frågor och problemställningar inom 
skadeståndsrätten och hur rättsområ
det i dag fungerar och utvecklas. I varje 
bok analyseras skadeståndsrätten utifrån 
ett specifikt tema  – denna första del av 
trilogin behandlar de skadeståndsrätts
liga problemen kring ansvarsfrågor, del 2 
behandlar ansvarsgränsfrågor och del 3 
ersättningsbestämning. 
  

nya aVhandLinGar   

Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande 
och betydelse vid påföljdsbestämning av 
Jack Ågren, Stockholms universitet, Jure
Avhandlingen diskuterar bestämmelsen 
om billighetsskäl eller billighetshänsyn 
som återfinns i brottsbalken 29:5. Enligt 
paragrafen ska rätten vid påföljdsbestäm
ning – utöver brottets straffvärde – även 
ta särskild hänsyn till omständigheter 
som talar för en lindrigare påföljd. Sådana 
omständigheter har med gärningsmannens 
personliga förhållanden och handlande 
efter brottet att göra. Billighetsskälen är 
av central betydelse för påföljdsbestäm
ningen eftersom de kan påverka både val 
av påföljd och straffmätning. Avhandlingen 
beskriver och analyserar de olika omstän
digheter som omfattas av BrB 29:5, billig

hetsskälens berättigande i straffsystemet 
och betydelse vid påföljdsbedömningen. 
Förslag till vissa lagändringar presenteras 
också. 

All Ears: Adults’ and Children’s Earwitness 
Testimony av Lisa Öhman, Göteborgs 
universitet
Ny avhandling i vittnespsykologi visar 
att det är mycket svårare än man tror att 
identifiera en tidigare okänd persons röst. 
Resultaten kan få konsekvenser för hur 
öronvittnen hanteras och bedöms i brotts
utredningar. Undersökningen bygger på en 
serie studier där man har testat närmare 
1 000 barn och vuxnas minne för en okänd 
gärningsmans röst. En slutsats i avhand
lingen är att både barn och vuxna är dåliga 
på att känna igen en okänd röst som man 
hört någon enstaka gång. Författaren 
menar att rättsliga aktörer bör behandla 
information från öronvittnen försiktigt och 
att det är viktigt att fortsätta utveckla min
nesunderlättande intervjumetoder anpas
sade för öronvittnen.

Läs Mer

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

Anders Perméus 
Daniel Lindberg

UNDER MEDVERKAN AV  
JORI MUNUKKA, ANNA MYRHED OCH  
THERÉSE SCHIBLER

IT-
avtal 
En kommentar till IT-branschens  
standardavtal

Standardavtal utgivna av branschorganisationer har fått 
stor spridning vid slutande av kommersiella avtal på 
IT-rättens område. I IT-avtal – en kommentar till 
IT-branschens standardavtal kommenteras 
därför några av de viktigaste standardavtalen på IT-områ-
det ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. I 
bokens inledande del ges en introduktion till kontraktsrät-
ten och vad som gäller generellt vid ingående av kommer-
siella avtal resp. vad som är särskilt angelägna frågor vid 
utformning av IT-avtal. Därefter kommenteras de enskilda 
standardavtalen översiktligt och punktvis – Avtal 90, 
IT-Drift, IT-Underhåll, IT-Projekt, IT-Tjänster, EDEL 06 A 
och ASP 06. Vidare görs jämförelser med Vervas/
Kammarkollegiets tidigare tillägg till standardavtalen samt 
deras egna mer beställarvänliga villkor.

För att undvika att parterna oreflekterat använder sig 
av de standardiserade skrivningarna diskuterar författarna 
fallgropar och ger handfasta råd om vad parterna bör 
tänka på i användningen av standardavtalen. 

Boken är tänkt som en handbok dels vid tolkning och 
tillämpning av standardavtalen, dels vid utformning av 
IT-avtal resp. tvistelösning och vänder sig såväl till jurister 
som praktiker på IT-området, vilka i sin verksamhet 
kommer i kontakt med standardavtalen. 

Anders Perméus är advokat och delägare på  
Elvang & Partnere Advokatbyrå och undervisar i civilrätt  
vid Stockholms universitet. 

Daniel Lindberg är advokat och delägare på  
Elvang & Partnere Advokatbyrå. 

Jori Munukka är professor i civilrätt vid Stockholms 
universitet. 

Anna Myrhed, jur.kand., har varit verksam vid  
Elvang & Partnere Advokatbyrå och även arbetat som 
kommunikationskonsult mot IT- och telekomsektorn. 

Therése Schibler, jur.stud., är verksam vid  
Elvang & Partnere Advokatbyrå och har arbetat som Key 
Account Manager inom IT & telekom-branschen.

Anders och Daniel har 
arbetat med utformning av 
alla typer av IT-avtal samt 
tvistelösning sedan mitten 
av 90-talet. Båda är ranka-
de av Legal 500 inom IT 
och telekom.

IT
-a

v
ta

l 

Jure Förlag 
Östermalmsgatan 84  
114 50 Stockholm  
08-662 00 80. 
www.jure.se

ISBN 978-91-7223-478-9

Anders Perméus

Daniel Lindberg

Aktuellt Juridiska biblioteket

Håll dig alltid uppdaterad. Vårt samarbete med 
universitetet gör att vi alltid ligger i framkant. 

Kursavgiften hjälper forskningen framåt.Kontakt: 08-41 003 006, www.fakultetskurser.se

Den !%&/#”
har tagit med sig 

vårt kundregister och 
säljer till våra 

kunder från ”sitt” 
nya företag!

Hur kan du vara så 
säker, vi har ju inte 

hunnit kolla?

Jag lärde mig 
på fakultetskurser förra 

månaden om ett nytt prejudikat. 
HD beslöt att fakturorna 

skulle lämnas ut.

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

KALLE LENAS
ADVOKATBYRÅ

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

ett 

fall för

Är det 
därför som 

affärerna går 
så dåligt?

Det måste 
gå att göra 
någonting ...

Dem kan vi inte få ut. Domstolen 
kommer att hävda att de 

avslöjar yrkeshemligheter.

Är du säker på det? Jag 
känner ett par jurister 

som alltid är uppdaterade. 
Vi skulle kunna höra 

med dem.

Jag vill stämma 
honom. Men jag 
har inga bevis!

Då kör vi!

Tack för 
hjälpen, domstolen gick 

på vår linje!

Hans 
fakturor...

Solklart! Det här fixar vi!

forts följer
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Samfundet

nya LedaMöter 
den 8 Mars  2013

Ginta Ahrel, Advokatfirman 
Lindahl KB, Stockholm

Hanna Alm, G Grönberg Advo
katbyrå AB, Stockholm

Emily Almhagen, Advokatfir
man Landau AB, Stockholm

Gabriella Alnemark, Adding 
Advice Advokatbyrå AB, 
Täby

Britta Andersson, Advokat
firman Glimstedt i Lund AB, 
Lund

Mercedes Anderås, Advokat
firman Vinge KB, Göteborg

Erik Bergerståhl, Hannes 
Snellman Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Malin Andersson Berglie, 
Rosengrens Advokatbyrå i 
Göteborg AB, Uddevalla

Tobias Bergström, Mannhei
mer Swartling Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Daniel Björklund, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Ebba Bonair, Advokataktie
bolaget Urban Jansson & 
Partners, Landskrona

Sara Derakhti, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Kristina Diri, Borgström & 
Bodström Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Josefin Eriksson, Advokatfir
man Vinge KB, Göteborg

Erika Finn, Setterwalls Advo
katbyrå AB, Stockholm

Lina Gunnarsson, Fredersen 
Advokatbyrå AB, Malmö

Therese Hamsten, Advo
katfirman Cederquist KB, 
Stockholm

Cecilia Hesslén, Gärde 
Wess lau Advokatbyrå AB, 
Göteborg

Victor Holmberg, MAQS 
Law Firm Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Jens Högström, Advokatfir
man Berlin AB, Bålsta

Johan Hörnberg, Advokatfir
man Lindahl KB, Stockholm

Eric Johnson, Advokatfirman 
Cederquist KB, Stockholm

Dino Kalamujic, Advokatfirma 
DLA Nordic KB, Stockholm

Per Karlsson, JP Advokatfirma 
i Göteborg AB, Göteborg

Agnes Kelemen, Advokat Wal
lin AB, Uppsala

Kristin Kull, Wistrand Advo
katbyrå, Stockholm

Karl Larsson, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Karin Lavén, Advokatbolaget 

Wallin & Söderberg AB, 
Uppsala

Johan Linder, Wistrand Advo
katbyrå, Stockholm

Mikael Lundberg, Advokatby
rån Kaiding Kommanditbo
lag, Umeå

Anneli Lönnborg, Gärde 
Wess lau Advokatbyrå, 
Stockholm

Dan Nordenberg, Advokatfir
man Bergman och Persson 
HB, Landskrona

Martin Persson, Advokatbyrån 
Martin Cullberg AB, Stock
holm

Anna Elisabeth Petersson, 
Advokatfirman Westermark 
Anjou AB, Stockholm

Anna Peyda, White & Case Ad
vokataktiebolag, Stockholm

Arash Raoufi, Advokaterna 
Hurtig & Partners AB, Gö
teborg

Rikard Sahlberg, Foyen Advo
katfirma AB, Malmö

Mikael Svegland, Advokat
firman Delphi i Malmö AB, 
Malmö

Erik Söderman, Advokaterna 
Söderman & Bergsten HB, 
Rättvik

Emma Sandberg Thomsen, 
Mannheimer Swartling Ad
vokatbyrå AB, Helsingborg

Anna Treschow, Advokatfir
man Treschow AB, Kristian
stad

Ylva Öhrström, Advokatfirman 
Stjerndahl & Wikborn AB, 
Hässleholm

Jon Eriksson Örtengren, Ad
vokatbyrån Gulliksson AB, 
Lund

Helena Wassén Öström, 
Advokatfirman Lindahl KB, 
Stockholm 

Barin Özmen, Frank Advokat
byrå AB, Stockholm

reGistrerade 
eu-adVokater

Bruce McGinn (solicitor), Han
nes Snellman Advokatbyrå 
AB, Stockholm

Grant McKelvey (solicitor), 
Advokatfirman Vinge KB, 
Stockholm

utträdda LedaMöter

Leif Anderson, Stockholm, 8 
mars 2013 

Carl Brodén, Stockholm, 31 
januari 2013 

Carolina Bruce, Stockholm, 28 
februari 2013 

Therese Clarhed, Malmö, 15 
februari 2013 

ENGELSKA JURISTFIGURER TILL SALU
16 st handtillverkade engelska juristfigurer, 

inköpta i London fram till 1990-talet.

Vid intresse kontakta Margareta Källander-Cöster, tel. 08-644 34 14.

ADVOKAT CHARLIE TVÄRENVIGG AB

söker
ADVOKAT(ER)

för anställning i Stockholm. 
(brottmål, humanjuridik)

Intresseanmälan och CV till 
info@tvarenvigg.se 

www.tvarenvigg.se

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

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

Ring Emil Lindkvist 076-772 65 60

2
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist 
08459 03 25
tom.knutson@ 
advokatsamfundet.se

Ulrika Öster (UÖ), 
journalist
08459 03 07
ulrika.oster@ 
advokatsamfundet.se

Magnus Andersson (MA), 
journalist 
08459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se

Maria Persson (MP), 
journalist 
08459 03 07
maria.persson@ 
advokatsamfundet.se

redaktionsråd
Anne Ramberg, Tom Knutson, 

André Andersson, Emma Seth, 

Jonas Tamm, Ulrika Öster, 

Magnus Andersson.

annonser
Patrik Asp, Fronthill Media AB, 

08545 517 31,  0709519 890, 

patrik@fronthillmedia.se

ForMGiVninG
Tidningsmakarna AB

korrektur
Klara Ord Stockholm HB

tryck
Lenanders grafiska

Manus
Manusstopp nästa nummer: 

19 april 2013. 

Sänds till Tom Knutson 

(epost eller postadress denna sida). 

Åsikter och förslag som framförs i artiklar 

står helt för författarnas eller de intervjuades 

räkning och behöver inte delas av Sveriges 

advokatsamfund. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att 

stryka i längre inlägg. 

För ej beställda artiklar och bilder tar 

redaktionen inget ansvar. 

ADVOKATENs texter lagras elektroniskt. 

Delar av tidskriften publiceras även på 

internet. 

Den som sänder material till tidskriften 

anses medge elektronisk publicering/lagring.

Läs Mer

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

tidskriFten adVokaten ges ut av Sveriges advokatsamfund postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm tel: 08459 03 00 (vxl)

Fax: 08662 30 19 e-post: advokaten@advokatsamfundet.se ansvarig utgivare: Anne Ramberg, anne.ramberg@advokatsamfundet.se hemsida: www.advokatsamfundet.se

Bertil Engström, Göteborg, 31 
december 2012 

Martin Hall, Stockholm, 23 
februari 2013 

Helena Holm, Stockholm, 2 
mars 2013 

Johan Holm, Göteborg, 17 
februari 2013 

Lukas Holmén, Stockholm, 31 
januari 2013 

Per Gyllenhammar Hoppe, 
Stockholm, 1 mars 2013 

Malin Johansson, Göteborg, 1 
februari 2013 

Anna Björk Larson, Göteborg, 
14 februari 2013 

Helene Magnusson, Karlskro
na, 10 februari 2013 

Harem Mahir, Stockholm, 7 
januari 2013

Andreas Mattsson, Stock
holm, 1 januari 2013 

Tobias Nilsson, Stockholm, 31 
januari 2013 

Anna Ribenfors, Stockholm, 3 
mars 2013 

Anders Rydin, Steninge, 8 
mars 2013 

Karin Röckert, Stockholm, 3 
februari 2013 

Carl Wetter, Stockholm, 8 
mars 2013 

Kristin Widjer, Helsingborg, 
28 februari 2013 

Fredrik von der Esch, Stock
holm, 19 februari 2013 

aVLidna LedaMöter

Hans Eckervik, Benalmádena 
Costa, 6 januari 2013 

Bengt O Gullesjö, Stockholm, 
27 september 2012 

Carl Klingspor, Norrköping, 2 
mars 2013 

Sven Löwander, Halmstad, 23 
september 2012 

Anna Moffett-Spak, Göte
borg, 3 februari 2013 

Sven-Hugo Sandberg, Linkö
ping, 27 augusti 2012 

Staffan Sundberg, Stockholm, 
31 december 2012 

Börje Svedberg, Lund, 16 juli 
2012 

Torsten Truedsson, Skurup, 21 
maj 2012 

reMissärenden

Förteckning över remiss
ärenden i vilka samfundet 
avgivit yttrande:
R-2012/1915 Betänkandet 

Förstärkt försäkringstagar
skydd (SOU 2012:64)

R-2012/2102 Promemorian 
Erkännande och verkställig
het av beslut om utvidgat 
förverkande inom Europe
iska unionen (Ds 2012:51)

R-2012/2147 Promemorian Ge
nomförande av EU:s direktiv 
om bekämpande av sexuella 
övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och 
barnpornografi (Ds 2012:45)

R-2012/2163 Kemikalieinspek
tionens rapport Överlåtelse 
av viss kemikalietillsyn – 
rapport från ett regerings
uppdrag

R-2012/2179 Promemorian 

Sveriges tillträde till Euro
parådets konvention om 
förebyggande och bekämp
ning av våld mot kvinnor 
och av våld i hemmet avse
ende gemensam bostad (Ds 
2012:52)

R-2012/2192 Promemorian 
Erkännande och verkställig
het av utevarodomar inom 
Europeiska unionen (Ds 
2012:53)

R-2012/2194 Promemo
rian Förslag om ändringar i 
strafftidslagen

R-2012/2230 Betänkandena 
En tydligare organisation 
för Säkerhetspolisen (SOU 
2012:77) och En sammanhål
len svensk polis – följdänd
ringar i författningar (SOU 
2012:78)

R-2013/0013 Departements
promemorian Uppföljning 
av rörlighetsdirektivets ge
nomförande (Ds 2012:60)

R-2013/0016 Revisorsnämn
dens promemoria Verkstäl
lande direktör i registrerade 
revisionsbolag

R-2013/0047 Promemorian 
Ändringar i miljöbalken med 

anledning av nya EUregler 
om bekämpningsmedel

R-2013/0086 Kommissionens 
förslag till förordning om 
ändring av rådets förordning 
(EG) nr 1346/2000 av den 
29 maj 2000 om insolvens
förfaranden (Insolvensför
ordningen) och meddelande

R-2013/0091 Promemorian 
Nya regler för finansiella 
konglomerat och grupper

R-2013/0173 Lag om straff för 
folkmord, brott mot mänsk
ligheten och krigsförbrytel
ser (utkast till lagrådsremiss)

R-2013/0196 Promemorian 
Fortsatt giltighet av de 
tidsbegränsade lagarna om 
hemliga tvångsmedel

R-2013/0257 Europeiska kom
missionens förslag; Propo
sal for a Council Directive 
implementing enhanced 
cooperation in the area of 
financial transaction tax, 
COM(2013) 71 final
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

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

Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

))) CRITO

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

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

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

måste kunna ticka och gå under lång tid.

     Crito är verktyget för dig som konstruerar affärsjuridiska avtal och 

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

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

nyttiga förhandlingsråd. 

Läs mer om Crito på nj.se eller hör av
dig till Helena Viridén, 08-598 192 95


