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Ledare Generalsekreteraren

Om styrkans övermod 
och rättssamhällets anspråk

i slutet av december 2015 nåddes en allmänt respekterad 
svensk advokat, genom uppgifter i media, av beskedet att 
han personligen förts upp på den amerikanska sank-
tionslistan gällande Ryssland-Ukraina. Denna lista har 
tillkommit för att sätta politisk press på Putin i anledning 
av Ukrainakrisen. Bolag och individer som USA på oklara 
grunder anser har kopplingar till Putin förs utan att höras 
eller underrättas upp på denna lista. Något skäl anges 
inte. Något närmare samband med Ukraina är inte heller 
nödvändigt. Putin själv är av politiska skäl inte uppsatt. 
Men, det är alltså en svensk advokat i sin egenskap av just 
advokat. 

Det handlar om en sanktionslista, utfärdad av USA:s 
finansdepartement, den så kallade OFAC-listan. Svenskar 
är i och för sig inte bundna av dessa påbud. Men, det 
hindrar inte att sanktionslistningen i flera hänseenden har 
fått vittgående och allvarliga konsekvenser för advokaten 
och dennes klienter. 

Vissa av advokatens utländska klienter hade redan 
tidigare förts upp på samma lista. Konsekvenserna för 
dessa bolag var märkbara. Från att ha varit synnerligen 
framgångsrika inom trading och logistik, baserad på 
export av rysk energi, har bolagen till följd av listningen 
tvingats att avveckla dessa verksamheter. Skälen härtill är 
den omedelbara och åsyftade påverkan på möjligheterna 
att betala och få betalt i US-dollar, som ett listningsbeslut 
föranleder. Till detta kommer att den som är uppsatt på 
listan av banksystemet betraktas som persona non grata i 
största allmänhet. Med allt vad det innebär. 

advokatens uppdrag för dessa klienter har pågått sedan 
1990-talet. Efter att de förts upp på sanktionslistan har 
uppdragen huvudsakligen bestått i att under ordnade for-
mer avveckla verksamheterna. Det kan noteras att advo-
katen saknar ägarintressen i de bolag som är föremål för 

USA:s missaktning. Hans uppdrag har varit att företräda 
bolagen med rådgivning och som styrelseledamot. Faktu-
rering har skett på sedvanligt sätt. Det har inte påståtts att 
advokaten skulle ha gjort dig skyldig till något som helst 
brott eller klandervärt beteende. Han utförde bara sina 
advokatuppdrag.

Denne advokat, som godtyckligt förts upp på den ame-
rikanska sanktionslistan, hindras nu av svenska banker 
från att, inom ramen för gällande lagstiftning och god 
advokatsed, lojalt och under tystnadsplikt fullgöra sina ad-
vokatuppdrag och biträda sina klienter. Det kan i samman-
hanget noteras att advokaten ifråga åtnjuter ett synnerli-
gen gott anseende som rådgivare åt och styrelseledamot 
i svenska och utländska bolag. Att vara styrelseledamot 
är ett vanligt förekommande uppdrag inom advokatverk-
samheten. Nu har svenska banker på egen hand infört ett 
yrkesförbud för advokaten, när det gäller denna typ av 
advokatuppdrag.

svenska banker, med vilka advokaten och hans klienter 
sedan lång tid haft affärsrelationer, har bland annat tagit 
sig för att kontakta de advokatens klientbolag, i vilka 
advokaten var styrelseledamot. Bankerna har vid dessa 
kontakter låtit meddela att de inte kan ha kvar bolagen 
som kunder om advokaten kvarstår i styrelsen. För att 
undvika att advokatens klientbolag skadades tvingades 
advokaten sålunda att avgå från dessa styrelseuppdrag. 
Vissa av klientbolagen fortsätter dock att anlita advokaten 
som juridisk rådgivare, utan att det innefattar styrelsele-
damotskap. Andra klienter har efter påtryckningar känt 
sig tvingade att avsluta samarbetet. I de utländska klient-
bolagen pågår avregistrering av samtliga styrelseuppdrag. 
Uppdragen som juridisk rådgivare fortsätter emellertid. 

Banker begränsar dessutom betalningar till och från 
Sverige. Samtliga advokatens kreditkort som Amex, 
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Visa och Mastercard har stoppats utan någon som helst 
föregående kontakt. Konsekvenserna av detta är lätta 
att inse. Oavsett att sanktionerna formellt är begränsade 
till US-dollar-transaktioner och att det inte finns några 
motsvarande sanktioner från EU och FN mot advokaten, 
så påverkas advokatverksamheten högst avsevärt, såväl 
nationellt som internationellt. 

fn:s säkerhetsråd, eu och usa beslutar om sanktioner 
inom olika områden. USA och EU har de senaste åren 
använt sanktioner som ett diplomatiskt och ekonomiskt 
instrument i syfte att straffa enskilda personer för ett visst 
agerande eller för att få ett land att upphöra med vissa åt-
gärder eller förändra politik som påstås bryta mot interna-
tionell rätt eller som inte anses respektera demokratiska 
principer. De terrorlistor och sanktionslistor som upprät-
tas är inte kända för att i onödan tyngas av rättssäkerhets-
garantier. Enskilda som drabbas av rättsverkningar till 
följd av beslut fattade inom EU äger dock rätt att få sin sak 
prövad, dels genom systemet med förhandsavgöranden, 
dels av nationella domstolar och ytterst av EU-domstolen. 
Denna rätt till rättsmedel, om än otillräckliga, saknas för 
den som uppförs på den amerikanska OFAC-listan. Sank-
tioner beslutade av USA saknar nämligen rättsverkan i 
Sverige. Sanktionerna är i det hänseendet rena instrument 
i den amerikanska utrikespolitiken. 

Det som nu inträffat aktualiserar en rad principiellt 
viktiga frågor bland annat gällande svenska advokaters 
arbetsvillkor och svenska finansiella institutioners uppträ-
dande.

bankernas affärsrelationer med sina kunder, är för såväl 
den enskilde som företag, av fundamental betydelse för 
att kunna fungera i samhällslivet. Att svenska banker, 
utan rättslig grund, möjligen av ängslan för att utsättas för 
repressalier, utsätter sina kunder för synnerligen ingripan-
de och allvarliga påföljder betingade av utländsk makts 
utrikespolitiska intressen är redan mot denna bakgrund 
inte godtagbart. Bankerna fyller framför allt centrala sam-
hällsfunktioner. Det är därför ett svenskt samhällsintresse 
att banker inte tillåts att godtyckligt utsätta medborgarna 
och företag för utländska sanktioner, som inte genom EU 
eller på annat sätt givits rättsverkan i Sverige. Svenska 
finansiella institutioner eller myndigheter bör inte tillåtas 
vara exekutörer av godtyckliga utländska politiska beslut 
utan svensk rättsgrund.

När det gäller agerandet mot den svenske advokaten är 
detta särskilt anmärkningsvärt. Advokater skall stå fria i 
förhållande till varje intresse som kan tänkas inkräkta på 
advokaternas möjligheter att handla såsom deras yrkes-
plikter kräver. Att en oberoende advokatkår anses utgöra 
ett fundament för en väl fungerande rättsstat framgår av 
flera folkrättsliga instrument. Exempel på sådana interna-
tionella rättsakter är FN:s Basic Principles on the Role of 
Lawyers. 

Av denna framgår att upprätthållandet av rättssäkerhet 
och skyddet för mänskliga rättigheter kräver att alla har 
effektiv tillgång till juridisk rådgivning, som tillhandahålles 
av en oberoende advokatkår (”independent legal profes-
sion”). I advokatens yrkesplikter ska bland annat ingå att 

biträda klienten och vidta rättsliga åtgärder för att skydda 
klientens intressen, samt att företräda klienten inför 
domstolar, tribunaler och administrativa myndigheter. Att 
advokater trakasseras i syfte att förmå dem att frånträda 
ett uppdrag och avstå från att representera en klient har 
dessvärre inte varit ovanligt utomlands. Nu har samma 
sak uppenbarligen inträffat också i Sverige.

enligt fn:s basic principles on the role of lawyers åligger 
det emellertid den verkställande makten att tillförsäkra 
advokaterna garantier som möjliggör för dem att utföra 
sitt advokatuppdrag, utan någon form av opåkallad 
inblandning. Det ankommer således på den svenska re-
geringen att vidta sådana åtgärder. Advokatsamfundet har 
därför i en skrivelse påmint regeringen härom. Samfun-
det har hemställt att regeringen verkar för att advokaten 
omgående avregistreras från den aktuella listan och att 
regeringen skyndsamt vidtar lämpliga åtgärder till förhin-
drande av att svenska finansiella institutioner mot svenska 
medborgare utan svensk rättsgrund vidtar åtgärder till 
effektuerande av politiska beslut fattade av utländsk makt. 
En kopia av skrivelsen har samtidigt tillställts statsråden 
Morgan Johansson, Margot Wallström och Per Bolund 
samt generaldirektören vid Finansinspektionen Erik 
Thedéen. Jag ser fram emot regeringens reaktion. 

Bristen på rättssäkerhet, proportionalitet och effektiva 
rättsmedel när det gäller sanktionslistorna är uppenbara. 
Att svenska banker, synbarligen av ängslan för att stöta sig 
med mäktiga utländska intressen, medverkar till politiskt 
grundade sanktioner mot en i detta fall mycket väl ansedd 
svensk advokat, som inom ramen för sin advokatverksam-
het biträtt klienter, vilka fallit i onåd hos amerikanska 
staten, kan inte få fortgå. Vad händer när IKEA, Ericsson 
eller Skanska förs upp på den amerikanska listan? 

Åt de utländska fatworna kan vi inte göra så mycket, 
mer än att i debatt påtala saken. Men, de svenska organ 
som övervakar bankerna, närmast Finansinspektionen, 
bör ges verktyg att ingripa mot de svenska banker som 
agerar lydiga lakejer åt utländska politiska intressen. Ame-
rikanska, ryska eller nordkoreanska bannbullor bör inte, 
så som nu skett, tillåtas att få verkan i Sverige.

Under Vietnamkriget skrev den amerikanske senatorn 
William Fulbright för nu jämnt 50 år sedan, en USA-kritisk 
betraktelse om the ”Arrogance of Power” – om styrkans 
övermod. Då liksom nu finns det anledning att förhålla sig 
kritisk till rättslöst stormaktsmissbruk. De fatwor som de 
amerikanska myndigheterna utfärdar genom olika typer 
av sanktionslistor och terrorlistor utsätts aldrig för någon 
egentlig granskning av omvärlden. Tomten, i Kalle Anka 
på julafton, är noggrannare. Detta är givetvis allt annat än 
godtagbart. 

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Europa kan söka svenska advokater
Sveriges advokatsamfund 
har anslutit sig till euro- 
peiska e-juridikportalens 
söktjänst.

Sveriges advokatsamfund har 
anslutit sin databas med upp-
gifter om Sveriges advokater till 
EU-kommissionens söktjänst för 
advokater på den europeiska 
e-juridikportalen (Find a lawyer, 
FAL).

Med hjälp av tjänsten ”Hitta 
en advokat” på den europeiska 
e-juridikportalen kan man söka 
efter advokater i de flesta av 
medlemsländerna i EU och  
EES. Den som behöver advokat-
tjänster i något av länderna kan 
använda 23 av EU-ländernas 
språk för att söka i advokat-
organisationernas ledamots-
databaser.

Från och med nu har också 
Sveriges advokatsamfund an-

slutit sig till söktjänsten. Via 
e-juridikportalen kan man söka 
efter svenska advokater och 
efter advokater auktoriserade 
i andra europeiska länder som 
är verksamma i Sverige och 
registrerade hos Sveriges advo-
katsamfund. 

Man kan söka utifrån advo-
katens namn, ort, språk och 
verksamhetsinriktning.

– Det är glädjande både att 
svenska rättssökande som be-
höver utländsk juridisk expertis 
har möjlighet att söka efter  
advokater i andra länder i 
Europa och även att den rätts-
sökande allmänheten i EU- och 
EES-länderna nu enklare kan 
finna advokater i Sverige, säger 
Advokatsamfundets ställfö-
reträdande chefsjurist Johan 
Sangborn, som har ansvarat för 
Advokatsamfundets arbete med 
FAL.

Cecilia Hegethorn Mogensen, 
departementsråd och enhets-
chef på Justitiedepartementet, 
är också mycket positiv.

– Find a lawyer är en efter-
längtad funktion. För en enskild 
i en gränsöverskidande tvist 
tror jag att den får stor prak-
tisk betydelse och påtagligt 
stärker tillgången till rättvisa 
(access to justice). Det är en 
oerhörd  skillnad att kunna leta 
efter en advokat på portalen, 
jämfört med att själv behöva 
göra efterforskningar i ett annat 
land. Trots att man kanske har 
rätten på sin sida kan det i dag 
hända att man inte vet hur man 
ska få tag på en advokat i ett 
annat land och därför inte ens 
försöker hävda sin rätt. I vissa 
medlemsländer finns dessutom 
krav på att vara företrädd av 
en advokat i vissa tvister, säger 
hon. MA, KK

Regeringen går  
emot Lagrådet igen
Den 16 februari lade reger-
ingen fram propositionen Syn-
nerligen grova narkotikabrott 
(prop.2015/16:111). Regeringen 
föreslår att straffskalorna för 
narkotikabrott ska delas upp. 
Två nya brott införs: synnerligen 
grovt narkotikabrott och synner-
ligen grov narkotikasmuggling. 
Regeringens förslag innebär att 
straffen skärps för gärningar 
som avser hantering av synnerli-
gen stora mängder narkotika. 

I sitt yttrande över lagråds-
remissen i januari ifrågasatte 
Lagrådet om det är lämpligt att 
ändra lagstiftningen om narkoti-
kabrott och införa de nya brotten 
synnerligen grovt narkotikabrott 
och synnerligen grov narkoti-
kasmuggling nu, kort tid efter 
att Högsta domstolen lade om 
rättspraxis om straff för narkoti-
kabrott. 

Detta gällde enligt Lagrådet 
särskilt som det inte framstår 
som klart hur Högsta dom-
stolens uttalanden faktiskt 
har tillämpats i tingsrätter och 
hovrätter just i de fall som avser 
mycket stora mängder narkotika.

Men regeringen anser ändå att 
det finns skäl att ändra straff-
skalorna ”i syfte att göra lagstift-
ningen tydligare och för att klar-
göra att hantering av en mycket 
stor mängd narkotika i sig kan 
innebära att den övre delen av 
den nuvarande straffskalan för 
grovt brott bör tillämpas”. 

Regeringen anför att HD:s 
praxisomläggning inleddes 
redan 2013 och att Narkotika-
straffutredningen har gjort en 
genomgång som visar att under-
rätterna i stor utsträckning till-
lämpar de straffvärdesmässiga 
mängdtaken i litteraturen.

Disciplinnämnden 
uteslöt advokat
Advokatsamfundets disciplin-
nämnd beslöt vid sitt samman-
träde den 18 februari 2016 att 
utesluta Per Liljekvist, Stock-
holm, ur Advokatsamfundet. 
Disciplinnämnden förordnade 
att beslutet om uteslutning 
genast skulle verkställas. Läs be-
slutet i dess helhet på s. 60–63.

Tjänsten Hitta en advokat på den 
europeiska e-juridikportalen.
https://e-justice.europa.eu/con-
tent_find_a_lawyer-334-sv.do
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En rad lagförslag där inte-
griteten skyddas samtidigt 
som yttrandefriheten värnas 
föreslås i ett betänkande. 

– Det finns ett stort behov av att 
modernisera och skärpa lagstift-
ningen på det här området, sa 
justitie- och migrationsminis-
ter Morgan Johansson på den 
presskonferens då betänkandet 
presenterades.

Johansson betonade att 
den nya tekniken inneburit 
en fantastisk utveckling på 
många områden men med den 
nya tekniken så kan förtal och 
ryktesspridning få mycket större 
konsekvenser än vad som var 
fallet före internets tid. Dessut-
om kan dagens teknik användas 
för att systematiskt kränka och 
bryta ner enskilda personer.

– Det straffskydd som finns 
i dag behöver moderniseras. 
Bestämmelserna i brottsbalken 
kom till på 1960-talet före du-
reformen och när vi hade fasta 
telefoner. Samtidigt kan inte allt 
som är kränkande och obehag-
ligt straffas. Man måste hitta 
en gräns, sa utredaren Gudrun 
Antemar.

i betänkandet lämnas en rad 
lagförslag där yttrandefriheten 
värnas samtidigt som integrite-
ten skyddas.

Ett särskilt brott, olaga integri-
tetsintrång, som kriminaliserar 
spridningen av integritetskäns-
liga bilder föreslås. Det kan gälla 
spridningen av hämndporr, 
nakenbilder, obduktionsbilder 
och andra kränkningar. Olaga 
hot ska kunna gälla även hot mot 
någons integritet, till exempel 
att hota med att sprida sexfilmer 
och nakenbilder. Bestämmelsen 
om ofredande ska tydligare än i 

dag gälla ofredanden via inter-
net. Vissa enstaka hatiska och 
mycket kränkande yttranden 
som ligger nära hot ska kunna 
straffas som ofredande. Förtals-
brottet förtydligas så att skyddet 
stärks mot att utpekas som 
brottsling och mot andra nedsät-
tande uppgifter som skadar 
anseendet. Bedömningen av när 
ett förtalsbrott ska anses som 
grovt ska göras mer nyanserat 
genom att det ska beaktas vilka 
uppgifter som kan spridas via in-
ternet. Förolämpningsbrottet ska 
skydda människors självkänsla 
och värdighet. Straffansvaret för 
den som tillhandahåller en tjänst 
för att skicka in och ta del av 
andras bilder och meddelanden, 
exempelvis vissa sociala medier, 
utvidgas så att också medde-
landen som uppenbart innebär 
olaga hot eller olaga integritets-
intrång ska tas bort eller hindras 
från att spridas vidare. 

det är nödvändigt med utvidgat 
straffansvar för näthat, anser 

Anne Ramberg, som var expert i 
utredningen.

– Utredningen har enligt 
min mening föreslagit nödvän-
diga, ändamålsenliga och väl 
balanserade förändringar för 
att tillgodose det uppenbara 
behov som föreligger när det 
gäller att skydda integriteten 
utanför det grundlagsskyddade 
området. Det är i huvudsak 
där behovet är som störst. I 
gränsdragningen mellan skyd-
det för yttrandefriheten och 
skyddet för integriteten och 
privatlivet ska man komma ihåg 
att integriteten är en nödvän-
dig förutsättning för att kunna 
utöva sina grundlagsskyddade 
rättigheter som yttrandefrihet. 
Därför är det nödvändigt och 
ett samhällsintresse att värnet 
om integriteten stärks. Vidare 
har Sverige en skyldighet enligt 
artikel 8 i Europakonventionen 
att ge enskilda ett verkningsfullt 
skydd för privatlivet. Det gör vi 
enligt min mening inte i dag, 
säger Anne Ramberg. 

Nyheter
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straff för näthat
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Projekt för ungas 
rättssäkerhet
Brottsofferjouren i Luleå startar 
ett nationellt pilotprojekt för att 
öka rättssäkerheten för unga 
med ADHD, ADD eller Asper-
gers syndrom. Unga människor 
med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning är överrepresente-
rade både när det gäller att vara 
utsatta för brott och att begå 
brott. Deras rättssäkerhet kan 
förbättras om rättsväsendet har 
kunskap att anpassa sitt bemö-
tande. Inom projektet ska rätts-
väsendet, pedagoger och unga 
med funktionsnedsättningar ut-
forma en utbildningsmodell till-
sammans med Brottsofferjouren 
och Riksförbundet Attention.

Förstärkt skydd 
för brottsoffer
Regeringen föreslår att reglerna 
som styr möjligheterna att skyd-
da brottsoffer och andra utsatta 
personers identiteter i dom-
stolarnas domar och beslut ska 
bli tydligare. Förslagen innebär 
att det blir tydligare vilka slags 
beslut som omfattas av huvud-
regeln att uppgifter som tas in i 
domstolsavgöranden blir offent-
liga. Vidare klargörs att dom-
stolarna ska göra en noggrann 
avvägning mellan offentlighets-
intresset och sekretessintresset 
när de avgör om en uppgift ska 
vara sekretessbelagd.

Även om intresset av offentlig-
het anses väga tungt ska det i 
vissa fall vara möjligt att hem-
lighålla vissa skyddsvärda upp-
gifter i en dom eller ett beslut 
– till exempel identiteten på en 
målsägande i ett sexualbrotts-
mål. Genom förslagen tydliggör 
även regeringen att vissa slags 
uppgifter har ett särskilt stort 
offentlighetsintresse. Utredaren, lagmannen och tillika Storhildan Gudrun Antemar överlämnade betän-

kandet ”Integritet och straffskydd” den 3 februari till justitie- och migrationsminis-
ter Morgan Johansson.

Projekt för unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning startar.
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”Rörelsejurister. Vägen mot en 
samhällsförändrande juridik – om 

makt, civilsamhälle och behovet av 
nya jurister” av Rami Al-Khamisi.

Rörelsejuridik och juristernas roll i civilsamhället var ämnet för ett seminarium på juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 
i mitten på januari.

Student uppmanar till 
socialt engagemang
För få jurister engagerar sig 
i civilsamhället, anser Rami 
Al-Khamisi, juridikstudent 
vid Stockholms universitet 
som har skrivit en rapport om 
samhällsförändrande juridik – 
så kallad rörelsejuridik.

Jonas Ebbesson, dekan på 
juridiska fakulteten, inledde se-
minariet med att resonera kring 
hur juridiken kan göras mer in-
kluderande och därmed stärka 
dess relevans och legitimitet i 
samhället. Han konstaterade att 
diskriminering är vanligt och 
att stora grupper människor, 
särskilt i områden med hög 
arbetslöshet och svåra ekono-
miska förhållanden, känner 
att de står utanför det svenska 
samhället.

– Juristens roll att värna mång-
fald och förhindra diskrimine-
ring är tydlig. Men samhällets 
mångfald måste också återspeg-
las bland juristerna, sade han.

Därefter lämnade han över 
ordet till studenten Rami 
Al-Khamisi som har skrivit en 
rapport om juridik som kan 
förändra samhället, rörelse-
juridik. När Rami sökte sig till 
juristutbildningen vill han få 
kunskaper för att skapa samhäl-
lelig förändring. Och han trodde 
att han skulle 
träffa likasin-
nade – de mest 
progressiva 
människorna i 
samhället. Men 
utbildningen 
blev inte som han hade tänkt.

– Lagstiftaren behandlas som 
en gud, lagboken som en bibel 
och våra lärare som profeter 
man inte får ifrågasätta. Vi utbil-
das till att bli neutrala tjänare. 

Det är inte tillräckligt, sade 
Rami Al-Khamisi.

Han sökte sig till USA för att 
träffa och inspireras av jurister 
och medborgarrättsorganisatio-
ner som använt sig av juridiken 
som ett medel för att uppnå 
förändring i samhället. 

Metoderna de amerikanska ju-
risterna använder för att uppnå 
social rättvisa går under sam-
lingsnamnet rörelsejuridik. En 

av rörelsejuridi-
kens hörnste-
nar innebär att 
det är centralt 
att juristen är 
medveten om 
hur politiska 

och ekonomiska intressen på-
verkar juridiken och människors 
förutsättningar i livet. Enligt 
metoden kan inte rätten ensam 
vara grunden för att skapa större 
samhällsförändringar. 

– Det finns ett stort behov av 
samhällsengagerade jurister. 
Rörelsejuridiken ska inspirera 
jurister att forma nya strategier 
för hur juridiken ska kunna 
spela en viktigare roll för utsatta 
människor, sade Rami Al-Kha-
misi.

Jurister bör enligt metoden 
sträva efter att vara en viktig 
aktör i civilsamhället. Det kan 
de bland annat vara genom att 
undervisa människor om vilka 
rättigheter de har.

efter att rapporten presen-
terats följde ett samtal mellan 
Jonas Ebbesson, Rami Al-Kha-
misi, Johanna Westeson, jurist 
på Civil Rights Defenders och 
Advokatsamfundets generalse-
kreterare Anne Ramberg.

En fråga som diskuterades 
var huruvida det krävs egen 
erfarenhet av social orättvisa för 

att som jurist kunna arbeta med 
diskrimineringsfrågor. 

– Jurister behöver inte nöd-
vändigtvis ha egen erfarenhet. 
Men om vi ska kunna verka för 
social rättvisa måste vi vara 
ödmjuka inför dem som har den 
erfarenheten. Vi måste arbeta 
nära människor som vet vad 
det handlar om, sade Johanna 
Westeson.

Anne Ramberg ansåg inte att 
personlig erfarenhet av orätt-
visor är nödvändigt för att som 
advokat kunna göra ett bra jobb.

– Man måste ha empati och 
förstå vad den person som 
man företräder har varit med 
om. Men det är inte samma sak 
som att identifiera sig med sin 
klient på så sätt att man förlorar 
distansen till uppdraget. Det 
är viktigt att använda juridiken 
som ett redskap på ett professio-
nellt sätt, sade hon. KK
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Nya sanktionsavgifter föreslås
FJÄRDE PENNINGTVÄTTSDIREKTIVET

Nya sanktionsavgifter för advo-
kater föreslås i Penningtvätts-
utredningens betänkande. 
Advokatsamfundet är kritiskt.

2015 års penningtvättsutredning 
lämnar i sitt betänkande flera 
förslag till hur EU:s fjärde pen-
ningtvättsdirektiv ska genom-
föras i svensk rätt. Utredningen 
föreslår att en helt ny penning-
tvättslag ska skapas, som omfat-
tar fler verksamhetsutövare än 
tidigare lagstiftning.

Kundkännedom står i fokus i 
den föreslagna lagen. Utredning-
en vill skapa ett centralt register 
över faktiskt ägande av företag. 
Det ska användas som ett red-
skap för kundkännedomskon-
trollen.

Flera av 
utredningens 
förslag har sär-
skild betydelse 
för advokater:

Särskilda 
krav på riskbedömning i den 
egna verksamheten ställs upp. 
Advokatbyråerna måste utföra, 
dokumentera och kontinuerligt 
uppdatera riskbedömningar för 
den egna verksamheten utifrån 
ett penningtvätts- och terrorist-
finansieringsperspektiv.

Reglerna för bankernas 
kontroll av den verklige huvud-
mannen bakom advokaternas 
klientmedelskonton revideras. 

Större krav ställs på att advoka-
ten kan lämna information om 
den verklige huvudmannen.

Advokaternas möjligheter 
enligt gällande lag att i vissa fall 
underlåta att rapportera miss-
tankar om penningtvätt kvarstår 
oförändrade, men förtydligas.

en av de största förändringar 
som utredningen föreslår gäller 
Advokatsamfundets discipli-
nära verksamhet och tillsynen 
över att advokater följer pen-
ningtvättslagen. Utredningen 
föreslår att sanktionsavgifter 
ska kunna utdömas vid sidan 
av Advokatsamfundets vanliga 
disciplinära påföljder, om en 
advokat inte efterlever penning-

tvättslagstift-
ningen.

När en advo-
kat tilldelas en 
erinran eller 
varning – med 
eller utan 

straffavgift – för överträdelse 
av penningtvättslagen, ska Ad-
vokatsamfundet överlämna till 
Justitiekanslern att avgöra om 
advokaten dessutom bör åläggas 
att betala en sanktionsavgift. 
Sanktionsavgiften ska vara lägst 
5 000 kr och högst ett belopp 
som motsvarar två gånger den 
vinst som advokaten har fått till 
följd av överträdelsen – eller, om 
ett sådant belopp inte går att 

fastställa, ett belopp motsva-
rande 1 000 000 euro. Enligt 
förslaget ska den som har ålagts 
att betala en sanktionsavgift 
kunna överklaga både beslutet 
om sanktionsavgift och den 
disciplinära påföljden till Högsta 
domstolen.

I utredningens expertgrupp 
har Advokatsamfundets ställ-
företrädande chefsjurist Johan 
Sangborn ingått. Han har avgivit 
ett kritiskt särskilt yttrande. 
Bland annat skriver han att det 
fjärde penningtvättsdirektivet 
tar mycket lite hänsyn till de 
särskilda förhållanden som olika 
verksamhetsutövare verkar 
under. Detta gäller särskilt 
beträffande advokater och deras 
särskilda roll i rättsstaten. 

Utredningen har inte valt 
att föreslå vissa förändringar 
när det gäller advokater som 
är möjliga enligt penning-
tvättsdirektivet. Till exempel 
gör direktivet det möjligt att 
ålägga advokater att rappor-
tera misstänkt penningtvätt till 
Advokatsamfundet i stället för 
direkt till finanspolisen, eller att 
ålägga Advokatsamfundet en 
plikt att rapportera till finanspo-
lisen om samfundet i sin tillsyn 
upptäcker att en advokat inte 
har följt penningtvättslagstift-
ningen. Men utredningen har 
alltså avstått från att lägga fram 
sådana förslag.  MA

HD gav försvarare 
höjd ersättning
Högsta domstolen ändrar hov-
rättens beslut och tillerkänner 
en offentlig försvarare höjd er-
sättning för arbete i hovrätten. 
Försvararen yrkade ersättning 
för 82,5 timmars arbete med 
105 270 kronor. Men hovrätten 
ansåg att det av arbetsredogö-
relsen endast gick att utläsa att 
försvararen hade lagt ned 42,5 
timmars arbete i målet och be-
stämde ersättningen till 54 230 
kronor.

En jämförelse mellan yrkandet 
i kostnadsräkningen och sam-
manräkningen av posterna i 
arbetsredogörelsen visar en skill-
nad på 30 timmar. Försvararen 
förklarade i Högsta domstolen att 
en post avseende förberedelser 
inför huvudförhandling hade fallit 
bort i arbetsredogörelsen. Enligt 
Högsta domstolen borde hovrät-
ten ha verkat för ett klarläggande 
av skillnaden mellan kostnads-
räkningen och arbetsredogörel-
sen. Högsta domstolen ändrar 
hovrättens beslut och tillerkänner 
försvararen ersättning för ytter-
ligare 30 timmars arbete, vilket 
motsvarar 63 800 kronor.

Mål nr Ö 2439-14

Forensiska undersökningar 
påverkar häktningstider
Hanteringen av forensiska 
undersökningar kan påverka 
häktningstiderna, visar en färsk 
kartläggning från Statskontoret. 
Kartläggningen visar att foren-
siska undersökningar förekom-
mer i 40 procent av de ärenden 
där det finns någon häktad. 
Hanteringen av forensiska un-
dersökningar kan därför, enligt 
utredningen, påverka häktnings-
tiden i många, men långt ifrån 
alla, ärenden. 
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2015 års penningtvättsutrednings 
betänkande Ytterligare åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism (SOU 2016:8).

HD tillerkänner försvararen ytterligare 
30 timmar.
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Arrangörerna: Louise Petrelius, rättssakkunnig, Catharina Espmark, statssekreterare, Johan Sangborn, stf. chefsjurist på Advokat-
samfundet, Stefan Johansson, domare vid Stockholms tingsrätt, advokat Håkan Borgenhäll som modererade rättegångsspelet.

Fiktiv rättegång gav 
inblick i ny patentdomstol
I september slår den nordisk-
baltiska regionala avdelningen 
i den enhetliga europeiska 
patentdomstolen upp dörrarna 
i Stockholm. Med anledning 
av att avdelningen får sitt 
säte i Stockholm anordnade 
Justitiedepartement, Sveriges 
advokatsamfund och Sveriges 
domstolar en konferens i Ro-
senbad i början på februari.

Catharina Espmark, statssekre-
terare hos justitie- och migra-
tionsminister Morgan Johans-
son, inledde seminariet som 
lockade omkring 130 deltagare 
från organisationer och företag i 
tio länder, med att kort infor-
mera om varför det enhetliga 
europeiska patentet och den 
enhetliga europeiska patent-
domstolen behövs.

– I dag måste europeiska 
patent som beviljas av det euro-
peiska patentverket valideras i 
varje land. Det nuvarande syste-
met är också dyrt. Dessutom har 
tvister rörande europeiska pa-
tent handlagts i flera domstolar 

i olika länder. Det finns därmed 
en uppenbar risk för inkonsek-
venta domslut, sade hon.

alexander ramsey, ämnesråd 
på Justitiedepartementet och 
ordförande i den enhetliga 
domstolens förberedande kom-
mitté, informerade därefter 
bland annat om rekryteringen 
till den nya domstolen och 
domstolsavgifter. Kevin Mooney, 
ordförande i kommittén som an-
svarar för att ta fram rättegångs-
reglerna, berättade att domarna 
kommer att arbeta deltid i den 
enhetliga domstolen och deltid 
som nationella domare. Han 
betonade också vikten av utbild-
ning när domare från olika 
länder med olika traditioner ska 
samarbeta. Därefter berättade 
Louise Petrelius, rättssakkun-
nig på Justitiedepartementet 
och Sveriges representant i 
förberedandekommittén för den 
enheliga patentdomstolen, om 
arbetet med att ta fram regler 
för domstolsavgifter och tak för 
ersättningsgilla kostnader.

För att ge en inblick i hur 
en rättegång i den regionala 
avdelningen kan se ut hölls ett 
rättegångsspel under konferen-
sen. Målet som behandlades 
gällde patentintrång och ogil-
tighetstalan rörande medicinsk 
utrustning. 

Domarna som medverkade 
i den fiktiva rättegången var 
Lord Justice David Kitchen från 
Storbritannien, Tomas Nor-
ström, domare från Stockholms 
tingsrätt, Kai Härmand, domare 
från Estland, och Rune Näsman, 
före detta patentråd vid Patent- 
och besvärsrätten. Ombuden 
som deltog var advokat Wendela 
Hårdemark, patentombudet 
Johan Wennborg, advokat 
Magnus Dahlman och patentom-
budet Mikkel Bender. Dessutom 
medverkade domstolsexperten 
Johan Örtenblad. Moderator un-
der rättegångsspelet var advokat 
Håkan Borgenhäll.

läs mer om domstolsreformen 
i Tidskriften Advokaten, nr 1 
2016. 

Förslag om 
amorteringskrav
Den 9 februari lämnade reger-
ingen sin proposition om krav på 
amortering av nya bolån till riks-
dagen. I propositionen föreslår 
regeringen en ny bestämmelse 
om amorteringskrav i lagen om 
bank- och finansieringsrörelse. 
Förslaget innebär att kredit-
institut som lämnar bolån till 
enskilda personer ska tillämpa 
återbetalningsvillkor som är 
förenliga med en sund amorte-
ringskultur och motverkar alltför 
hög skuldsättning hos hushållen. 
Regeringen, eller den myndig-
het som regeringen bestämmer, 
ska få meddela föreskrifter om 
amorteringskravet.

För att minimera risken att 
nyproduktion av bostäder mins-
kar, bör krediter som lämnas 
för förvärv av en nyproducerad 
bostad kunna undantas från 
amorteringskravet. Undantag 
från amorteringskravet bör även 
kunna beviljas, dels genom att 
vissa särskilda skäl föreligger, 
dels att undantaget ligger inom 
ramen för god kreditgivningssed. 
Enbart nya bolån ska omfattas 
av amorteringskravet.

Advokatsamfundet avstyrkte 
förslaget om amorteringskrav 
i sitt remissvar i oktober 2015. 
Advokatsamfundet menade att 
förslaget skulle få så stora kon-
sekvenser för enskilda och deras 
ekonomi, att den krävde mer 
genomgripande beredning än i 
interna promemorior. Samfundet 
ansåg att frågan i stället måste 
analyseras av en utredning i ett 
betänkande. Advokatsamfundet 
var ytterst tveksamt till om alla 
relevanta omständigheter och 
synpunkter hade inhämtats och 
beaktats i Finansdepartementets 
promemoria.

Advokatsamfundet avstyrkte förslaget 
och menade att det skulle få stora 
konsekvenser för enskilda och deras 
ekonomi.
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Per Furumo lärde ut 
kommunikation i det skarpa läget
Per Furumo, konsult inom 
muntlig framställning, stod för 
Advokat i framtidens lunchfö-
reläsning i Stockholm den 27 
januari under rubriken ”Kom-
munikation i det skarpa läget”.

Per Furumo gick igenom grun-
derna i hur den professionelle 
talaren framträder och talar så 
att mottagaren vill lyssna, och 
demonstrerade praktiskt hur 
medvetenhet om metoder för 
att kommunicera effektivt gör 
skillnad i framträdandet, för att 
på kort tid ge ”ett verktyg för 
det skarpa läget”.

Grundläggande byggstenar i 
det professionella framträdan-
det är röstfaktorer som tempo, 
röstläge, volym, artikulation, 
betoning, pausering – men 
också kroppsspråk eller gestik. 
Kroppspråket är inte något 
isolerat, utan en integrerad del 
av vår kommunikation.

Fundamentalt för att kommu-
nicera engagerat är att etablera 
ögonkontakt med mottagaren 
och att använda kroppsspråk. 

Per Furumo är retorikkonsult, 
men ursprungligen utbildad 
sångpedagog från Musikhögsko-
lan. Han berättade att när han 
har uppträtt runt om i världen, 
har han upptäckt att människor 
från andra länder har en annan 
nivå på och en annan självklar-
het i sina muntliga framträdan-
den.

– Varför är de i den anglosax-
iska världen så mycket bättre 
på att framträda? Jo, de börjar 
tidigt! sa Per Furumo.

Barn i engelskspråkiga länder 
börjar träna på muntliga fram-
trädanden redan när de är små. 
Men Per Furumo kunde berätta 
att även anglosaxiska jurister 

ständigt arbetar med att öva 
retorik och framställningskonst.

– Jag har sett hur de jobbar 
inför stora mål. De övar process 
på advokatbyrån, sa han.

per furumo visade effektivt 
med hjälp av konkreta, prak-
tiska övningar hur man snabbt 
etablerar kontakt med ett 
auditorium, gör rätt intryck på 
en grupp åhörare och skapar 
förtroende.

Deltagarna vid lunchmötet 
visade genom både intresserade 
frågor och skratt åt Per Furumos 
träffande beskrivningar att de 

uppskattade den både lärorika 
och roande föreläsningen.

Frivilliga försökspersoner 
bland deltagarna fick prova att 
till exempel göra entré på olika 
sätt. Här demonstrerade Per 
Furumo betydelsen av att våga 
göra pauser och vänta ut sina 
åhörare innan man går vidare. 
Då etablerar man sig hos audito-
riet och gör ett starkare intryck. 
Ofta kan man vänta betydligt 
längre med att börja tala än man 
själv tror. Små förändringar i 
uttrycket gör stor skillnad i hur 
talaren uppfattas av åhörarna.

Per visade sedan hur man 

med den klassiska entrén som 
utgångspunkt kan omsätta 
denna till den för advokater 
vanligare talarsituationen då 
man sitter.

– Som mottagare ”vill” vi att 
den som talar utstrålar pondus. 
Då blir vi bekväma och lyssnar 
ännu bättre. Modern forsk-
ning från bland annat Harvard 
University visar att det är väldigt 
mycket mer än själva innehål-
let som påverkar mottagarens 
upplevelse.

– Vad vi säger är viktigt. Hur 
vi säger det är avgörande! sa Per 
Furumo. MA

Enligt Per Furumo är människor i den anglosaxiska världen mycket bättre på att framträda.

ADVOKAT I FRAMTIDEN:
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Europarådets tortyrkommitté 
kritiserar Sverige på nytt
Sverige får upprepad kritik 
mot utbredda restriktioner för 
häktade.

Den 17 februari offentliggjorde 
Europarådets kommitté mot 
tortyr (CPT) sin rapport från sitt 
senaste inspektionsbesök i Sve-
rige i maj 2015. I rapporten riktar 
kommittén kritik mot Sverige på 
flera punkter. Kommittén bekla-
gar att den trots 24 års dialog 
med svenska myndigheter inte 
ser några framsteg i fråga om 
den utbredda användningen av 
restriktioner för häktade i Sve-

rige. Kommittén rekommende-
rar Sverige att snarast se till att 
restriktioner för häktade bara 
används i undantagsfall och inte 
längre än absolut nödvändigt. 
Kommittén uppmanar också 
Sverige att radikalt förbättra 
de häktades möjligheter till 
aktiviteter.

kommittén skriver i sin rapport 
att proceduren för att under-
söka anhållna personer, i syfte 
att förebygga övergrepp från 
polisen, lämnar mycket att 
önska. Kommittén framhåller 

att Sverige måste se till att de 
frihetsberövade blir noga och 
systematiskt undersökta av kva-
lificerad sjukvårdspersonal när 
de kommer till polisarresten.

kommittén är också bekymrad 
över att Sverige inte har gjort 
något för att genomföra de 
rekommendationer som den 
gjorde efter sitt besök i Sverige 
2009. Det gäller frihetsberö-
vades rätt att informera en 
utomstående om sin situation 
samt deras rätt till advokat och 
läkare. MA

EU och USA 
överens om 
personuppgifts- 
överföring
Efter intensiva förhandlingar 
träffade Europeiska kommis-
sionen och USA den 2 februari 
en överenskommelse om ett 
nytt regelverk för överföring 
av personuppgifter mellan EU 
och USA.

Enligt EU:s dataskydds-
regler får personupp-
gifter föras över till län-
der utanför EU och EES 
bara om de har adekvat 
skydd för uppgifterna. 

USA har inte ansetts nå upp till 
det kravet. 

Fram till i höstas var det ändå 
möjligt att överföra person-
uppgifter till USA genom det så 
kallade safe harbor-systemet. 
Systemet innebar bland annat 
att företag och organisationer i 
USA försäkrar att de följer vissa 
dataskyddsregler. Men i sin  
dom i ”Facebook-målet” den  
6 oktober 2015 underkände  
EU-domstolen systemet. 
Domstolen ogiltigförklarade 
EU-kommissionens bedömning 
att safe harbor-principerna 
säkerställer ett adekvat skydd. 
Det innebär att överföringar av 
personuppgifter till USA med 
stöd av kommissionens beslut 
blev olagliga.

under hösten har Europeiska 
kommissionen och USA fört 
intensiva förhandlingar för att 
komma överens om ett nytt 
system som kan ersätta safe har-
bor-systemet. Förhandlingarna 
har nu resulterat i en överens-
kommelse som ska möjliggöra 
överföring av personuppgifter 
från EU till USA.

Det nya systemet ska omfatta 
stränga krav på amerikanska 
företag som vill importera 
 personuppgifter från EU och 
tydliga skyddsåtgärder och 
insynskrav.

Trots 24 års dialog med svenska myndigheter ser inte kommittén några framsteg i fråga om den utbredda användningen av 
restriktioner för häktade i Sverige.
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Ryssland upplöste
MR-organisation
Advokater och medborgar-
rättsaktivister ingick i nätver-
ket Agora som har upplösts på 
rysk begäran.

Den ryska regiondomstolen i 
delrepubliken Tatarstan beslöt 
den 10 februari att upplösa den 
ryska människorättsorganisa-
tionen Agora. Beslutet fattades 
på begäran av ryska justitiede-
partementet. Agora avser att 
överklaga beslutet till Rysslands 
högsta domstol.

Det ryska justitiedepartemen-
tet begärde i januari att Agora 
skulle upplösas. Justitiedeparte-
mentet hävdade att Agora bröt 
mot den ryska lagstiftningen om 
ideella organisationer genom att 
engagera sig i politiska aktivi-
teter och att bedriva verksam-
het utanför sitt stadgeenliga 
ändamål.

år 2014 beslöt den ryska 
 regeringen att klassificera Agora 
som ”utländsk agent” i enlig-
het med en lag från 2012. Enligt 
lagen kan organisationer som 
tar emot bidrag från utlandet, 
och som ägnar sig åt politiska 
aktiviteter, få en sådan klassifi-
cering.

I sin ansökan till domstolen 
om att upplösa Agora hänvisar 
det ryska justitiedepartemen-
tet till att Agora har publicerat 
regeringskritiska artiklar på sin 
webbplats utan att deklarera att 
artiklarna är producerad av en 
”utländsk agent”-organisation.

Agora är ett nätverk av advo-
kater och aktivister. Nätverket 
är känt för att försvara aktivister 
för medborgerliga rättigheter i 
Ryssland. Advokater knutna till 
Agora har bland annat försvarat 
den feministiska punkgruppen 

Pussy Riot, den ledande ryska 
oppositionspolitikern Aleksej 
Navalnyj och den ukrainske 
filmaren Oleg Sentsov.

Den internationella männis-
korättsorganisationen Human 
Rights Watch fördömer beslu-

tet att upplösa Agora. Agora 
grundades av människorättsak-
tivister år 2005. Advokater inom 
Agora arbetar för närvarande 
med över 300 fall över hela 
Ryssland som rör mänskliga rät-
tigheter.  MA

Nakenbilder 
måste raderas

En tysk domstol har 
fastställt att nakenbilder 
av en före detta partner 

måste raderas när förhållandet 
tar slut.

Tysklands federala domstol 
fastslog i slutet på december att 
en man var tvungen att radera 
alla nakenbilder och nakenfilmer 
av en före detta flickvän, trots 
att han aldrig hade visat bilderna 
och filmerna för någon eller hade 
planerat att göra det, rapporte-
rar nyhetssajten Breitbart.

Utgångspunkten för avgöran-
det var att kvinnan hade gett sitt 
samtycke till att bilderna togs, 
men att samtycket upphörde i 
samband med att förhållandet 
tog slut.

Enligt domen hade mannen en 
”manipulativ makt” över sin före 
detta flickvän så länge han hade 
bilderna och videofilmerna och 
var därför tvungen att radera 
hela materialet. Det framgår inte 
av avgörandet hur domstolen 
ska se till att materialet raderas. 
Domen skapar ett nytt prejudi-
kat i Tyskland, ett av de länder 
i Europa som har de strängaste 
integritetslagarna.

Nyhetsbrev från CCBE
Rådet för de europeiska advo-
katsamfunden (CCBE) publicerar 
regelbundet ett nyhetsbrev, CC-
BE-Info. Den senaste utgåvan, nr 
48, finns tillgänglig på webben.

Ur innehållet: CCBE-konferens 
om advokatyrkets framtid. CCBE 
stöder advokater i Kina. En dag 
till stöd för faroutsatta advo-
kater. Europeiska advokatstif-
telsen. Oskuldspresumtionen. 
Workshop om specialisering för 
advokater.

Advokater knutna till Agora har bland annat försvarat den feministiska punk-
gruppen Pussy Riot.

En man var tvungen att radera alla 
nakenbilder och nakenfilmer av en före 
detta flickvän.
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Porträtt Tomas Nilsson

Hans kompetens som brottmålsadvokat är oomtvistad.  Men advokat Tomas 
Nilsson känner inget behov av att sätta sig själv i centrum. Möt ekobrotts-
specialisten och tidigare ordföranden i Advokatsamfundet som efter över 
30 år som advokat fortfarande tycker att varje nytt uppdrag är spännande. 

TEXT: ULRIKA ÖSTER FOTO: TOM KNUTSON

för att ge sig på ekobrott. Fokus måste 
ligga på juridiken, inte på siffrorna. 

– Det handlar om att från ett väldigt 
stort material ytterst tillämpa straff-
rätten. Utredningen måste stöpas ner 
i rena straffrättsliga frågor och objek-
tiva och subjektiva rekvisit, säger To-
mas. 

Där tycker han att motparten Eko-
brottsmyndigheten, EBM, många 
gånger brister. Vid flera tillfällen 
har Tomas Nilsson uttalat kritik mot 
EBM:s utredningar, inte minst i sam-
band med det så kallade Cevianmålet, 
där samtliga åtalade friades på alla 
punkter trots en enorm utredning 
från EBM.

– Det fanns i utredningen en brist på 
koncentration och på brottsrekvisit. 
Dessutom mängder av överskottsin-
formation som EBM inte kunde sor-
tera ut, tycker jag, och ovanpå det en 
dålig presentation av utredningen, 
påpekar Tomas. 

tomas nilsson vet att ebm tagit till 
sig kritiken och säger sig arbeta med 
dessa frågor. Vissa enskilda åklagare 
klarar också att behålla ett ordentligt 
grepp om sina utredningar. Men än 
är problemen långt ifrån lösta, enligt 
Tomas Nilsson, som tror att myndig-
heten skulle behöva lägga ner mycket 
tid på att internt diskutera metoder 
och arbetssätt. 

Tomas befarar att det ibland finns 
ett mått av prestige bakom EBM:s be-
slut att ta ärenden till domstol. 

– När myndigheten har lagt ner 
stora utredningsresurser och satsat 
också personellt är det inte så lätt att 
slå stopp. Då finns det en risk att åkla-
garen ändå fullföljer och resonerar att 
”då får väl domstolen avgöra”, säger 
Tomas.

Även om klienten, som i Cevianmå-
let, frias får de långdragna utredning-
arna många gånger svåra konsekven-
ser för enskilda människor.

– Det är oerhört påfrestande för den 
misstänkte när utredningarna tar så 
lång tid. Även om man frias, eller det 
aldrig väcks åtal, kan flera år av ens 
liv redan ha förstörts, yrkesmässigt, 
socialt och familjemässigt, påpekar 
Tomas Nilsson.

ett annat uppdrag, som drog medier-
nas uppmärksamhet till sig, var när 
Tomas Nilsson under 2012 företrädde 
en svensk medborgare av rwandiskt 
ursprung som stod åtalad för folk-
mord. Det var den första rättegången 
i sitt slag i Sverige, och väldigt speciell 
enligt Tomas. Domstolen reste bland 
annat på syn till Rwanda, och ett antal 
förhör hölls i Supreme Courts lokaler 
i Rwandas huvudstad Kigali.

Under folkmordet i Rwanda 1994 
mördades mer än 800 000 civila, 
män, kvinnor och barn, huvudsakli-
gen ur folkgruppen tutsi, i en blodig 
etnisk konflikt. Tomas Nilssons klient 
misstänktes, och fälldes, för att ha 
deltagit i fem massakrer och för att ha 
haft en ledande ställning i blodbadet. 

– Det var förenat med väldigt stora 
svårigheter att försöka utreda detta 
och ta ställning i en brottmålsrätte-
gång, säger Tomas Nilsson. 

En av de stora svårigheterna rörde 
hur man skulle värdera bevisningen. 
Åtalet vilade på muntliga vittnesmål, 
från kaotiska och skräckfyllda händel-

Advokat Tomas Nilsson tar 
emot i det som en gång har 
varit hallen i en rymlig våning 

på Kungsholmen i Stockholm. Här har 
advokatbyrån Sju advokater sitt kon-
tor, på bekvämt promenadavstånd 
från Stockholms tingsrätt. De sju ad-
vokaterna är i dag i själva verket nio, 
plus en biträdande jurist. Alla är de 
verksamma inom humanjuridik, med 
tonvikt på brottmål. 

Efter mer än 30 år på byrån trivs To-
mas fortfarande både med kollegerna 
och med arbetet. Att han i början 
av karriären valde att rikta in sig på 
straffrätt förklarar han med ett stort 
samhällsintresse. 

– När jag läste juridik tyckte jag 
egentligen att varje juridisk disciplin 
var spännande. Men straffrätten är in-
tressant också för att den direkt speg-
lar samhället och samhällsfrågor. Och 
slutligen komponenten att man får 
träffa många olika människor, säger 
Tomas Nilsson.

Under de senaste åren har Tomas 
kommit att ägna nästan hela sin ar-
betstid åt just ekobrott som exempel-
vis HQ-målet. Det är ett medvetet val, 
förklarar han. 

– Det som lockade var faktiskt kom-
plexiteten som finns i dessa mål. Att ta 
tag i lite större rättegångar och utred-
ningar, förklarar Tomas Nilsson. 

Att göra det är delvis en juridisk, 
delvis en pedagogisk uppgift, menar 
Tomas Nilsson, som betonar att man 
absolut inte måste vara ”siffernörd” 

Fortfarande är varje
nytt uppdrag spännande

» 

l Född 1951 i 
Skellefteå.
l Jur. kand.
vid Stockholms 
universitet 1976. 
Under utbild-
ningen amanu-
ens i straffrätt.
l Tingsnotarie 
vid Södra Ros-
lags tingsrätt 
1976–1978.
l Fiskal vid Svea 
hovrätt 1978.
l Jurist vid Kom- 
munaltjänste- 
mannaförbundet.
l Anställd hos 
advokat Hans-
Göran Franck 
1980–1986.
l Ledamot av 
Advokatsam-
fundet 1983.
l Kontorsge-
menskap med 
Sju advokater 
1986.
l Delägare i Sju 
advokater 1990.
l Ledamot av 
styrelsen för 
Sveriges ad-
vokatsamfund 
2004–2011.
l Ordförande 
för Advokat-
samfundet 
2007–2011.
l Integritets-
skyddsombud 
vid Försvars-
underrättelse-
domstolen från 
2014.

CV
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Tomas Nilsson 
började på Sju advo-
kater 1986. Då hade 

han hunnit med en 
tid som fiskal vid 

Svea hovrätt, arbete 
som jurist vid ett 
fackförbund och 

slutligen tjänst som 
biträdande jurist hos 
den välkände advo-

katen Hans-Göran 
Franck, som också 
fostrat flera av de 

andra kollegerna på 
Sju advokater.

Porträtt Tomas Nilsson
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Porträtt Tomas Nilsson

» 

ser som inträffat nästan tjugo år tidi-
gare. I det läget menar Tomas Nilsson 
att domstolen hemföll åt en förenklad 
tolkning av vittnespsykologisk forsk-
ning. 

– Domstolen tog fasta på att skräck-
injagande och fruktansvärda och 
chockerande händelser har en för-
måga att kvarstanna i minnet. Men så-
dana minnen kan också påverkas, inte 
minst när det har gått en så lång tid, 
när man i landet har talat om det som 
hände, där det finns ryktesspridning 
och när den rättsliga miljön i Rwanda 
inte heller är särskilt bra, säger Tomas 
Nilsson, och tillägger:

– Det är inte så enkelt som att trau-
matiska minnen alltid är korrekta. 

när advokater själva i olika mer eller 
mindre seriösa enkäter får ange vilken 
advokat de själva skulle vilja företrä-
das av kommer Tomas Nilsson alltid 
högt upp på listorna. Förteckningen 
över svåra och komplexa uppdrag har 
med åren blivit lång. Ändå är det nog 
ingen som skulle drista sig att kalla 
Tomas Nilsson för kändisadvokat. 
Förmodligen är det hans låga profil 
och stenhårda respekt för klienternas 
integritet som gör att epitetet känns så 
fel på just honom. 

För Tomas Nilsson är det en själv-
klarhet att i möjligaste mån undvika 
medial uppmärksamhet och att avstå 
från att kommentera pågående utred-
ningar eller rättegångar i medierna. 
Det handlar om respekt – både för 
klienten och för den domstol som ska 
pröva saken, menar han.

– Det är inte alltid det gynnar saken 
att komma med så kallade oneliners. 
Den inriktningen håller jag fast vid. 
Plus att mediernas vinkling alltid får 
sista ordet ändå, summerar Tomas 
Nilsson. 

Han anser att journalister generellt 
är dåliga på att förklara komplexa ju-
ridiska frågor och sammanhang. Det 
finns undantag. DN:s Stefan Lisinski 
är ett av dem, enligt Tomas Nilsson. 

Tomas Nilsson utstrålar under hela 
intervjun en vänlig eftertänksamhet. 
Men då och då gnistrar det till i ögo-

Tomas Nilsson har 
bott i stort sett hela 
sitt vuxna liv i Stock-
holm men är född i 
Skellefteå. Han kän-
ner sig fortfarande 
som norrlänning 
och västerbottning. 
Det västerbottniska 
arvet innebär bland 
annat arbetsdisci-
plin och en ovilja att 
förhäva sig, menar 
Tomas. 
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Porträtt Tomas Nilsson

nen och rösten får skärpa. Som när 
han får den skämtsamma frågan om 
det inte bara är han som är gammel-
dags i sitt förhållande till medierna. 

– Jag tycker faktiskt att det inte har 
visat sig så tokigt jämfört med olika al-
ternativ. Och själv har jag inget behov 
av att sätta mig själv i centrum. Det 
kanske är en gammeldags inställning, 
men jag tycker att den har sakliga 
skäl, fastslår han. 

Möjligen är Tomas Nilssons medie-
policy en av anledningarna till att han 
fått förtroendet att företräda flera le-
dande politiker – nu senast utrikesmi-
nister Margot Wallström – när de råkat 
i juridiska svårigheter. Det tror han i 
alla fall själv. 

– Att vara advokat, det är verkligen 
att arbeta i en förtroendebransch. Då 
gäller det ju att uppträda och agera på 
ett sådant sätt så att, i positiv mening, 
krävande klienter känner förtroende 
för en. Så har i alla fall jag funderat, 
säger Tomas Nilsson. 

det var faktiskt också erfarenheter 
av mediernas makt som fick Tomas 
Nilsson att börja engagera sig inom 
Advokatsamfundet. I en serie artiklar 
år 2003 skildrade Aftonbladet hur ad-
vokater ”fifflade för miljoner”. I själva 
verkat handlade det om att advokater 
– dock inte Tomas Nilsson – fått sina 
ersättningsanspråk prutade, något 
som alla humanjurister har erfaren-
het av. Artiklarna fälldes senare av 
Pressens opinionsnämnd, och Afton-
bladet fick betala skadestånd till flera 
av de utpekade. 

Tomas Nilsson var en av de ad-
vokater som Aftonbladet pekade ut. 
Precis som fler av de andra advoka-
terna vände han sig till Advokatsam-
fundet.

– Jag fick ett väldigt seriöst bemö-
tande från samfundet, och ett bra 
stöd. Det där glömde jag inte, så nå-
got år senare när jag ombads att sitta 
i styrelsen så tänkte jag att jag skulle 
återgälda det, berättar Tomas Nilsson. 

Det blev sedan sammanlagt sju år i 
styrelsen, varav fyra som samfundets 
ordförande. Ordförandeuppdraget 

beskriver Tomas som en stimulerande 
energikick.

– Dels gav det möjligheten att se på 
olika rättspolitiska frågor som sam-
fundet ständigt kommer i kontakt 
med, och dels fick jag se och förstå 
kolleger som har en annan inriktning 
och deras arbete, säger han. 

Samtidigt tog ordföranderollen 
mycket tid. Trots att uppdraget ledde 
till en viss nedtrappning av den egna 
advokatverksamheten minns Tomas 
Nilsson att han aldrig arbetat så myck-
et som under sina fyra ordförandeår. 

Förutom de vanliga ordförande-
sysslorna med mycket kontakter och 
möten genomfördes under Tomas 
ordförandetid också en omfattande 
förändring av de vägledande reglerna 
om god advokatsed. 

– Det är jag glad och lite stolt över 
att ha varit med om att ro i land. Där 
fanns ju då en del konfliktytor mellan 
olika inriktningar och olika storlekar 
på byråer, påpekar Tomas, som tyck-
er att det mesta tyder på att resultatet 
blev gott och att de nya reglerna fung-
erar för hela advokatkåren. 

Numera har Tomas Nilsson trappat 
ner sitt ideella engagemang i sam-
fundet, till en plats i valberedningen 
för samfundsstyrelsen och enstaka 
möten med politiker och tjänstemän. 
Men han känner fortfarande starkt för 
Advokatsamfundets uppdrag. 

– Den viktigaste uppgiften nu är att 
fortsätta att försvara rättsstaten och 
rättsstatsfrågor, utan att vara politiskt 

korrekt eller partipolitiskt korrekt. 
Det har varit så under en lång period 
och det är bara att fortsätta, hävdar 
Tomas, och tillägger att det naturligt-
vis också är fortsatt viktigt att hålla 
ihop kåren. 

arbetet som brottmålsadvokat är 
många gånger tufft och krävande. 
Med årens rätt har Tomas slutat ta 
jouruppdrag, och därmed råder han 
lite mer över sina arbetstider. Många 
års erfarenhet gör också att han kan 
arbeta effektivt med sina uppdrag. 
Det handlar om en svårförklarad men 
inte desto mindre reell yrkeskunskap, 
menar han.

– Det viktigaste är att jag med åren 
tror mig ha förstått vad det är som gör 
att man får domstolens öra. Jag vet, 
tycker jag, vad jag ska poängtera och 
trycka på i målet, och vad domstolen 
ändå tar till sig, förklarar Tomas.

Den här yrkeskunskapen kan kom-
ma väl till pass. Redan i februari är To-
mas Nilssons kalender för 2016 i stort 
sett fulltecknad. Först med det stora 
HQ-målet under våren, därefter bland 
annat med ett hovrättsmål. Och efter 
över 30 år som advokat har Tomas 
Nilsson ännu inga planer på att trappa 
ned eller gå i pension. 

– Nej inte ännu. Jag får väl säga som 
idrottsmännen att jag tar en säsong 
i taget. Men vid god hälsa så tänker 
jag nog fortsätta ett tag till. Jag tycker 
fortfarande att varje nytt uppdrag är 
spännande, säger han. n

Bor
Lägenhet innanför tullarna.

Familj
Sambo och vuxen son.

Läser
Försöker läsa en del, mycket bio-
grafier och memoarer, men också 
skönlitteratur. Den senaste var 
Stina Stoors Bli som folk. Är med i 
en bokcirkel med gamla kamrater. 
”Vi ses var sjätte vecka ungefär, 
äter middag och har läst en bok. 
Det är väldigt trevligt.”

Kör
Har varierat mycket genom åren, 
mest på grund av ointresse. Just 
nu en Hyundai. 

Favoritapp
Ingen. Använder telefonen till 
nödvändiga samtal.

Favoritplats
”Sedan några år tillbaka vistas 
jag mycket i ett gammalt försam-
lingshem som är ombyggt till 
bostad i en kyrkby i Söderman-
land. Det är väldigt trevligt med 
bygemenskapen.”

Drivkraft
 Att göra ett gott arbete och 
svara mot förväntningar.

Gillar mest
”När allt kommer till the bottom 
line är det väl ändå att få vara 
med en familj som fungerar.”

Ogillar
”Kanske pretentiösa personer. 
Tomma tunnor som bullrar har 
jag lite svårt för.”

PERSONLIGT

”Att vara 
advokat, det 
är verkligen 

att arbeta i en 
förtroende-
bransch. Då 
gäller det ju 
att uppträda 
och agera på 

ett sådant sätt 
så att, i positiv 
mening, krä-
vande klien-
ter känner 
förtroende 

för en. Så har 
i alla fall jag 
funderat.”
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Reportage

Vilka behov finns av att reformera brottmålsprocessen? Det diskuterade Ad-
vokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Svea hovrätts president 
Fredrik Wersäll och riksåklagare Anders Perklev vid en debatt i Stockholm 
den 10 februari på Svensk juriststämma.

TEXT OCH FOTO: MAGNUS ANDERSSON

Fredrik Wersäll konstaterade att 
domarrollen har förändrats sedan rät-
tegångsbalken kom till. Domaren har 
trätt tillbaka i takt med att advokater 
och åklagare har blivit alltmer profes-
sionella. Men sedan en tid pågår ett 
utvecklingsarbete kring domarens 
roll, som har lett fram till rapporten 
En skräddarsydd rättegång.

Rapporten förespråkar att domaren 
tydligt ska ta befälet – i rättssalen och 
under beredningsarbetet. Men det 
innebär inte att domaren ska ansvara 
för utredningen.

– Svagheter i utredningen ska gå 
ut över åklagaren, betonade Fredrik 
Wersäll.

Anders Perklev menade att det är 
nödvändigt att renodla processen: 
att reda ut vad som är tvistigt och vad 
som behöver bevisas, och att därefter 
låsa processen.

– Jag tror att det krävs lagstiftning 
för att åstadkomma det, sa han.

En grundtanke i Straffprocessut-
redningens betänkande (SOU 2013:17) 
från 2013 är att ge parterna ökat an-
svar i processen, och att göra brott-
målsprocessen mer lik tvistemålspro-

cessen. Anders Perklev tyckte också 
att brottmålsprocessen måste närma 
sig tvistemålsprocessen, och pekade 
det märkliga i att rättegångsbalken 
har en tydlig ordning för tvistemål 
med tre domare i tingsrätten och med 
förberedelse, medan brottmålen har 
en domare och inga förberedelsesam-
manträden.

Anne Ramberg förklarade att hon 
inte är så entusiastisk till att marginali-
sera domarrollen som Straffprocessut-
redningen föreslår.

Fredrik Wersäll förespråkade att 
åklagaren bör ange ett påföljdsyrkan-
de som är bindande uppåt för dom-
stolen.

– När man avslutar huvudförhand-
lingen ska den tilltalade i princip veta 
vilket maximalt straff han eller hon ris-
kerar, sa Wersäll.

Anders Perklev stödde idén. 
Men Anne Ramberg såg faror med 

förslaget:
–Det finns en påtaglig risk för att 

åklagaren yrkar en sträng påföljd, sa 
hon.

fredrik wersäll menade också att lag-
stiftaren borde fundera på begräns-
ningar i åklagarens rätt att komplet-
tera utredningen och ändra talan efter 
det att stämning har väckts.

– Det är ett gissel i de stora målen 
att förundersökningen fortsätter inte 
bara under tingsrättsförhandlingen 
utan också under hovrättsförhand-

Fredrik Wersäll menade att vi i 
grunden har en bra rättegångs-
ordning. Redan i dag finns rätt 

stora möjligheter att anpassa proces-
sen efter målens komplexitet inom 
ramen för gällande ordning. Men Wer-
säll såg ändå utvecklingsmöjligheter.

– Vi måste finna vägar för att minska 
brottmålens omfång, så att vi inte får 
så långa handläggningstider, sa han.

Ett skäl är att det kan göra det möj-
ligt att uppnå kortare häktningstider 
och mindre omfattning av restriktio-
ner för häktade. De stora målen leder 
till enorma påfrestningar inte bara på 
de professionella aktörerna, utan inte 
minst för de tilltalade.

Anders Perklev menade att det är 
viktigt att rättegångsordningen är ef-
fektiv och rättssäker men också skapar 
en rimlig arbetsmiljö för rättens aktö-
rer samt att processen är begriplig för 
målsägande, tilltalade och vittnen.

Anne Ramberg betonade att Advo-
katsamfundet, Riksåklagaren och Svea 
hovrätt har ett nära samarbete om 
processfrågorna. Hon instämde i att 
mycket kan avgöras inom ramen för 
nuvarande processordning.

Brottmålsprocessen kan      göras effektivare

Terrorhot var ämnet för en pa-
neldebatt med tunga deltagare 
i Stockholm den 10 februari.

Professor Robert Egnell, För-
svarshögskolan, rikspolischef 
Dan Eliasson, riksåklagare 
Anders Perklev, Säpochefen An-
ders Thornberg, inrikesminister 
Anders Ygeman och Advokat-

samfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg diskuterade un-
der ledning av Dagens Nyheters 
chefredaktör Peter Wolodarski.

Säpochefen Anders Thorn-
berg konstaterade att terrorho-
ten mot Sverige just nu kom-
mer dels från våldsbejakande 
islamister, dels från främlings-
fientliga krafter.

Professor Robert Egnell me-
nade att terrorhotet handlar om 
den subjektiva upplevelsen av 
hoten, hur vi reagerar på dem 
och vilka politiska och juridiska 
insatser vi gör för att hantera 
den upplevelsen.

– Terroristerna kan aldrig be-
segra Sverige. Det som kan hän-
da är att de sätter sådan skräck i 

det svenska samhället att vi gör 
saker med oss själva som störtar 
den svenska samhällsordningen 
och rättssystemet. Så det är vi 
som är det största hotet, snarare 
än de objektiva händelser som 
terrorister kan stå för, sa Egnell.

anne ramberg anslöt sig hel-
hjärtat till Robert Egnells analys.

Terrorhot – åsikterna om omfattning och          åtgärder går isär

”10 procent 
av tingsrätts-

domarna 
överklagas. 

Av dem änd-
ras 47 pro-

cent. Det talar 
för sig självt. 

Tills situa-
tionen är an-
norlunda är 

det otänkbart 
med generellt 

prövnings-
tillstånd i 
brottmål.” 

Anne Ramberg
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lingen! Det hovrätten till slut prövar är 
i stor utsträckning ett nytt mål, sa han.

Anders Perklev menade att det är en 
riktig iakttagelse att det finns en risk 
för att processen blir ohanterlig om 
nytt material tillförs hela tiden.

Fredrik Wersäll förklarade att han 
är för att vidga kravet på prövningstill-
stånd i brottmål till brott med upp till 
6 månaders fängelse i straffskalan.

Anders Perklev betonade att tyngd-
punkten i processen ska ligga i tings-
rätten och instämde i att prövnings-
tillstånd borde införas i alla brottmål. 
Han kunde eventuellt tänka sig för-
stärkt domarbesättning i tingsrätten.

Anne Ramberg motsatte sig att in-
föra generellt prövningstillstånd i 
brottmål.

– 10 procent av tingsrättsdomarna 
överklagas. Av dem ändras 47 procent. 
Det talar för sig självt. Tills situationen 
är annorlunda är det otänkbart med 
generellt prövningstillstånd i brott-
mål, sa Anne Ramberg.

– Om tyngden i processen ska ligga i 
tingsrätten, måste tingsrätterna ha re-
surser till förfogande – och det har de 
inte, sa hon.

Fredrik Wersäll påminde om att 
förslagen till ett nytt påföljdssystem 
i utredningen Nya påföljder (SOU 
2012:34) skulle ge stora möjligheter 
till processuella förbättringar. Han 
konstaterade  att omedelbarhets- och 
koncentrationsprinciperna var en 
revolution när nya rättegångsbalken 

kom 1948, men ifrågasatte om ny tek-
nik innebär att tiden har sprungit förbi 
dem.

– Vi har bra teknik för att ta upp för-
hör, och vi på hovrätten är förtjusta i 
EMR, ”En modernare rättegång”. Vi 
ser det som främmande att kalla per-
soner på nytt till hovrätten, sa Fredrik 
Wersäll.

Han funderade över om det borde 
övervägas att få ännu bättre bevisning 
genom att använda förhör upptagna 
under förundersökningen, i nära an-
slutning till händelsen, under rättssäk-

ra former med försvarare närvarande. 
Anders Perklev förespråkade också att 
man borde överväga att dokumentera 
muntlig bevisning före rättegången. 
Det skulle leda till kortare häktnings-
tider och minskad användning av res-
triktioner, menade han.

Men Anne Ramberg såg problem 
med att ta upp bevisning genom för-
hör under förundersökningen:

– Försvararen måste kunna korsför-
höra och måste kunna förhålla sig till 
vad andra hörda säger, sa Anne Ram-
berg. n

Brottmålsprocessen kan      göras effektivare

– Rädslan är en farlig rådgi-
vare. Rädslan uppstår genom att 
man skapar hotbilder, som leder 
till lagstiftningsåtgärder. Det le-
der till lagstiftning som inte bara 
riskerar att vara ineffektiv utan 
som framför allt inte är propor-
tionerlig. Det är inte rädslan 
som ska styra de åtgärder vi ska 
vidta, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg påminde om 
att den nya svenska lagstiftning-
en mot terrorism efter terrordå-
den i USA den 11 september 
hade brister, och jämförde med 
de aktuella lagförslagen:

– Så är det nu också. Regering-
ens lagförslag har fått kritik från 
många håll, bland annat från 
Lagrådet. Men varken den förra 

eller den nuvarande regeringen 
anser att det är viktigt. Det är 
allvarligt!

riksåklagare anders perklev 
tyckte att det utifrån världshän-
delserna är bra att man ser över 
lagstiftningen i Sverige. Men han 
höll med om att lagarna inte ska 
stiftas i en fruktans anda.

Anne Ramberg förklarade 
att hon ogillade retoriken när 
man kopplar ihop ökade flyk-
tingströmmar med en terror - 
hotbild.

Hon påminde om att många 
av förövarna i de utförda ter-
rorattackerna inte har varit 
flyktingar utan europeiska med-
borgare, födda i Europa.  MA

Terrorhot – åsikterna om omfattning och          åtgärder går isär

Det rådde relativt 
stor enighet mellan 
debattdeltagarna. 

Moderator var 
Lennart Johansson, 
lagman från Kristi-
anstads tingsrätt.
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Bör tjänsteansvaret förstärkas? Chefs-JO Elisabet Fura har sin uppfattning klar.

TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

nan fråga att det är svårt att få någon 
fälld. Fura konstaterade att det ofta i 
debatten framförs att det är viktigt att 
någon måste ställas till ansvar när det 
har blivit fel i myndighetsutövning. Då 
kan man, enligt henne, fråga sig: Vad 
är det man är ute efter? Varför räcker 
det inte med att myndigheten förkla-
ras ansvarig och får en reprimand?

Fura betonade att man bör skilja på 
den reparativa och den preventiva si-
dan av saken. Tycker man att repara-
tionen är det viktiga, så är det svårt att 
försvara uppfattningen att möjlighe-
ten att få skadestånd för den drabbade 
skulle främjas av att man kan gå på en 
enskild individ. Men det kan ju vara 
så att man är ute efter att stigmatisera 
en enskild tjänsteman, till exempel att 
personen förlorar sitt arbete. Men den 
möjligheten finns ju redan i dag i de 
disciplinära förfarandena. 

Elisabet Fura berättade att vid sina 
inspektioner är hon inte ute efter att 
”hänga någon” eller hitta fel. 

– Det är viktigt att medborgarna har 

förtroende för myndigheterna. Och då 
är det viktigt att fel uppmärksammas 
och åtgärdas så att risken för att de ska 
upprepas minimeras. Man kan ju ald-
rig ta bort risken helt. Det regelverk vi 
har i dag är tillräckligt utifrån det här 
perspektivet. 

Fura vände även på perspektivet 
och såg på frågan utifrån den miss-
tänkte tjänstemannens perspektiv; 
typiskt sett en domare, åklagare el-
ler polis som är under utredning för 
misstänkt tjänstefel. Den lagstiftning 
och den ordning som vi har med kri-
minalisering gör att alla rättssäker-
hetsgarantier slår till och det måste 
vara till fördel, enligt Elisabet Fura, 
för den enskilde tjänstemannen jäm-
fört med om han eller hon varit före-
mål för en disciplinär process.

– Jag tror inte att den här fördelen 
för tjänstemannen ska ses som en 
nackdel nödvändigtvis för den med-
borgare som har drabbats av tjänstefe-
let i fråga. Utan snarare som någonting 
bra och sunt för samhället i stort. Alla 
vill vi ju leva i en rättsstat, eller hur? 
Så mitt svar på frågan som jag ställde 
inledningsvis (Bör tjänsteansvaret för-
stärkas?) blir: nej! n

Elisabet Fura delade med sig av 
sina erfarenheter och funde-
ringar om tjänsteansvaret på 

Svensk juriststämma. Hon närmade sig 
problemställningen från ett JO-perspek-
tiv och gjorde dels en historisk tillbaka-
blick, dels en internationell utblick.

Fura redogjorde för fallet med 
Christopher Gillberg som handlades 
både av JO och av Europadomstolen. 
Enligt Fura visar exemplet att det finns 
fall där JO har drivit åtal med fram-
gång. Fura konstaterade att det inte 
sällan framförs argument att JO borde 
ha ”vassare tänder”. Men enligt henne 
finns det anledning att ifrågasätta det 
påståendet vilket bland annat fallet 
med Christopher Gillberg visat. 

Fura resonerade över olika aspekter 
av tjänsteansvaret. En handlade om 
det är nödvändigt att JO har en möjlig-
het att åtala när den bara används en 
gång varje år i snitt. Enligt Fura är det 
en viktig bestämmelse som en yttersta 
garanti för att man ska kunna utkräva 
ett ansvar. Hon tillade att det är en an-

Tjänsteansvaret bör inte förstärkas

Den tidigare chefsjuristen och 
numer framgångsrika deck-
ardrottningen Viveca Sten 
tror på passion, hårt arbete 
och struktur som de främsta 
ingredienserna i receptet för 
framgång.

 
På juristnätverket Hildas semi-
narium på Svensk juriststämma 
beskrev Viveca Sten den om-
tumlande resan från chefsjurist 
på flera olika storbolag till att 
bli en av Sveriges bäst säljande 
författare, en deckardrottning. 
Viveca berättade personligt och 

öppenhjärtigt om vilken roll tur, 
talang och hårt arbete spelar för 
att man ska lyckas. I sitt skriv-
arbete tror hon inte på enbart 
inspiration. 

– Jag tror på passion, att brinna 
för det man gör, att älska det 
man gör och känna ett stort 
engagemang för det man gör. 
Sedan tror jag på hårt arbete 
och struktur. Det låter lite tråkigt 
kanske men i grunden så är även 
författarskapandet ett arbete, sa 
Viveca som tycker bäst om den 
fasen av skrivarprocessen då 
hon får bearbeta sin text. Den 

svåraste delen är skriva ihop 
”grovmanuset”. Att hon gillar be-
arbetningsfasen hör enligt henne 
samman med hennes juristbak-
grund. Inget avtal eller dom är 
bra från början utan det krävs 
en hel del bearbetningar och 
justeringar; det vet alla jurister 
och de är också vana vid det till 
skillnad från många författare.

Hon underströk att i arbetet 
som författare så arbetar man 
med budskap hela tiden och det 
gällde även hennes tidigare ar-
bete som chefsjurist. Som jurist 
handlar det om att förklara det 

legala rättsläget i en situation 
eller vad ”knäckfrågan” är i ett 
mål.

För varje bok hon har skrivit 
har hon bestämt sig i förväg 
för att utforska en drivkraft 
till mord, till exempel hämnd, 
utsatthet eller desperation. 
Dessutom finns det i varje bok 
ett nyckelord som ska samman-
fatta stämningen i boken. Hittills 
har Viveca skrivit åtta av tio 
planerade böcker i hennes serie 
Morden i Sandhamn. Vad som 
väntar sedan håller hon öppet. 
 TK

Chefs-JO Elisabet 
Fura delade med sig 
av sina erfarenheter 
och funderingar.

Viveca Sten berättade om författandets hemligheter 

2005 dömdes Gillberg för att inte 
ha lämnat ut källmaterialet från sin 
forskning till två andra forskare, 

som krävt det med hänvisning till 
offentlighetsprincipen. Gillberg 
anmälde svenska staten till Europa-

domstolen, som i ett första domslut 
kom fram till att svenska staten inte 
kränkt de mänskliga rättigheterna. 

Europadomstolens högsta instans 
– stora kammaren – fastställde där-
efter domen.

CHRISTOPHER GILLBERG 
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Trender och tendenser     i USA:s rättsväsende
washington. Ett slitet amerikanskt skämt lyder:

– Jag är inte läkare, men jag har spelat läkare i tv.
Och själv skulle jag kunna skoja och säga att jag inte 

är advokat, men har fått försöka sätta mig in i juridikens 
vindlingar påfallande ofta i mitt jobb som USA-korrespon-
dent.

Det sägs ju att amerikaner är ”litigous”, det vill säga 
benägna att med ett ”I’ll sue you”-hot ta kontakt med 
advokat och det kan nog hända att en del gör det, men 
framför allt märker man att det är vanligt på ekonomisi-
dornas beskrivningar av olika tvister i storföretag.

Medelklassamerikaner har ofta en egen advokat som 
tar hand om sådant som testamenten. En aldrig sinande 
ström av domstolsdramer går i tv, på film – och i verklighe-
ten. Så sent som häromdagen tyckte jag att en försvarsad-
vokat såg bekant ut och gjorde en sökning på hans namn. 
Mycket riktigt, det var han som (framgångsrikt) förde 
Dominique Strauss-Kahns talan mot den hotellstäderska 
i New York som anklagat förre IMF-chefen för försök till 
våldtäkt.

Med detta vill jag egentligen säga att lagar och juridik 
märks mer i det amerikanska samhället än i det svenska, 
även om jag har en känsla av att detta håller på att ändras 
snabbt i Sverige. Traditionen går tillbaka till sommaren 
1787 när de så kallade Founding Fathers samlades i Phila-
delphia för att upprätta en grundlag för den nya republi-
ken.

Denna författning bildar tillsammans med självständig-
hetsförklaringen fundamentet som hela det amerikanska 
nationsbygget vilar på. Orden The Constitution uttalas ett 
oräkneligt antal gånger varje dag, antingen det handlar om 
domstolar, kongressen, gästkolumnister – eller Tea party-
rörelsens och andra författningsfundamentalisters möten.

en svensk nyhetsjournalist kommer för det mesta först 
i kontakt med det andra författningstillägget, det om 
rätten att bära vapen. Därnäst ordalydelser om ”grym och 
ovanlig bestraffning”, juryrättegångar, yttrandefrihet och 

möjligheten att åberopa det femte tillägget om att inte 
behöva vittna mot sig själv. När det sedan rör sig om frågor 
där det råder djupare motsättningar, som abort, ägande-
rätt, samkönade äktenskap och president Barack Obamas 
vårdreform, krävs utflykter till förhandsbriefingar med 
experter, vittnen och ombud för respektive sidor. När väl 
beslutet meddelas blir det snabba djupdykningar på sajten 
scotusblog.com för att sätta sig in i resonemangen – och 
sedan göra dem förståeliga på svensk så kallad nyhets-
prosa.

yttersta uttolkare av författningen är de nio ledamö-
terna i Högsta domstolen. Domstolen är inrymd bakom 
en stram pelarprydd fasad ett stenkast från kongressen. 
När ett mål är utsatt till förhandling råder det en nästan 
vördnadsfull stämning inne i den väldiga lokalen på slaget 
klockan 10.00 när de nio ledamöterna träder in i sina 
svarta kappor för att höra de muntliga pläderingarna. 
Exakt en halvtimme för vardera parten.

Tips till Washingtonresenärer: Det är svårt men inte 
omöjligt att få en plats i rättssalen när förhandlingar pågår. 
Annars ordnas guidade turer måndag till fredag, dess-
utom är utställningen (och butiken, förstås) i entréplanet 
utmärkt.

ett helt annat, och prosaiskt, skäl till att HD till synes fått 
större inflytande på senare tid är det politiska dödläget. 
Protester i domstol mot såväl beslut i kongressen som 
dekret från Vita huset inlämnas numera så gott som auto-
matiskt. Nu tar inte HD upp alla fall till behandling men 
tillräckligt många för att det ska leda till kritik om politise-
ring. Det senaste är beskedet att miljökrav på kolkraftverk 
som Obama utfärdat via myndigheten EPA, Environmental 
Protection Agency, inte får träda i kraft i väntan på utslag 
från lägre instans.

”Domstolen ger sig in i klimatkriget” konstaterade tid-
ningen New York Times spetsigt i sin huvudledare dagen 
efter denna smått historiska nyhet, medan Wall Street 

GÄSTKRÖNIKÖR
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Journals ledarblogg valde rubriken: ”Ett tillrättavisande 
om kolet från HD”. Wall Street Journal hälsade detta steg 
välkommet och menade att domstolen måste ta chansen 
att en gång för alla klargöra för Obama att hans maktutöv-
ning på egen hand är grundlagsvidrig. En extra släng ut-
delades till den demokratiske minoritetsledaren i senaten, 
Harry Reid, som anklagades för att ha ”packat” en av de 
viktiga domstolarna med liberala domare som fungerar 
som ”villiga medhjälpare” till en regleringsgalen stat.

Andra mål som bereds fram till slutet av juni: de senaste 
årens nya lagar i delstaterna som inneburit hårdare 
bestämmelser för abortkliniker, tvångsuttag av fackfören-
ingsavgifter, huruvida kongressen överträdde sina befo-
genheter med en lag 2012 om att frysta iranska tillgångar 
ska användas för att kompensera offer för terrorism, Oba-
mas initiativ för att låta ungdomar som fördes in i landet 
som barn få stanna i landet för att gå på college.

De senaste åren har det förts en del makabra diskussio-
ner om vilken av de åldrade ledamöterna som skulle av-
lida först. Svaret kom, helt oväntat, en lördag när besked 
kom om att snart 80-årige Antonin Scalia dött i sömnen. 
Han var en stridbar jurist i den så kallade originalist-sko-
lan som haft enormt inflytande och det har redan utbrutit 
en häftig strid om hur denna vakans ska fyllas.

under årens lopp har jag då och då haft anledning att leta 
efter en översättning av författningen och då upptäckt att 
det inte fanns någon (i alla fall inte i modern tid). Undan-
taget var en version av de tio tilläggen om individuella 
rättigheter som lyder under samlingsnamnet Bill of Rights 
och som var så gammal att den tydligen försvunnit ur den 
amerikanska Stockholmsambassadens arkiv.

Jag satte igång i enlighet med talesättet själv är bäste 
dräng. Geniknölarna såg troligen ut som murklor vid 
några tillfällen, dock mindre när jag stötte på begrepp 
som ”common law” än mer tidsbundna 1700-talsuttryck. 
Ett särdeles knepigt sådant är ”Letters of marque and 
reprisal” som är ett slags licens för en kaparkapten, en 

”privateer”, att borda och beslagta fientliga fartyg ute till 
havs och se till att de dras inför rätta. På Wikipedia förkla-
ras att länder kunde få in inkomster på ett ärligt sätt via 
kaparkaptener, till skillnad från sjörövare.

Under arbetets gång valde jag att följa det ålderdomliga 
språket, eftersom det är så författningen läses i hemlandet. 
Det finns gott om sajter där innehållet förklaras för lekmän 
och där i dag ovidkommande inslag rensats bort. Titeln 
på svenska tedde sig självklar och ändå inte. Det mest 
bevingade av alla amerikanska citat är inledningen ”We the 
People”, med fortsättningen ”of the United States”. Men 
efter moget övervägande och dividerande med förlagsre-
daktörerna fastnade jag för ”Vi, folket …”, med ett komma 
efter vi:et, i stället för tråkigare ”Vi Förenta Staternas folk”.

Avslutningsvis medger jag att jag fick ännu större re-
spekt för detta koncisa snart 229 år gamla men ändå högst 
levande dokument som bara ändrats 27 gånger.

Karin Henriksson   
Har rapporterat från USA i över 25 år i Svenska Dagbladet, 

men också som krönikör i flera andra tidningar

Trender och tendenser     i USA:s rättsväsende

”Med detta vill jag egentligen säga att lagar och juri-
dik märks mer i det amerikanska samhället än 
i det svenska, även om jag har en känsla av att detta 
håller på att ändras snabbt i Sverige. Traditionen går 
tillbaka till sommaren 1787 när de så kallade Founding 
Fathers samlades i Philadelphia för att upprätta en 
grundlag för den nya republiken.”

23
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Fokus Förhörsteknik

Svenska advokaters för-
hörsteknik har förbättras. 
Men de ligger fortfarande 
långt efter processförare 
i USA och England, anser 
flera svenska praktiker.
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Fokus Förhörsteknik

» 

arbetsredskap
förhöret 

som

Med

Många rättegångar avgörs av hur det går i vittnesför-
höret. Förhörstekniken är därför kanske advokatens 
viktigaste arbetsredskap. Men svenska advokater har 
fortfarande mycket att lära av sina amerikanska och 

brittiska kolleger när det gäller att hålla förhör.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP OCH TOM KNUTSON 

FOTO: ISTOCKPHOTO MED FLERA
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Fokus Förhörsteknik

öre 1948, när den nya rättegångsbalken in-
fördes, var det svenska rättssystemet inkvisi-
toriskt. Det innebär att det var domaren som 
själv utredde, förhörde och dömde i målen. 

När den nya svenska rättegångsbalken trädde 
i kraft infördes en ackusatorisk rättegångsordning. 
Rättegångarna anordnas sedan dess som ett två-
partsförfarande där parterna ifrågasätter varandra. 
Rätten, som har fått en neutral och registrerande roll, 

får på så sätt en effektiv belysning av både sakfrågor och 
rättsfrågor.

I den ackusatoriska processen 
står vittnesförhöret i centrum i 
såväl brottmål och tvistemål som 
skiljeförfaranden.

SAMMA FÖRHÖRSTEKNIK TILL-

LÄMPAS

Advokat Per E Samuelson, som är 
specialiserad på brottmål och eko-
mål och som även har skrivit bo-
ken ”Att förhöra ett vittne”, under-
stryker att samma förhörsteknik 
tillämpas i brottmål, tvistemål och 
skiljeförfarande i alla länder som 
har ett ackusatoriskt förfarande.

– Det finns inga specialregler 
för att förhöra vittnen i olika slags 
mål, säger han.

En skillnad mellan förhör i 
brottmål och tvistemål är dock att 
ny bevisning som åberopas först 
under huvudförhandlingen kan avvisas i tvistemål. Den 
regeln gäller inte i brottmål. I brottmål går det därför att i 
större utsträckning än i tvistemål åberopa nya handlingar 
under huvudförhandlingen.

Och enligt Eric Bylander, docent i processrätt vid 
Uppsala universitet som även har domarerfarenhet, kan 
frågor som ställs i brottmål få ett annat fokus än de som 
ställs i civilmål genom att iakttagelserna i brottmål oftare 
är gjorda helt hastigt och av en tillfällighet.

– Då blir det viktigare att fokusera på grunden för vitt-
nets intryck. En sådan fråga kan gälla hur mörkt det var 
på en plats vid ett särskilt tillfälle, säger han.

DET INLEDANDE FÖRHÖRET

I civilmål är huvudregeln att den som har kallat ett vittne 
håller det inledande förhöret, huvudförhöret. I brott-
mål ska, enligt rättegångsbalken, huvudförhör med den 
tilltalade inledas av rättens ordförande. Men i praktiken 
är det nästan alltid åklagaren som håller både huvudför-
hör och motförhör med den tilltalade. (Läs mer på sidan 
46).

Under huvudförhöret ska vittnet ges möjlighet att 
lämna sin berättelse i ett sammanhang. Ett lyckat huvud-
förhör kännetecknas enligt många praktiker av att vitt-
net framför just en spontan berättelse. Ombudet hjälper 
bara förhörspersonen att föra berättelsen framåt genom 
att ställa enkla frågor som ”vad hände sedan?”. Rätten får 
då intryck av att förhörspersonen och dennes berättelse 
går att lita på. 

– Man kan värdera vittnets minnesbild utan att vittnet 
har fått hjälp på traven. En fri berättelse i ett huvudförhör 
kan öka bevisvärdet, säger Katarina Påhlsson, hovrätts-

lagman i Svea hovrätt.

FÖRBEREDELSE AV VITTNET

För att få vittnet att presentera en 
fri berättelse är det viktigt att om-
budet ser till att vittnet känner sig 
tryggt i rätten.

– Många tror att de måste ut-
trycka sig på ett särskilt sätt i rätt-
en och krånglar till det. Jag brukar 
säga att de ska berätta vad som 
har hänt som om de vore på en 
middag. Då brukar det gå ganska 
bra, säger brottmålsadvokat Johan 
Eriksson.

Nervösa vittnen kan, enligt ho-
nom, tjäna på att gå till rätten en 
gång före förhöret för att få en bild 
av hur rätten arbetar.

Advokat Claes Lundblad, som 
har stor erfarenhet av både skil-

jeförfaranden och civilmål, berättar att han aldrig skulle 
be ett vittne lämna en fri berättelse i huvudförhöret i ett 
civilmål.

– Det blir lätt katastrof. Vittnen kan vanligen inte struk-
turera sin berättelse. För att man ska få fram det som är 
viktigt bör förhöret vara frågelett.

För att hans klienter ska känna sig bekväma under för-
höret, som av många upplevs som mycket påfrestande, 
förbereder han dem genom att gå igenom syftet med för-
höret och vilka frågor som i huvudsak kommer att ställas 
under huvudförhöret.

– Sedan ställer jag frågorna och lyssnar på svaren för 
att få en bild av hur det kommer att falla ut. Om vittnet 
inte kan svara på en fråga på grund av ofullständig min-
nesbild kan man be vittnet läsa på så att det lättare går 
att svara på frågan under förhöret. Viktigt är att man då 
inte tubbar vittnet att anpassa sitt svar så att detta inte 
motsvarar vad vittnet själv vill ge uttryck för. Man får inte 
lägga svaret i vittnets mun, säger Claes Lundblad.

I samband med att klienten förbereds för huvudför-
höret kan advokaten behöva ta ställning till om klienten 

”Ett bra huvudförhör 
ska vara som ett bra 

samtal mellan två 
människor. Har man en 
frågemall lyssnar man 

inte på svaret utan 
tittar på nästa fråga. 
Bockar advokaten av 

frågor i ett block kom-
mer inte samtalet i 

gång och det minskar 
vittnets trovärdighet.”

Per E Samuelson
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själv ska ta upp eventuella svagheter om sig själv i huvud-
förhöret och på så sätt förekomma motpartsombudet.

– Man måste göra en bedömning av varje förhör för sig. 
Hur man gör beror bland annat på bevisläget i övrigt, sä-
ger Per E Samuelson.

Övriga advokater vi har intervjuat anser att sannolik-
heten för att motpartsombudet ställer den för klienten 
eller saken ogynnsamma frågan är relativt hög och att det 
därför kan vara bättre att ta upp frågan i huvudförhöret i 
en vänlig frågemiljö.

– Det blir svårare att göra ett riktigt paradnummer un-
der motförhöret av saker som redan är berörda under hu-
vudförhöret. Och där man har fått en förklaring till vad 
som har skett, säger advokat Bo G H Nilsson, som har stor 

erfarenhet som ombud och skiljeman i svenska och inter-
nationella skiljeförfaranden.

Ett alternativ är att förbereda den egna förhörsperso-
nen på att den besvärande frågan kan komma upp under 
motförhöret.

Ombudet måste även förbereda sig själv inför huvud-
förhöret. Per E Samuelson tänker noga igenom vilka för-
hörsområden som han ska fråga vittnet om. Att i detalj 
förutbestämma frågorna beskriver han som livsfarligt.

– Ett bra huvudförhör ska vara som ett bra samtal mel-
lan två människor. Har man en frågemall lyssnar man 
inte på svaret utan tittar på nästa fråga. Bockar advoka-
ten av frågor i ett block kommer inte samtalet i gång och 
det minskar vittnets trovärdighet, säger Per E Samuelson. » 

Fokus Tre nya domstolarFokus FörhörsteknikFokus Förhörsteknik

Samtliga jurister som 
Advokaten talat med 
framhåller vikten av att 
noggrant förbereda vilka 
ämnen som ska tas upp 
under motförhöret.
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Fokus Förhörsteknik

» 

KONTAKTA VITTEN

Inför huvudförhöret kontaktar Bo G H Nilsson egna vitt-
nen och tecknar ner deras uppfattning om centrala punk-
ter i målet. Ibland skickar han en sammanställning av det 
som har sagts till vittnet för att få en bekräftelse på att 
han inte har missuppfattat något.

– En rättegång kan pågå i ett par år innan det blir dags 
för huvudförhandling. Genom att teckna ner vad vittnet 
har sagt säkerställer man att vittnet och man själv inte 
glömmer vad som sades från början. Det är lättare att be-
vara något i minnet om man har fått läsa en skriftlig sam-
manfattning, säger Bo G H Nilsson.

Det kan hända att advokaten under förberedelsearbe-
tet får fram uppgifter som tyder på att klienten är skyldig. 
Som advokat är man då bunden av klientens instruktio-
ner, berättar Per E Samuelson.

– Om klienten nekar till brott ska inte bevisning tas 
fram som tyder på motsatsen. Stöter man på sådan bevis-
ning måste den läggas åt sidan, säger han.

VANLIGA MISSTAG

Eric Bylander anser att huvudförhören ofta är onödigt 
omfattande och att ombuden inte koncentrerar förhöret 
till de frågor som är centrala för målet.

– Om förhöret blir för långt riskerar rätten dessutom att 
inte uppmärksamma det som det kan vara bra för vittnet 
att få framlagt, säger han.

Bo G H Nilsson anser att det är ett misstag att som om-
bud i huvudförhöret ställa detaljerade frågor om varje fas 
i händelseförloppet.

– Normalt vill man ha en utsaga som flyter naturligt. Får 
domare eller skiljemän en känsla av att förhöret är hårt 
regisserat, att ett fråga-svar-schema har repeterats in, blir 
det inte riktigt trovärdigt. Det är inget plus om de som ska 
döma i tvisten får en känsla av att de bevittnar en teater-
pjäs snarare än att vittnet genuint redogör för vad som är 
självupplevt, säger Bo G H Nilsson.

Ledande frågor under huvudförhör är inte tillåtet (läs 

mer på s. 44). Ändå förekommer det att både åklagare 
och advokater leder vittnet. Men det kan vara ödesdigert. 

– Genom att ombudet själv talar om svaret begränsas 
bevisvärdet av vad förhörspersonen har sagt, säger Johan 
Eriksson.

Ytterligare ett vanligt misstag är att advokaten ställer 
en central fråga flera gånger för att rätten verkligen ska 
förstå hur det ligger till. Men svaret blir inte alltid exakt 
detsamma.

– Det kan sluta med att vittnet säger ”jag menade inte 
riktigt det jag sade förut”. Och då minskar ju vittnets tro-
värdighet. Ett bra svar behöver inte upprepas för att rätt-
en ska notera det. Däremot kan man själv upprepa svaret 
när vittnet har gått – i pläderingen, säger Johan Eriksson.

Det är viktigt att som ombud veta när huvudförhöret 
är klart.

– Som advokat måste man i förväg tänka ut vart man 
vill nå med förhöret. När man har nått dit har man inga 
fler frågor, säger Per E Samuelson.

MOTFÖRHÖRET

Efter huvudförhöret har motparten möjlighet att förhöra 
vittnet – att göra ett korsförhör eller motförhör som det 
vanligen kallas i Sverige.

Ett syfte med motförhöret är att visa domstolens leda-
möter att vittnesmålet är felaktigt. 

– Motförhöret handlar om att få motpartens vittnen att 
framstå som opålitliga – oavsett om de talar sanning eller 
ljuger, säger Per E Samuelson.

Ett lyckat motförhör kännetecknas av att trovärdighe-
ten har sänkts hos vittnet.

Det effektivaste sättet att göra det är, enligt Per E Samu-
elson, att ställa vittnet inför ett faktum som strider mot 
vittnets egen utsaga. Det görs genom att påvisa att den 
berättelse som vittnet har lämnat under rättegången skil-
jer sig från uppgifter som vittnet tidigare har lämnat.

– Det går ofta att hitta information i förhörsprotokoll, 
ett brev, en film eller andra handlingar som inte överens-

Per E Samuelson.
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Fokus Förhörsteknik

» 

stämmer med det som vittnet har berättat i rättegången. 
Om vittnet inte kan förklara varför inte samma uppgif-
ter har lämnats före rättegången som under rättegången 
sänks vittnets trovärdighet, säger Per E Samuelson.

TILLFÖRLITLIGHETEN ANGRIPS

I motförhöret angrips antingen utsagan i huvudförhöret 
eller trovärdigheten hos den som lämnat utsagan. I USA 
är det nästan alltid trovärdigheten hos den som har gett 
utsagan som ifrågasätts. I svensk domstol ligger fokus of-
tare på att sänka tillförlitligheten i utsagan. 

– Det är utsagan, det personen 
säger som är centralt – inte perso-
nen i sig. Jag bedömer hur berät-
telsen stämmer ihop med övrig 
bevisning för att bedöma dess till-
förlitlighet, säger Katarina Påhls-
son.

Bo G H Nilsson anser också att 
det är mest effektivt att påvisa att 
det är något som är fel i vittnets 
berättelse.

– Jag tror att det ytterst sällan är 
framgångsrikt att misskreditera 
vittnena. Att angripa vittnets he-
der på ett sätt som domarna eller 
skiljemännen tycker är oförskämt 
eller obehagligt gagnar sällan den 
egna saken. Det ger ett dåligt in-
tryck och leder ofta inte till något 
annat än tidsförlust och att domarna blir irriterade, säger 
han.

Enligt Bo G H Nilsson är det lämpligt att hålla motför-
hör om det går att påvisa att vittnesutsagan i huvudförhö-
ret inte går ihop med de skriftliga handlingar som finns. 

– Motsägelsen kommer att accentueras för domstolen 
eller skiljenämnden när man påpekar den. Det är ofar-
ligt och ganska enkelt. Det är mer chansartat men ändå 

nödvändigt att hålla motförhör om ett oemotsagt huvud-
förhör förmodligen leder till att ens egen klient förlorar 
målet, säger han.

Magnus Widebeck, lagman vid Nyköpings tingsrätt, be-
tonar att motförhör endast bör hållas om huvudförhöret 
har skadat klientens sak och det finns en realistisk för-
hoppning om att kunna rätta till det som blivit fel.

– Kan advokaten visa att vittnet har sagt saker som inte 
är korrekta jämfört med utredningen kan det finnas anled-
ning att hålla motförhör, annars bör man avstå, säger han.

Hålls motförhör trots att det inte går att korrigera ne-
gativa uppgifter som kommit fram 
i huvudförhöret kan förhörsper-
sonens trovärdighet, tvärtemot 
vad som är syftet med förhöret, 
stärkas.

– Det kan leda till svar som gör 
att rätten tycker att det här är en 
person som man kan lita på. Vitt-
net kan till exempel säga sig vara 
fotograf och ha en väldigt bra för-
måga att komma ihåg ansikten och 
andra saker, säger Johan Eriksson.

NOGGRANNA FÖRBEREDELSER

Samtliga jurister som vi har talat 
med framhåller vikten av att nog-
grant förbereda vilka ämnen som 
ska tas upp under motförhöret.  
Den som ställer förberedda frågor 

i en förutbestämd ordning riskerar att missa att ställa vik-
tiga följdfrågor. Samtidigt är det viktigt att vara flexibel 
och inte hålla fast vid sin ursprungliga plan om ett nytt 
spår dyker upp.

Johan Eriksson börjar med att läsa bevisuppgiften och 
fundera över varför åklagaren har åberopat ett vittne 
och om det är något i bevisuppgiften, ofta förundersök-
ningen, som han ifrågasätter. Han kontrollerar också om 

”Det är utsagan, 
det personen säger 

som är centralt 
– inte personen i sig. 

Jag bedömer hur 
berättelsen stämmer 

ihop med övrig 
bevisning för att 

bedöma dess 
tillförlitlighet.”

Katarina Påhlsson

» 

Katarina Påhlsson.
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uppgifterna i förundersökningen stämmer överens med 
iakttagelser som andra personer som ska höras har gjort. 
Ofta besöker han brottsplatsen för att kunna avgöra om 
det finns felaktigheter i motpartens bevisuppgift.

– Vittnen kommer ofta ihåg fel. Sedan funderar man på 
om man genom egna frågor kan visa det, säger han.

Bo G H Nilsson förbereder sig genom att i detalj vara in-
läst på materialet. Det händer att han i förväg tar kontakt 
med det vittne som han ska hålla motförhör med.

– Ofta vill de inte prata med en. Är de anställda i mot-
partsföretaget kan de förväntas känna lojalitet med sin 
arbetsgivare.  Men vittnen som inte är lierade med det 
ena eller det andra lägret vill man ju gärna prata med. 
Har man pratat med vederbörande får man en bättre 
uppfattning om bevisläget och hur man själv ska agera 
under motförhöret.

Eric Bylander anser att många advokater i onödan drar 
sig för att kontakta motpartens vittne.

– I ett förprocessuellt skede har ett vittne ofta garden 
nere mer än i en förhörssituation. Då kan man få fram in-

formation som sedan kanske inte nämns i huvudförhöret. 
Det kan man återkomma till i motförhöret och påtala att 
det man pratade om före förhöret inte nämndes under 
förhöret. Genom att få fram uppgifter som kanske borde 
ha lämnats i huvudförhöret skulle man kunna sänka den 
allmänna trovärdigheten.

Det är även viktigt att förbereda sin egen klient inför 
motförhöret. Bo G H Nilsson brukar, i likhet med många 
andra ombud, uppmana vitten som han själv tänker åbe-
ropa att inte tala med motpartens ombud.

– Man vill inte underlätta för motparten att få fram nyt-
tig information.

Claes Lundblad ger alltid sina klienter instruktioner in-
för motförhöret. De får bland annat rådet att enbart svara 
på den fråga som ställs och inte berätta om något annat.  
Det gäller också att förbereda klienten på att motpartens 
förhörsfrågor kan vara provocerande. Det sista han gör 
inför motförhöret är att hålla ett skarpt testförhör med 
vittnet och då ställa de värsta tänkbara frågorna han tror 
kan komma upp under motförhöret.

Fokus Förhörsteknik

» 

Fokus Förhörsteknik

” I ett förprocessuellt skede har ett vittne ofta garden nere 

mer än i en förhörssituation.                         Då kan man få fram information som sedan kanske inte nämns i huvudförhöret.”

Eric Bylander

Eric Bylander.
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» 

– Vittnena blir ofta mycket lugnare när man hållit ett 
tufft korsförhör på advokatkontoret med dem. De känner 
en större säkerhet, säger Claes Lundblad.

Bo G H Nilsson håller också testförhör med sina vitt-
nen, där han ställer de frågor han räknar med att mot-
partsombudet kommer att ställa under motförhöret. Han 
ger också sina vittnen rådet att lyssna på motpartsombu-
dets fråga, svara på frågan och sedan vara tyst.

– Det ger uppslag till ytterligare följdfrågor om vittnet 
fortsätter att bygga ut svaret.

Johan Eriksson konfronterar också sin klient med tänk-
bara frågor som kan komma upp i motförhöret, men hål-
ler aldrig träningsförhör.

– Det är svårt att genomföra med utgångspunkt i hur 
det kommer att bli i verkligheten, säger han.

Enligt Claes Lundblad är det också viktigt att se till att 
egna vittnen är pålästa inför motförhöret för att deras 
trovärdighet inte i onödan ska kunna angripas.

– Det är väldigt vanligt att de som går upp i vittnesbåset 
är dåligt pålästa. De tror till exempel ofta att de kommer 

ihåg vad som står i dokument som de själva har författat 
och kan ta frågor på det. Men man minns ofta fel. Påläs-
ning av dokument är därför en viktig sak, säger han.

LYCKAT MOTFÖRHÖR

Enligt Bo G H Nilsson kännetecknas ett lyckat motförhör 
av att man lyckas etablera vad man hade föresatt sig att 
göra från början.

Han vet att han är klar med motförhöret när han har 
lyckats visa att vittnet har fel på en central punkt – som 
han från början gått in för att påvisa.

– I bästa fall erkänner vittnet att vittnet hade fel. Man 
kan också ha befäst i domarna eller skiljemännens med-
vetande att det finns en motsägelse mellan handlingarnas 
innehåll och vittnesutsagan som vittnet inte är i stånd att 
förklara. Då är det dags att avsluta förhöret.

Ett vanligt misstag som advokater gör under motförhö-
ret är att inte sluta i tid och ställa för många frågor.

– De riskerar därför att få fram information som de 
inte vill ha, information som i själva verket stärker 

Fokus FörhörsteknikFokus Förhörsteknik

” I ett förprocessuellt skede har ett vittne ofta garden nere 

mer än i en förhörssituation.                         Då kan man få fram information som sedan kanske inte nämns i huvudförhöret.”

Eric Bylander

Johan Eriksson.

I motförhöret angrips 
antingen utsagan i huvud-
förhöret eller trovärdighe-
ten hos den som lämnat 
utsagan. I USA är det 
nästan alltid trovärdighe-
ten hos den som har gett 
utsagan som ifrågasätts. 
I svensk domstol ligger 
fokus oftare på att sänka 
tillförlitligheten i utsagan.
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tillförlitligheten hos motpartens vittne, säger Eric Bylan-
der.

De vi har intervjuat anser att det generellt sett hålls för 
många motförhör i Sverige. 

Motförhör bör inte hållas alls om vittnesmålet i huvud-
förhöret inte har skadat advokatens klient. Om det är up-
penbart att vittnet talar sanning är det heller ingen idé att 
hålla motförhör – då stärks enbart vittnets trovärdighet.

Men det är inte ovanligt att klienten tar illa upp om ad-
vokaten väljer bort att hålla motförhör.

– Många gånger kan ett passivt försvar vara ett bra för-
svar. Men det kan finnas ett tryck från klienten att ställa 
frågor trots att det inte behövs. Klienten tycker att den 
har anlitat en advokat som inte 
gör något. Då kan vissa advokater 
ställa en del frågor, säger Per E 
Samuelson.

Ett annat misstag som görs i 
samband med motförhör är att 
precis som till huvudförhöret för-
bereda specifika frågor.

– Det gör att man är mer fokuse-
rad på nästa fråga man ska ställa 
än vad personen säger, säger Jo-
han Eriksson.

Han anser liksom många andra 
erfarna advokater att man enbart 
ska förbereda vilka teman man 
ska ställa frågor om – till exempel 
ljusförhållandena och om en per-
son var berusad vid ett särskilt 
tillfälle.

MÅNGA FRÅGOR TILLÅTNA

Under motförhöret kan advokaten i princip ställa frågor 
om allt som visar på brister i förhörspersonens trovärdig-
het eller berättelsens tillförlitlighet. 

Men flera av dem som vi har intervjuat är eniga om att 
det finns en fråga som man absolut inte bör ställa till mot-
partens vittne i motförhöret. Den är ”är du riktigt säker?”.

– Från en person som redan har sagt sig vara säker får 
du bara ett svar – ja. Då stärker man motpartens trovär-
dighet, säger Johan Eriksson.

Magnus Widebeck tillåter inte frågor som är helt ovid-
kommande, där det är uppenbart att frågan inte har det 
minsta med saken att göra. Men han är mycket försiktig 
med att avbryta förhör.

– Jag minns inte när jag senast avbröt ett förhörande 
ombud. Jag har många gånger tänkt att en fråga inte har 
med saken att göra – men så hade den det. En fråga kan 
på en omväg leda till en värdefull upplysning står det i en 
kommentar till rättegångsbalken, och det stämmer, säger 
han.

Ledande frågor är, till skillnad från i huvudförhöret, 
tillåtna i motförhör.

Johan Eriksson anser definitivt att advokaten i motför-
höret ska ställa ledande frågor som är korta, koncisa och 
helst kan besvaras med ja eller nej. Själv använder han 
ogärna öppna frågor.

– Risken med att ställa öppna frågor är att det kan ta 
lång tid att nå dit man vill. Ställer man ledande frågor har 
man ett helt annat befäl över förhöret och kan leda det till 
den information som man vill få fram.

Den amerikanska frågemodellen i motförhör går ut på 
att styra vittnet till att bara svara ja och nej på de frågor 
som ställs. Claes Lundblad vill inte att förhörspersonen 

ska lämna en egen berättelse i 
motförhöret, men att enbart ställa 
ja- och nej-frågor tycker han är 
överdrivet.

– Jag tror inte att det har så stor 
övertygelsekraft hos domstolen el-
ler skiljenämnden om vittnet bara 
har svarat ja eller nej. Berättelsen 
får ingen färg, säger han.

FJÄRRFÖRHÖR IFRÅGASÄTTS

Det är förhållandevis vanligt att 
vittnen hörs via videolänk eller 
per telefon i stället för vid per-
sonlig inställelse, vilket många av 
dem som vi har intervjuat är kri-
tiska till.

– Att lagstiftaren har slagit fast 
att videoförhör är lika bra som 

personlig närvaro är ur förhörsteknisk synpunkt helt 
felaktigt. Det är en nedmontering av besparingsskäl. Det 
är viktigt att domaren kan se vittnets reaktion, minspel 
och försök att hitta en förklaring vid en konfrontation. 
Det fungerar varken med telefon eller video, säger Per E 
Samuelson.

Katarina Påhlsson är också kritisk till att förhör med 
centrala vittnen, i både huvudförhör och motförhör, hålls 
via video länk eller per telefon.

– Ett centralt vittne ska höras i rätten enligt omedelbar-
hets- respektive muntlighetsprincipen. Annars uppfattar 
man inte hur vittnet reagerar på en fråga.

Vad gäller vittnen som inte är centrala är hon dock öp-
pen för telefon- och videoförhör.

GLÖMSKA VITTNEN

Bo G H Nilsson berättar att det är svårt att hantera vitt-
nen, som under motförhöret inte kan svara på frågor där-
för att de har glömt hur det ligger till. 

– Generellt sett är det svårt att förhindra att vittnen und-
går att svara genom att säga att de inte minns, säger han.

”Om en fråga till 
exempel gäller något 

som vederbörande har 
glömt, kanske därför 

att det ligger några 
år tillbaka i tiden, 

och jag vet att det finns 
skriftligt material kan 
jag be om upplivnings- 

föreläggande.”
Claes Lundblad

Fokus Förhörsteknik

Claes Lundblad.
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Finns det däremot dokument som visar vad som har 
hänt kan ett glömskt vittnes trovärdighet effektivt sänkas.

– Vittnet kan säga att hon inte kommer ihåg att hon har 
haft kontakt med en viss person.  Kan jag visa ett e-post-
meddelande som visar att vittnet har korresponderat 
med någon som vittnet inte minde sig ha haft kontakt 
med är det ett enkelt sätt att sänka vittnets trovärdighet, 
säger Bo G H Nilsson.

OLIKA SYN PÅ UPPLIVNINGSFÖRELÄGGANDE

Ett instrument som kan användas av ombuden om de 
hamnar i en situation där vittnet i motförhöret säger ”jag 
kommer inte ihåg” är upplivnings-
föreläggande. Det går ut på att för-
hörspersonen får möjlighet att läsa 
på så mycket att han eller hon når 
kunskapsnivån vid tidpunkten för 
en viss händelse – det vill säga läsa 
papper, kontrakt, mejl och titta i 
dagböcker vilka möten man har va-
rit med på.

Claes Lundblad har själv goda 
erfarenheter av att använda sig av 
upplivningsföreläggande i sam-
band med motförhör både i dom-
stol och skiljeförfarande. Han 
skulle därför gärna se att metoden 
användes flitigare i såväl svenska 
domstolar som skiljenämnder.

– Om en fråga till exempel gäl-
ler något som vederbörande har 
glömt, kanske därför att det ligger 
några år tillbaka i tiden, och jag vet att det finns skriftligt 
material kan jag be om upplivningsföreläggande. Där-
efter blir det svårare att säga att man inte minns, säger 
Claes Lundblad.

Eric Bylander beskriver upplivningsförelägganden, 
som de senaste åren har blivit vanligare, som en klok sak 
som kan effektivisera förhören.

– Man slipper får standardinvändningar som ”Det hän-
de för så länge sedan att det kommer jag inte ihåg”. Upp-
livningsföreläggande är ett institut som gör att förhörsper-
sonen inte kan slingra sig lika lätt, säger han och tillägger:

– Kan förhörspersonen efter föreläggandet fortfarande 
inte svara på frågan kan advokaten i pläderingen säga att 
det är märkligt att personen säger sig inte minnas trots 
att hon har fått ett upplivningsföreläggande, vilket kan 
påverka trovärdigheten hos vittnet, säger Eric Bylander.

Magnus Widebeck är däremot inte särskilt positivt in-
ställd till upplivningsförlägganden som han kallar en död 
bokstav i lagboken. Han har aldrig varit med om att en 
part har efterfrågat ett föreläggande och har själv aldrig 
utfärdat något.

– Du får aldrig ett vittne i ett motförhör att säga ”Jag 
minns inte”. Det är i praktiken detsamma som att säga att 
”Jag har ingen aning om ifall det som jag sade i huvudför-
höret stämmer”. Det är guld för den som håller motför-
höret om vittnet säger sig inte minnas. Då kan trovärdig-
hetsangreppet ta sin början, säger han.

Per E Samuelson är kluven till företeelsen. 
– Det kan vara bra om vittnet får uppliva sina minnen 

genom att gå igenom handlingar eller läsa polisförhöret. 
Men kommer vittnet verkligen inte ihåg vad som hände 
kan ett upplivningsföreläggande också leda till att felak-
tiga utsagor i polisförhör cementeras, säger han.

DET LJUGANDE VITTNET

Det kan även hända att man som 
advokat misstänker att ett vittne 
som åberopas av motparten ljuger. 
Per E Samuelsons råd i ett sådant 
läge är att ställa många detaljerade 
frågor för att avslöja vittnet.

– Vittnen som ljuger måste hitta 
på detaljer och producerar därför 
ofta motsägelsefulla svar, säger 
han.

Magnus Widebeck tror inte att 
förhörspersoner vill ljuga i allmän-
het. De vill däremot ofta inte göra 
den som har åberopat dem besvi-
ken. Det gör att de ibland säger mer 
under huvudförhöret än vad de har 
täckning för. Men det kartlägger en 
duktig advokat i motförhöret.

– Om förhörspersonen blir överbevisad på en punkt i 
motförhöret kan det som var sant i huvudförhöret också 
framstå som mindre trovärdigt, säger Magnus Widebeck.

SVÅRT MEN ROLIGT

Motförhöret beskrivs av dem som vi har intervjuat som 
en mycket svårare uppgift än huvudförhöret – samtidigt 
som det upplevs som något av det roligaste som finns.

– Att se reaktionen i rättssalen när hela rättegången 
vänder genom att man ställer rätt fråga till motpartens 
vittnen är jätteroligt. Det är som en atlantångare som 
plötsligt byter kurs. Det är juvelen i förhörskronan, säger 
Per E Samuelson.

Även Johan Eriksson, som har arbetat med att hålla 
förhör sedan slutet av 1980-talet, beskriver processandet 
som extremt kul och spännande.

– Man lär sig saker om människor och får en inblick i 
olika världar. Det finns en nerv i processen som gör att 
det inte finns något annat inom juridiken som intresserar 
mig, säger han.

Efter motförhöret finns möjlighet för den som har åbe-

Fokus Förhörsteknik

Magnus Widebeck.
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ropat förhöret att ställa ytterligare frågor till vittnet – att 
göra ett återförhör.

Syftet med återförhöret är att återupprätta det egna 
vittnets förlorade trovärdighet. 

– Återförhör ska hållas om motförhöret har varit fram-
gångsrikt men felaktigt och du kan rätta till det med en 
fråga till, säger Per E Samuelson.

Ett annat syfte kan vara att ställa frågor man glömde 
ställa under huvudförhöret.

Ofta är det, enligt flera av de 
jurister som vi intervjuat, bra att 
avstå från återförhör. 

Då förmedlar man, enligt Per E 
Samuelson, intrycket att motför-
höret inte har skadat vittnet.

ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR

Per E Samuelson vill att ledande 
frågor i huvudförhör, som ju inte 
är tillåtet, även stoppas i prak-
tiken. Han anser även att den 
svenska lagstiftaren borde över-
väga att ta efter USA och förbjuda 
spekulativa frågor i huvudförhör. 
I USA ombeds vittnet att berätta 
vad han eller hon har sett eller 
hört. I Sverige är det även tillåtet 
att fråga vad vittnet tycker om en 
viss företeelse. 

– Vittnen får torgföra sina åsikter. Det kan medföra att 
vittnets felaktiga uppfattning läggs till grund för en dom i 
stället för fakta, säger Per E Samuelson.

Katarina Påhlsson och Magnus Widebeck spår att det 
blir vanligare med vittnessattester framöver. (Läs mer på 
s. 44.)

– Det förekommer ymnigt utomlands och är oerhört 
bra. Det underlättar för förlikningsdiskussioner och för 
handläggning vid huvudförhandling om det inte blir för-
likning, säger Magnus Widebeck.

Claes Lundblad skulle gärna se att ombuden gavs rätt 
att träffa motpartens vittnen i linje med vad som i dag 
sker i USA. Motparten ställer frågor till vittnet, som har 
avlagt ed. Frågor och svar nedtecknats och kan sedan 

ges in till domstolen och åberopas 
som bevisning och ligga till grund 
för det slutliga ställningstagandet.

– Det är processekonomiskt  
vettigt att inför huvudförhand- 
lingen ha rätt att fråga ut motsi-
dans vittnen. I Sverige finns för 
närvarande ingen sådan rätt, men 
det hindrar inte att man ändrar 
lagen och inför den möjligheten. 
Det skulle kunna vara ett sätt att 
reducera resurskrävande huvud-
förhandlingstid, säger Claes Lund-
blad.

Bo G H Nilsson ser gärna att 
svenska domstolar blir bättre på 
att styra hur mycket tid som får gå 
till varje förhör.

– Det är tradition i svensk rätt-
skipning att en part får den tid 

man anser sig behöva. Det är inte hållbart i längden när 
vi får alltmer komplexa tvister. Domstolarna måste hålla 
i tidsåtgången så att den inte svämmar över sina bräddar. 
Det blir en alltför stor belastning på alla, säger han.

Johan Eriksson hoppas att svenska processadvokater 
tar efter sina kolleger i England och USA och kontinuer-
ligt utbildar sig i förhörsteknik. n

”Det är tradition i 
svensk rättsskipning 
att en part får den tid 
man anser sig behöva. 
Det är inte hållbart i 

längden när vi får allt-
mer komplexa tvister. 

Domstolarna måste 
hålla i tidsåtgången så 
att den inte svämmar 

över sina bräddar.”
Bo GH Nilsson

Fokus Förhörsteknik

För snart tjugo år sedan fick Sveriges 
advokater ännu mer tid till sina klienter. 
Nu är det dags igen.
Ett bra advokatsystem frigör tid och sparar pengar. Det insåg ett stort  antal 
 advokatbyråer redan 1997, året när Saturnus Advokatsystem kom ut på 
marknaden. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac. Läs gärna mer 
om den nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.

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

”Svenska 
advokater har 

mycket att lära” 
– vänd!

Bo G H Nilsson.



Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Kontakt: 08-41 003 006, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se

Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgi� en hjälper forskningen framåt.

Hittills har 4330 deltagare genomgått våra tvistemålskurser!

 

Jag argumenterar inte – jag bara 
förklarar varför jag har rätt

Sveriges främsta föreläsare kring tvistemålsprocessen

30 SEP. TVISTEMÅLSPROCESSEN I
Förberedelse
Kursen beskriver handfast om hur 
förberedelse i tvistemål går till. Fokus på 
praktisk handläggning, till exempel hur 
ombuden använder stämningsansökan, 
svaromål, tidsplan och sammanställning 
för att ta till vara sin klients talan. Även 
genomgång av processuella regler.

11 MAR, 21 OKT. TVISTEMÅLSPROCESSEN II 
Huvudförhandling
Här får du så goda kunskaper om 
huvudförhandling i tvistemål att full kra�  
kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende. 

Vi går också igenom processuella 
regler, hur ombuden kan strukturera och 
klassi� cera sin talan för att uppnå bättre 
genomslag.

15 APR, 25 NOV. TVISTEMÅLSPROCESSEN III
Bevisning
Kursen ger praktiska exempel på vad parter 
bör tänka på gällande bevisning. Bevis-
börda och beviskrav uppmärksammas, 
liksom regler och praxis som styr frågor om 
vittnen, parter, syn och sakkunniga. Ger 
djup kunskap om olika typer av bevismedel 
och användningen av dem.

MAGNUS 
WIDEBECK

THORE
BROLIN

Tidigare rådman 
vid Stockholms 

tingsrätt, numera 
juridisk konsult 

och har deltagit 
i ett stort antal 

skiljetvister.

Domarutbildad 
vid Svea hovrätt 
och har varit 
skiljeman i 
ett stort antal 
skiljeförfaranden.

Tvistemålsprocessen I, II och III är oberoende av varandra och det är därför möjligt att gå kurserna i den ordning som önskas.

MAGNUS 
WIDEBECK

Domarutbildad 
vid Svea hovrätt 
och har varit 
skiljeman i 
ett stort antal 
skiljeförfaranden.

FANNY 
GLEISS 
WILBORG

Chefsrådman 
vid Södertörns 
tingsrätt. Under-

visar även yngre 
domare i tviste-
målsprocess.



Insatser mot 
penningtvätt!
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism
Fjärde penningtvättsdirektivet – samordning  
– ny penningtvättslag m.m. 
Ser över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytter-
ligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och 
finansiering av terrorism.
SOU 2016:8 
utgivare  Justitiedepartementet   ·   pris  553:– exkl. moms

Penningtvätt och annan  
penninghantering 
Kriminella, svarta och grumliga  
pengar i legal ekonomi
Genom att följa penninghanteringen 
inom olika brottstyper från den initiala 
finansieringen av ett brottsupplägg till 
vad vinstpengarna används till, identi-
fieras de sektorer som är mest sårbara 
för denna penninghantering.

Brå-rapport 2015:22 
utgivare  Brottsförebyggande rådet /Brå 
pris  353:– exkl. moms 

Integritet och straffskydd
Förslag på ny lagstiftning mot näthat! 
Betänkande från Utredningen om 
ett modernt och starkt straffrättsligt 
skydd för den personliga integriteten.

SOU 2016:7 
utgivare  Justitiedepartementet 
pris  474:– exkl. moms 

För beställning besök:
www.wolterskluwer.se/offentligapublikationer 
Tel. 08-598 191 90  ·  kundservice@wolterskluwer.se

d i r e k t  f r å n  s v e r i g e s  m y n d i g h e t e r

Adressförteckning 2016 
Sveriges domstolar
Uppdaterade adressuppgifter till 
samtliga domstolar och andra 
myndigheter inom Domstolsver-
kets verksamhetsområde m.fl. 
organisationer i Sverige och EU.
utgivare  Domstolsverket 
pris  168:– exkl. moms
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Svenska advokaters förhörsteknik förbättras 
långsamt. Men de ligger fortfarande långt 
efter processförare i USA och England, an-
ser flera svenska praktiker.

 Svenska advokater är, enligt advokat Per E Samuel-
son, av naturliga skäl inte i nivå med engelska och 
amerikanska advokater som är världsledande när 

det gäller att hålla förhör. En viktig förklaring är, enligt 

honom, att den ackusatoriska principen har gällt i både 
England och USA i flera hundra år, jämfört med i Sverige 
där den har tillämpats sedan slutet av 1940-talet.

– Det tar flera hundra år av empirisk träning att få för-
hörstekniken i god ordning. Svenska advokater är inte 
alls lika skickliga på att ställa frågor. Men vi blir bättre för 
varje år, säger Per E Samuelson.

Advokat Johan Eriksson håller tillsammans med engel-
ska och amerikanska advokater kurser för svenska advo-
kater i förhörsteknik. Han beskriver svenska advokaters 
förmåga att hålla förhör som riktigt dålig i förhållande till 
engelska och amerikanska kolleger.

Fokus Förhörsteknik

”Svenska advokater 
har mycket att lära”

Fokus Förhörsteknik

Även om svenska 
advokaters förhörsteknik 

har utvecklas på senare 
så finns det stora ut-

vecklingsmöjligheter när 
det gäller att utveckla 

främst förmågan att 
hålla motförhör och veta 

när det är bättre att 
avstå från motförhör.
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– Det finns exempel på att svenska advokater genom 
dåliga förhör helt har förändrat läget och skadat sin kli-
ent, säger han.

Den bilden delas av samtliga personer vi har intervjuat. 
Per E Samuelson beskriver förhörstekniken som advoka-
tens viktigaste arbetsredskap i samband med en rätte-
gång. Ett illa genomfört förhör kan resultera i en fällande 
dom i ett brottmål och att klienten i ett tvistemål döms att 
betala skadestånd.

– Man kan förlora mål på dåliga förhör. Ett bra förhör 
kan samtidigt vara tungan på vågen i många brottmål och 
tvistemål, säger han.

Även advokat Bo G H Nilsson lyfter fram att det före-
kommer att mål avgörs på grundval av den muntliga be-
visningen. I kommersiella tvister är det inte regel utan 
undantag. Men i brottmål står ofta den tilltalades och 
målsägandens muntliga berättelse mot varandra.

– Då föreställer jag mig att det är väldigt avgörande hur 
man sköter förhören, säger han.

Lagmannen Magnus Widebeck konstaterar att svenska 
advokater är duktiga på att hålla huvudförhör i tvistemål 
– men att det är enkelt.

– Det advokaten vill att förhörspersonen ska säga är det 
som förhörspersonen själv vill berätta.

Magnus Widebecks uppfattning är att både brottmåls-
advokater och åklagare i allmänhet är bättre än tviste-
målsadvokater på att hålla motförhör. 

– De får ofta förhörspersonen att säga sådant som 
förhörspersonen själv och motpartsombudet inte hade 
tänkt sig att förhörspersonen skulle säga, säger han.

Den främsta anledningen till att tvistemålsadvokater 
är sämre än brottmålsadvokater och åklagare på att hålla 
motförhör tror han är att de är mindre vana vid att göra 
det.

STORA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Reformen ”En modernare rättegång” som innebär att 
ljud- och bildupptagning kan utnyttjas oftare under dom-
stolsprocessen har, enligt Per E Samuelson, bidragit till 
att svenska advokater har blivit skickligare på att hålla 
förhör på senare tid. 

– När en inspelning från tingsrätten spelas upp i hovrät-
ten får du en chans att se vad du gjorde för fel. Förhörs-
tekniken hamnar i centrum. Det kan leda till att advoka-
ter börjar fundera över sin förhörsteknik, säger han.

Men även om svenska advokaters förhörsteknik har 
 utvecklas på senare år anser hovrättslagmannen Kata- 
rina Påhlsson också att det finns stora utvecklingsmöj-
ligheter när det gäller att utveckla främst förmågan att 
hålla motförhör och veta när det är bättre att avstå från 
motförhör. 

Svenska advokater borde, enligt Johan Eriksson, ta 
efter sina engelska och amerikanska kolleger och ställa 

enkla, tydliga frågor i motförhöret. Och se till att en fråga 
inte innehåller flera frågeställningar. 

– Man får en bättre kontakt med den som man förhör 
om man använder sig av ledande frågor på ett skickligt 
sätt, säger han.

UTBILDNING I FÖRHÖRSTEKNIK

Det finns olika uppfattningar om huruvida förhörsteknik 
borde vara en del av den svenska juristutbildningen. Utbild-
ningen är upplagd utifrån domarperspektivet och studen-
terna får lära sig att tolka lagar, rättsfall och förarbeten. Ing-
en del av utbildningen är i dag anpassad till advokatyrket.

– Universiteten skulle kunna ha en advokatskola för de 
juriststudenter som mot slutet av utbildningen vill bli 
advokater. Under en termin eller ett år skulle de då få 
lära sig juristyrket utifrån advokatens perspektiv. I dag är 
advokater utlämnade till olika kursgivare för att lära sig 
förhörsteknik, säger Per E Samuelson.

Johan Eriksson tycker också att kurser i förhörteknik 
borde ingå i juristutbildningen. 

– Då skulle man vara bättre förberedd när man börjar 
arbeta, säger han.

Många jurister kommer aldrig att syssla med förhör. 

Fokus Förhörsteknik

”Man får en bättre kontakt med den som man förhör om                      man använder sig av ledande frågor på ett skickligt sätt.”  Johan Eriksson
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Därför anser inte Katarina Påhlsson att utbildning i för-
hörsteknik hör hemma på universiteten, utan att sådan 
vidareutbildning bör ges av till exempel åklagarmyndig-
heten och Advokatsamfundet.

Eric Bylander, docent i processrätt, anser inte heller att 
förhörsteknik borde ingå som en obligatorisk del i jurist-
programmet. 

– Många av studenterna kommer aldrig att arbeta i 
domstol. Och utbildningen bör framför allt ägnas åt så-
dant som man kan läsa sig till. Så mycket till övning kan 
det därmed inte bli fråga om.

Ett bra sätt att lära sig att hålla förhör, som han lyfter 
fram, är att sitta ting.

– Då får man se väldigt många bra och mindre bra för-
hör. Dessutom får man höra vad erfarna domare anser 
om det som de har hört. Det är inte många som senare 
under karriären i en sådan omfattning får tillfälle att 
lyssna på hur man håller förhör, säger Eric Bylander som 
samtidigt beklagar att det är så pass svårt att få en plats 
som tingsnotarie.

GEMENSAMMA EGENSKAPER

De advokater som är skickliga på att hålla förhör har vissa 

gemensamma egenskaper, enligt dem som vi har inter-
vjuat.

De är verbala, har snabb uppfattningsförmåga, är väl 
förberedda och processvana, enligt Per E Samuelson.

Eric Bylander understryker också att advokater som är 
skickliga på att förhöra vittnen förmår anpassa sig till si-
tuationen. De är inte låsta till i förhand planerade frågor. 
Dessutom är de lugna men samtidigt inte rädda för att 
ställa obekväma frågor.

Magnus Widebecks erfarenhet är att duktiga förhörare 
både ställer frågor om vad som hände och vad som var 
skälet till det inträffade.

– Kommer skälet fram stärks tillförlitligheten i berättel-
sen. Dåliga förhörare intresserar sig bara för vad förhörs-
personen gjorde, inte varför, säger han.

Utmärkande för duktiga förhörare är också att de är pe-
dagogiska och ser till att rätten förstår vart de vill komma 
med sina frågor.

– Många advokater förlorar mål därför att de är opeda-
gogiska. Rätten har ju bara läst den information som har 
kommit in till domstolen. Advokaterna inser inte alltid att 
de har mycket mer information om målet än vad rätten 
har och kollar inte om rätten förstår vad de håller på 
med, säger Magnus Widebeck.

VÄNLIG FRÅGESTIL

En aggressiv och burdus frågestil i motförhöret är inget 
som rekommenderas av någon av dem som vi har inter-
vjuat.

– Risken är stor att domstolens sympatier landar hos 
den som egentligen inte förtjänar dem, enbart därför att 
vederbörande blivit misshandlad av motpartsombudet i 
vittnesbåset, säger advokat Claes Lundblad.

Eric Bylander är en varm förespråkare av en vänlig frå-
gestil.

– Kan man skapa en vänlig atmosfär i förhållande till 
någon som har anledning att hålla garden uppe sänker 
den personen garden. Då kan man få fram kompromet-
terande uppgifter.

Magnus Widebeck är också av uppfattningen att 
en vänlig frågestil är effektivare generellt sett. Men 
om en förhörsperson sätter sig på tvären och försöker 
dölja information anser han att tonen kan behöva skär-
pas. 

– Då gäller det att markera att förhörspersonen inte 
kommer undan utan att säga hur det egentligen var, sä-
ger han.

Den uppfattningen delas av Katarina Påhlsson. Om 
det verkar som att ett vittne ljuger tycker hon att det kan 
finns fog för att vara tuff i motförhöret.

– Man får inte vara aggressiv men samtidigt ska man 
inte vara rädd för att ställa tuffa frågor. Ibland är förhören 
överdrivet försiktiga, säger hon. n

Fokus Förhörsteknik

”Var inte 
så blyga!” 
– vänd!

”Man får en bättre kontakt med den som man förhör om                      man använder sig av ledande frågor på ett skickligt sätt.”  Johan Eriksson
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Det är inte de skickliga väl förberedda ad-
vokaterna som är svårast att möta i rätten, 
berättar kammaråklagare Malin Arentoft.

 Det är mycket jobbigare att möta advokater som 
är oförberedda. Då måste man som åklagare ta 
på sig försvararrollen och ställa försvararfrågor. 

Om en person som döms har fått ett gott försvar är det 
bättre från mitt perspektiv. Åklagare har ju inget person-
ligt intresse av att få folk dömda. Vi vill att domen ska 
vara rättvis, säger Malin Arentoft.

Duktiga advokater kännetecknas, enligt henne, av att 
tillförlitligheten och trovärdigheten i det som någon har 
sagt i rätten ifrågasätts på ett smidigt sätt i en trevlig sam-
talston. Advokater som i ett led att ifrågasätta tillförlitlig-

heten fokuserar på avvikelser mellan förundersökningen 
och huvudförhöret som inte är viktiga för målet kan där-
emot Malin Arentoft uppleva som irriterande.

– Den typen av frågor kommer de inte särskilt långt 
med, rätten fäster ingen vikt vid dem, säger hon.

För att som åklagare få till ett bra förhör med måls-
äganden är det viktigt att etablera en bra kontakt.

– Det gäller att skapa förtroende så att förhörspersonen 
öppnar sig. Det är en stor utmaning att få en person att 
berätta om det svåraste hon eller han kanske har varit 
med om i en rättssal inför domare, nämndemän, motpar-
tens ombud och den som har utsatt en för något, säger 
Malin Arentoft.

Under huvudförhöret vill åklagaren att förhörsperso-
nen återberättar det som står i polisundersökningen.

– I grunden handlar det om att få fram sanningen. Be-
rättelsen ska stämma överens med verkligheten.

Nancy Hollander och Linda Moreno tillhör 
de mest ansedda och välkända brottmåls-
advokaterna i USA. De har arbetat med flera 
stora mål som rör rikets säkerhet och ter-
rorism. I höstas besökte de Advokatdagarna 
och delade med sig av sina erfarenheter och 
tipsade om hur man hållet ett bra motförhör.

 Linda Moreno är imponerad av svenska erfarna ad-
vokater, som hon beskriver som öppna, vänliga 
och ödmjuka. Men ibland tycker hon att de skulle 

kunna vara lite mer aggressiva i sin frågestil.
– Var inte så blyga! Att du är stridslysten och försöker 

vara övertygande betyder inte att du är oförskämd. Hitta 
den balansen, är hennes råd till sina svenska kolleger.

När det gäller motförhör finns det, enligt Nancy Hol-
lander, tre viktiga regler att hålla sig till för att lyckas. Den 
viktigaste är att veta vilka antaganden man gör om målet.

– Om utgångspunkten i ett brottmål är att din klient har 
agerat i självförsvar ska allt du gör och alla frågor du stäl-
ler i rättssalen syfta till att bevisa det. Det måste finnas ett 
syfte med varje fråga du ställer. 

Den andra regeln innebär att vara väl förberedd in-
för förhöret – att läsa allt och känna till allting om må-
let. Regel nummer tre går ut på att veta vad syftet med 
motförhöret är. Den främsta anledningen till att överhu-
vudtaget hålla motförhör är, enligt Nancy Hollander, att 
sänka vittnets trovärdighet – att visa att vittnet inte talar 
sanning.En metod för att göra det är att bevisa att vittnet 
har lämnat motsägelsefulla uppgifter. Vittnet kan till ex-
empel ha lämnat annan information i polisförhöret än i 
huvudförhöret. Men för att använda denna metod måste 
försvararen ha ordentligt på fötterna.

– För att sänka vittnets trovärdighet måste du exakt 
kunna återge vad vittnet tidigare har sagt, och du måste 
kunna visa upp ett dokument som styrker det du säger, 
säger Nancy Hollander.

Sammanfattningsvis går metoden ut på att binda vitt-
net vid det hon eller han har sagt i huvudförhöret, binda 
vittnet vid det som sades under exempelvis polisförhöret 

Fokus Förhörsteknik

Oförberedda advokater svåra att         möta i rätten

”Var inte så blyga!”

Malin Arentoft.
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I motförhöret vinner åklagaren på att hålla en trevlig 
samtalston med den tilltalade.

– Annars riskerar man att förhörspersonen sluter sig 
helt och vägrar svara på en enda fråga. Duktiga åklagare 
har en trevlig, lugn samtalston men lyckas ändå smula 
sönder berättelsen, säger Malin Arentoft.

Ett vanligt misstag som åklagare gör under motförhö-
ret, är enligt henne, att de ger upp för lätt om en miss-
tänkt inte vill svara på en fråga och går vidare till nästa 
fråga.

– Åklagaren har en viktig uppgift att pröva hållfasthe-
ten i den tilltalades version, att få fram självmotsägelser 
och brister i en misstänkts berättelse. Vi nöjer oss lite för 
snabbt.

Någon utbildning i förhörsteknik har inte nyanställda 
åklagare – de har juristlinjen och notarietjänstgöringen i 
botten.

– Man kastas därför in i en förhörssituation första gång-
en man går in i rätten. Alla säger att bland det svåraste 
med jobbet är att hålla förhör. Det är inget man kan läsa 
sig till, säger Malin Arentoft, som själv undervisar åkla-
gare i förhörsteknik.

Åklagarna utbildar sig i tre steg för att förbättra sin för-
hörsteknik. Åklagare som har varit anställda ett år får en 
grundläggande teoretisk utbildning i att förbereda och 
hålla förhör. Två år senare får de en vidareutbildning där 
de lyssnar på och analyserar förhör. Det finns även en tre-
dagars specialistutbildning. Där ingår praxis, förhörsme-
todik, bevisvärdering och en del förhörsövningar.

– Ju längre erfarenhet man har desto bättre blir man 
generellt på att hålla förhör. Men det handlar också om 
talang. Det finns de som är naturligt duktiga på att få en 
person att känna sig bekväm och svara på de frågor som 
ställs. n

och slutligen konfrontera vittnet med de motsägelsefulla 
uppgifterna.

Ytterligare ett sätt att angripa vittnets trovärdighet är 
att bevisa att vittnet har motiv att ljuga. Vittnet kan till 
exempel ha eller ha haft en professionell eller privat rela-
tion med den han eller hon har uttalat sig om. Och om 
vittnet tidigare har dömts för bedrägeri är det viktigt att 
lyfta fram det. Det visar att vittnet inte är en hederlig per-
son och är ännu ett sätt att sänka trovärdigheten.

Nancy Hollander betonar att samma slags frågor ska 
ställas oberoende av vem vittnet är. Däremot kan det sätt 
som frågorna ställs på behöva anpassas till förhörsperso-
nen –  ett barn och en polis tilltalas inte alltid på samma 
sätt.

Ett sätt att kontrollera vittnet i motförhöret är att ställa 
frågor som det enbart går att besvara med ”ja” eller ”nej”.

– I det perfekta motförhöret svarar vittnet bara ja. Vänj 
vittnet vid att svara ja genom att börja med de lätta frå-
gorna, säger Nancy Hollander.

Hon understryker att det är viktigt att se till att få svar 
på alla sina frågor. Svar som ”jag vet inte” och ”kanske” 
duger inte.

– Om vittnet svarar ”jag tror det” kan du säga: innebär 
det att svaret på min fråga är ”ja”? Då får du ett jakande 
svar. Och det behöver du för att i pläderingen kunna säga 
att vittnet har svarat ”ja” på frågan.

Har vittnet inte skadat försvararens klient i huvudförhö-
ret finns det dock ingen anledning att hålla motförhör. n

Oförberedda advokater svåra att         möta i rätten

Vanligare med 
sakkunnig- 
vittnen – vänd!

Fokus Förhörsteknik

Linda Moreno och Nancy 
Hollander besökte Ad-
vokatdagarna 2015 och 
delade med sig av sina 
erfarenheter och tipsade 
om hur man håller ett bra 
motförhör.
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I takt med att samhället blir mer komplicerat 
blir det vanligare att sakkunniga anlitas som 
vittnen i alla slags mål, anser flera bedömare.

 Det är vanligare att tekniskt komplicerade förhål-
landen behöver förklaras. Då finns ett större ut-
rymme för sakkunnigbevisning, säger Eric Bylan-

der, docent i processrätt.
Att de sakkunniga vittnena, som kan vara alltifrån re-

visorer till hjärtkirurger och brandingenjörer, ofta påver-
kar utgången i ett mål tycks det inte råda några tvivel om.

– Om man har identifierat en fråga där det är befogat 
att ta in sakkunniga och båda sidor presenterar sakkun-
nigutredning får det betydelse för hur domstolen eller 
skiljenämnden värderar den sammanlagda utredningen, 
säger advokat Bo G H Nilsson.

I skiljeförfaranden åberopas ofta ett flertal sakkunniga. 
De börjar med att presentera en expertrapport. Därefter 
hörs de om rapporten i ett huvudförhör och ett mot-
förhör. I motförhöret har motpartsombudet tillfälle att 
minska de sakkunnigas trovärdighet.

– Man kan uppnå en hel del genom att påvisa att den 
sakkunnige har valt att göra antaganden som är gynnsam-
ma för uppdragsgivaren. Och att andra antaganden skulle 
ha givit ett annat resultat, väsentligen mindre fördelaktigt 
för motparten, säger Bo G H Nilsson.

Skiljenämnden består i allmänhet av jurister som van-
ligen inte är experter på det mål de ska döma i. De måste 
därför hitta ett sätt att förhålla sig till all sakkunskap.

– Ibland löser skiljenämnden det genom att kalla in en 
egen expert som ska hjälpa nämnden att sortera materia-
let, säger advokat Claes Lundblad.

I internationella skiljeförfaranden förkommer det 
också att sakkunnigvittnena får i uppgift av nämnden att 

Vanligare med sakkunnigvittnen

”Vittnenas utsagor blir mer 
nyanserade när alla sak-
kunniga vittnen sitter med 
och lyssnar på förhören. Ett 
vittne säger inte under ett 
förhör att något är självklart 
om de andra i rummet vet att 
det inte är så. Vittnen vill inte 
inför varandra visa att de inte 
står på vetenskaplig grund.”
Magnus Widebeck
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träffas utan ombuden och gemensamt författa en rapport 
där det framgår vad de är överens om och vad de inte är 
överens om. Eric Bylander tror att metoden mycket väl 
även skulle kunna fungera i svenska domstolar i civilmål.

– I dag finns det i stor utsträckning en risk för att sak-
kunnigvittnena talar förbi varandra, säger han.

Det är också vanligt med samtidiga förhör med sakkun-
niga, så kallad ”hot tubbing”, i skiljeförfaranden. Förfa-
randet innebär att huvudförhör, motförhör och återför-
hör med en sakkunnig sker inför övriga sakkunniga. När 
alla experter har förhörts finns möjlighet för ombuden 
att ställa kompletterande frågor till dem med utgångs-
punkt ifrån vad som har kommit fram under förhören.

– På så sätt kan man i allmänhet bryta ner frågeställ-
ningarna till hanterbara beståndsdelar så att det går att ta 
ställning, säger Claes Lundblad.

Hovrättslagmannen Katarina Påhlssons erfarenhet 
är att ”hot tubbing” inte förekommer i någon större ut-

sträckning i svenska domstolar. Men hon tycker att det är 
en intressant väg att gå.

– Parterna får möjlighet att ställa vittnenas teser mot 
varandra. Det skulle öka klarheten i vittnenas uttalanden. 
Det är processekonomiskt om man kan koncentrera må-
let till det som tvistefrågan verkligen handlar om, säger 
Katarina Påhlsson.

Magnus Widebeck, lagman vid Nyköpings tingsrätt, an-
vänder sig dock redan i dag ofta av ”hot tubbing” med 
sakkunnigvittnen i tingsrätten.

– Vittnenas utsagor blir mer nyanserade när alla sakkun-
niga vittnen sitter med och lyssnar på förhören. Ett vittne 
säger inte under ett förhör att något är självklart om de an-
dra i rummet vet att det inte är så. Vittnen vill inte inför var-
andra visa att de inte står på vetenskaplig grund, säger han.

En nackdel med förhörsmetoden är, enligt Magnus Wi-
debeck, att det blir dyrt för parterna när vittnena måste 
närvara under samtliga sakkunnigas förhör. n

Vanligare med sakkunnigvittnen

Vittnes-
attester 
spås bli 
vanligare 
– vänd!

Att de sakkunniga 
vittnena ofta påverkar 

utgången i ett mål tycks 
det inte råda några 

tvivel om.
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Det är otillåtet att ställa ledande frågor i hu-
vudförhör. Ändå görs det ofta – utan att vare 
sig motparten eller rätten ingriper.

 En ledande fråga är en fråga som inbjuder till ett 
visst svar. I praktiken handlar det om att lägga av-
görande ord i munnen på den förhörda personen. 

I huvudförhör är det, till skillnad från i motförhör, inte 
tillåtet att ställa dessa frågor.

– Men det finns en tendens att ställa ledande frågor och 

hoppas att rätten inte ska upptäcka det. Man gör sin kli-
ent en otjänst genom att ställa ledande frågor, eftersom 
bevisvärdet minskar, säger Eric Bylander, docent i pro-
cessrätt.

Om rätten inte uppmärksammar den ledande frågan 
kan en duktig motpart i sin plädering fästa uppmärksam-
heten på att vittnet lämnade en uppgift som ett jakande 
svar på en ledande fråga, och att svaret inte kan tillmätas 
något högt bevisvärde.

– Man ska vara noggrann med att ett centralt svar kom-
mer som ett svar på en tillåten fråga, säger Eric Bylander.

Trots att ledande frågor inte är tillåtet i huvudförhör 

”Ledande frågor ställs slentrianmässigt”

Skriftliga vittnesberättelser, så kallade 
vittnesattester, spås bli vanligare i svenska 
domstolar som ett resultat av att domstols-
processen influeras av skiljeförfaranden.

 Vittnesattester, som tidigare bara förekom i skil-
jeförfaranden, tillåts nu även i civilmål förutsatt 
att parterna är överens och rätten inte finner att 

det är olämpligt. Kombinerat med förhör kan det vara ett 
bra sätt att presentera ostridiga fakta som för samman-
hangets skull måste komma fram, anser flera bedömare.

– Man kan hålla nere huvudförhörets längd och fokuse-
ra på motförhöret, säger Eric Bylander, docent i process-
rätt, vars intryck är att de skriftliga vittnesberättelserna 
blir allt vanligare i både skiljeförfaranden och civilmål i 
domstol.

I skiljeförfaranden, särskilt internationella förfaran-
den, har huvudförhöret i princip helt ersatts av en vitt-
nesattest. Advokat Claes Lundblad tror att man har fått 
upp ögonen för vittnesattester i tvistemål som en följd 
av att de är standard i internationella skiljeförfaranden.

– Vittnesattester ökar möjligheterna att planera proces-
sen och hålla effektiva motförhör. Man vet vittnets stånd-
punkt. Det är ett bra underlag för det ombud som ska 
förbereda ett motförhör. Ett förhör med ett kallt vittne 

där man inte har en aning om vad vederbörande ska säga 
är svårare att förbereda, säger Claes Lundblad.

Advokat Bo G H Nilsson anser också att det finns många 
praktiska fördelar med att huvudförhör ersätts med vitt-
nesattester.

– Förhandlingstiden är dyrbar i ett stort internationellt 
skiljeförfarande, det kostar mycket att ha flera vittnen 
närvarande i flera dagar. Tiden är också en knapp resurs. 
De flesta skiljemän är därför angelägna om att försöka 
nedbringa förhandlingstiden, säger han.

En nackdel som han lyfter fram är att rätten och skilje-
nämnden inte får samma bild av vittnet, när det främst 
svarar på frågor i motförhör.

– Många advokater har en känsla av att vittnena inte rik-
tigt kommer till sin rätt när de inte får redogöra för hela 
sin berättelse muntligen, säger Bo G H Nilsson.

Advokat Per E Samuelson hör till dem som anser att 
vittnesattester eller ”witness statements” som de kallas 
på engelska inte har något bevisvärde.

– Att människor av kött och blod ska få sin trovärdighet 
avgjord av vad som står skrivet på ett papper har ingen 
trovärdighet, säger han.

En annan fara med vittnesattester som brukar lyftas 
fram är att de kan vara riggade – att det i realiteten är 
advokaten som har författat dem.

– Men det menar jag att en duktig advokat slår hål på i 
motförhöret, säger lagmannen Magnus Widebeck.

Vittnesattester spås     bli vanligare
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ställs de av både advokater och åklagare. Och domarna 
vill ofta inte störa förhöret och ingriper därför inte.

– Ledande frågor tillåts slentrianmässigt. Det är fel. Det 
finns omfattande svensk och internationell forskning som 
tydligt visar att ledande frågor producerar grovt felaktiga 
resultat. Ledande frågor är förbjudna i huvudförhör där-
för att de producerar felaktiga utsagor, säger advokat Per 
E Samuelson.

Även advokat Bo G H Nilsson är kritisk till att ledande 
frågor förekommer i huvudförhör.

– Det framstår som oprofessionellt att ställa ledande 
frågor, som att man måste lägga orden i munnen på vitt-

net för att få rätt svar. Ledande frågor under huvudförhö-
ret förringar vad vittnet säger.

Han anser däremot inte att ledande frågor om ostridiga 
förhållanden är något problem, utan att de sparar tid. 

– Frågan kan vara ledande till formen, men att den är 
ledande har ingen betydelse för det som saken gäller. Då 
ska man definitivt inte protestera, säger Bo G H Nilsson.

Lagmannen Magnus Widebeck vill helst undvika att 
avbryta förhör. En ledande fråga ser han därför som ett 
misstag i arbetet. Men kommer det ytterligare en ledande 
fråga säger han åt frågeställaren att det är huvudförhör 
och att ledande frågor fortsättningsvis inte ska ställas. n

Claes Lundblad nämner att det även om det finns en 
vittnesattest är vanligt att ett kort huvudförhör hålls med 
förhörspersonen, där kärnfrågorna i attesten kortfattat 
tas upp.

I brottmål får vittnesattester i princip endast förekom-
ma om vittnet har avlidit eller är för sjuk för att ta sig till 
huvudförhöret i rättssalen.

Men kammaråklagare Malin 
Arentoft skulle gärna se att vitt-
nesattester gick att använda även 
i brottmål när det gäller ostridiga 
uppgifter.

– I dag måste åklagare ibland åbe-
ropa förhör med  personer trots att 
det personerna säger inte ifråga-
sätts av försvaret. I ett sådant läge 
vore det smidigare och processeko-
nomiskt mer effektivt att kunna 
åberopa en vittnesattest, säger hon.

I brottmål fyller förundersök-
ningsprotokollet ungefär samma 
funktion som vittnesattesten i tvistemål och skiljeförfa-
randen.

Eric Bylander anser att förundersökningsprotokollet 
har fått en alltför stark ställning, att ombuden använder 
det som bevisning i väl hög utsträckning.

– Berättelsen som ges under ett polisförhör, även om 

den är uppläst och godkänd, ger inte alltid en rättvisande 
bild. Den är inte alltid så nyansrik och insatt i sitt sam-
manhang som en berättelse under en huvudförhandling, 
säger han.

För att minska vittnets trovärdighet jämförs ofta vitt-
nets utsaga i huvudförhöret med vad han eller hon har 
berättat under polisförhöret. Hovrättslagmannen Kata-

rina Påhlsson kallar det ett otyg att 
förundersökningen ofta läses upp i 
svenska brottmålsrättegångar.

– Jag får intrycket att åklagare, 
försvarare och målsägandebiträden 
upplever polisförhöret som något 
slags facit. Det är det inte. Det man 
får fram i polisförhöret har sällan 
någon betydelse för vår slutliga be-
dömning av vittnesutsagan. Det är 
bara störande. Den berättelse som 
lämnas i rätten är den centrala, 
säger hon och tillägger att ansva-
ret ligger på rättens ordförande att 

endast tillåta uppläsning ur förundersökningen när för-
hörspersonen inte kan eller vill yttra sig eller uppgifterna 
verkligen avviker från det som har sagts hos polisen.

I höstas kom Högsta domstolen med en dom, i det så 
kallade balkongmålet, som Katarina Påhlsson hoppas ska 
stävja läsandet ut förundersökningen. n

Vittnesattester spås     bli vanligare

Förhörs-
ordningen 
i brottmål 
kritiseras 
– vänd!
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l ”Att förhöra ett 
vittne. En handbok 
i förhörsteknik” av 
Per E Samuelson.

LÄS MER

Flera erfarna jurister är kritiska till att åkla-
garen i praktiken ofta håller både huvud-
förhör och motförhör med den tilltalade i 
brottmål.

 Icivilmål avgör kärande och svarande om de vill åbe-
ropa förhör med parterna. Den som åberopar förhö-
ret håller huvudförhöret och den andra parten håller 

motförhöret.
När det gäller brottmål ska ett huvudförhör med den till-

talade, enligt rättegångsbalken, inledas av rättens ordfö-
rande. Syftet är att den tilltalade ska få möjlighet att lämna 
en spontan berättelse under domarens neutrala ledning. 
Därefter ska domaren lämna över ledningen av förhöret 
till åklagaren. Men i brottmål håller i dag i praktiken näs-
tan alltid åklagaren både huvudförhör och motförhör.

Kammaråklagare Malin Arentoft och hovrättslagman-
nen Katarina Påhlsson ser inget problem med det, förut-
satt att åklagaren verkligen inleder med ett huvudförhör 
och ställer öppna förutsättningslösa frågor – och inte star-
tar med motförhöret direkt. 

Men ett vanligt fel är, enligt advokat Per E Samuelson, 
att åklagaren aldrig håller något huvudförhör med den 
åtalade, utan går direkt på motförhöret. 

– Det framstår som att den åtalade inte talar sanning, 
eftersom han inte har fått berätta hur det gick till enligt 
hans uppfattning. Det är en stor nackdel för åtalade i 
brottmålsrättegångar, säger han.

Per E Samuelson skulle hellre se att åklagaren enbart 
höll motförhör och att försvararen ansvarade för huvud-
förhöret. 

– Eftersom åklagaren är motpart kan det vara svårt att 
agera försvarsadvokat. Det vore bättre om försvararen 
först fick hålla huvudförhör med sin klient. Det har jag 
slagits för i många år, säger han.

Även Eric Bylander, docent i processrätt, är kritisk till 
att det i praktiken är åklagaren som håller både huvudför-
hör och motförhör i brottmål. Han anser att huvudregeln 
i rättegångsbalken som säger att rätten ska inleda förhö-
ret med den tilltalade borde följas i större utsträckning.

– Om frågan ställs av åklagaren, som ju med rätta upp-
fattas som en person med motstående intressen i förhål-
lande till den tilltalade, knyter sig den tilltalade lättare 
och aktar sina ord mer. Inleder rätten förhöret är mitt 
intryck att man får en mer avspänd, öppen och fyllig be-
rättelse, säger han.

Katarina Påhlsson tror att anledningen till att rätten 
ofta lämnar över huvudförhöret till åklagaren är att do-
mare inte vill få en tilltalad att försäga sig och lämna en 
uppgift som kan användas emot henne eller honom i 
motförhöret. Domare vill vara så neutrala som möjligt.

Malin Arentoft upplever det som problematiskt de 
gånger rättens ordförande inleder huvudförhöret med 
att uppmana förhörspersonen att berätta vad som har 
hänt – och den tilltalade bara svarar med några korta me-
ningar.

– När förhöret går över till åklagaren i ett sådant läge 
tycker jag att vi har en skyldighet att fortsätta med huvud-
förhöret innan vi börjar ställa våra motfrågor, säger hon.

Ett alternativ är, enligt Malin Arentoft, att försvararen 
håller i huvudförhöret.

– Men det ställer stora krav på försvararen att ställa helt 
objektiva frågor. Det kan ju hända att det inte gagnar kli-
enten att berätta hur mycket som helst, säger hon. n

Fokus Förhörsteknik

Förhörsordningen 
i brottmål kritiseras

» 

Fokus Förhörsteknik

I brottmål håller i dag 
i praktiken nästan 
alltid åklagaren 
både huvudförhör 
och motförhör.
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Var går gränsen mellan arbetsgivarens        och arbetstagarens ansvar

vid arbetstagarens        agerande i sociala medier? 

Eftersom allt fler tidningar tillåter sina medarbetare att bedriva delar av, eller hela, sitt jour-
nalistiska arbete via sociala medier – samt det faktum att kränkningar på Internet riskerar att 
orsaka betydligt större skada än vad som är fallet med motsvarande kränkningar i en tryckt 
skrift – är det önskvärt att frågan om ansvaret för journalisters agerande i sociala medier får 
ett svar. Det anser Thomas Ekenberg, advokat, och Yvonne Wingqvist, jur. kand.

 Utvecklingen av Internet och 
vårt alltmer digitaliserade 
samhälle har inneburit ökade 

möjligheter att sprida nedsättande 
uppgifter om såväl offentliga som 
icke-offentliga personer. Uppgifter 
som lämnas på nätet når ofta ett vida 
större antal läsare än de uppgifter 
som endast förekommer i tryckt 
skrift. Straffbestämmelserna avse-
ende ärekränkning, däribland förtal, 
tillämpas på samma sätt för gärningar 
på nätet som för gärningar utanför 
nätet. För vissa av dessa gärningar 
kan tryckfrihetsreglerna vara tillämp-
liga – till exempel då en journalist 
sprider nedsättande uppgifter i en 
tidnings digitala upplaga. Frågan är 
dock vem som bär ansvaret när en 
tidnings medarbetare sprider ned-
sättande uppgifter i sociala medier, 
såsom Facebook eller Twitter. Var går 
gränsen mellan arbetsgivarens och 
arbetstagarens ansvar vid arbets-

tagarens agerande i sociala 
medier? 

artisten richard herrey blev för 
en tid sedan – närmare bestämt på 
midsommarafton förra året – utsatt 
för ett så kallat näthat på det sociala 
nätverket Twitter. En av Aftonbladets 
medarbetare och anställda hade 
genom ett antal inlägg på sitt twit-
terkonto pekat ut Richard Herrey som 
rasist. Twitterkontot, som journa-
listen vid den aktuella tidpunkten 
uppenbarligen bedrev en stor del av 
sitt journalistiska arbete via, innehöll 
bland annat en länk till Aftonbladets 
kultursida. Vidare innehöll merparten 
av journalistens inlägg länkar till och 
kommentarer avseende olika artiklar 
publicerade i Aftonbladets digitala 
upplaga. Det var således tydligt att 
Twitterkontot hade en direkt kopp-
ling till Aftonbladet. Richard Herrey, 
som ansåg att de kränkande upp-

gifterna skadat honom såväl privat 
som yrkesmässigt, valde att väcka ska-
deståndstalan på grund av förtal. Mot 
bakgrund av Twitterkontots tydliga 
koppling till Aftonbladet, valde Rich-
ard Herrey att – i första hand – rikta 
sin talan mot Aftonbladet. I andra 
hand framställdes ett skadeståndsan-
språk mot journalisten. Som grund 
för förstahandsyrkandet åberopades 
att journalisten gjort sig skyldig till 
förtal och att Aftonbladet är ansvarigt 
i egenskap av arbetsgivare. Frågan i 
det mål som för närvarande pågår vid 
tingsrätten är därmed bland annat om 
journalistens eventuella skadestånds-
grundande agerande omfattas av 
Aftonbladets så kallat principalansvar.

i tryckfrihetsrätten gäller ett 
ensamansvar för utgivaren av den 
tryckta skriften. Denne kan ställas 
till svars för alla brott, som utgör 
tryckfrihetsbrott, och som sker 
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Var går gränsen mellan arbetsgivarens        och arbetstagarens ansvar

vid arbetstagarens        agerande i sociala medier? 

genom den tryckta skriften. Förtal är 
ett sådant brott som kan föranleda 
tryckfrihetsansvar enligt reglerna 
härom för det fall brottet begås 
genom en tryckt skrift, såsom en 
tidning, och om denna är periodisk. 
Vad är då förtal? Förtal är att peka ut 
någon som brottslig eller klandervärd 
i sitt levnadssätt eller att på annat 
sätt sprida uppgifter som har varit 
ägnade att utsätta någon för andras 
missaktning. Något som kan göra att 
förtalet betraktas som grovt är att de 
kränkande uppgifterna har spridits i 
stor omfattning – liksom i detta fall. 

de flesta tidningar har i dag både 
en upplaga i pappersform och en 
upplaga i digital form. Såväl pappers-
upplagan som den digitala upplagan 
faller under det tryckfrihetsrättsliga 
utgivaransvaret. Tidningens ansva-
rige utgivare ansvarar således enligt 
tryckfrihetsförordningen även för vad 
som publiceras i tidningens digitala 
upplaga. Så långt är ansvarsfördel-
ningen mellan tidningens utgivare, 
tidningen och dess uppgiftslämnare 
tydlig. Utvecklingen av Internet har 
dock medfört att det blivit allt mer 
vanligt att journalister, inom ramen 
för sitt journalistiska arbete, för att 
driva trafik till den digitala tidningen 
eller av andra skäl, förmedlar infor-
mation via så kallade sociala medier, 
såsom Twitter, Facebook, Instagram 

och bloggar. Eftersom de inlägg som 
publiceras i dessa medier kan delas 
så att de blir läsbara av en ännu 
större krets, är risken att eventuella 
ärekränkande uttalanden orsakar 
betydligt större skada än vad som 
är fallet i traditionella medier. Vem 
bär då ansvaret för skada till följd av 
ärekränkande uppgifter som lämnas i 
sociala medier?

en blogg kan ansöka om utgivnings-
bevis hos Myndigheten för press, 
radio och tv enligt reglerna i yttran-
defrihetsgrundlagen. Om ett utgiv-
ningsbevis utfärdats faller bloggen, 
liksom en tryckt skrift, under de 
särskilda ansvarsreglerna i tryckfri-
hetsförordningen. De flesta bloggar 

faller i dag dock under de allmänna 
reglerna. Det innebär att den som 
lämnar kränkande uppgifter på sin 
blogg eller sitt twitterkonto kan 
ådra sig ansvar enligt den vanliga 
förtalsregeln. Även de som delar och 
därigenom sprider sådana uppgifter 
kan ha ett självständigt ansvar (se om 
dessa frågor Schultz, Mårten, Förtal 
och Integritet, s. 153, samt artiklarna 
”Vems ansvar är journalistens ord 
på Twitter”, av Georg Cederskog, 
publicerad i Dagens Nyheter 18/11 
2015, ”Är det förtal att kalla någon 
rasist”, av Mårten Schultz, publice-
rad i Svenska Dagbladet 31/8 2015 
och "Som om en domare uttalar sig i 
debatten – journalist kallade artist för 
rasist på Twitter”, av Jaqueline Balcer 
Bednarska, publicerad i Dagens Juri-
dik 20/11 2015). 

för det fall det tryckfrihetsrättsliga 
ansvaret inte kan göras gällande (då 
det inte är fråga om en tryckt och 
periodisk skrift) och de nedsättande 
uppgifterna har spridits i tjänsten 
borde – liksom i andra sammanhang 
då arbetstagare vållar skada i tjänsten 
– rimligtvis arbetsgivaren kunna 
ställas till svars enligt skadestånds-
rättens regler om principalansvar. I 
det aktuella fallet hade Aftonbladets 
medarbetare lämnat de kränkande 
uppgifterna på Twitter och inte i 
tidningen. Aftonbladet har inte något 

Thomas Ekenberg och Yvonne 
Wingqvist arbetar med särskild 

inriktning mot affärsjuridik 
och tvistelösning.

De två företräder käranden 
i det aktuella målet.

DEBATTÖRER
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utgivaransvar avseende Twitter men 
däremot – i egenskap av arbetsgi-
vare – ett principalansvar för sina 
anställdas skadeståndsgrundande 
handlingar i tjänsten. 

av 2 kap. 3 § skadeståndslagen fram-
går att den som allvarligt kränker 
någon annan genom brott som bland 
annat innefattar ett angrepp mot 
dennes ära ska ersätta den skada som 
kränkningen innebär. Av 3 kap. 1 § 
sistnämnda lag följer att arbetsgivare 
ska ersätta skada på grund av att 
arbetstagaren kränker någon annan 
på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom 
fel eller försummelse i tjänsten. 
Uttrycket ”i tjänsten” syftar till att be-
gränsa principalansvaret. Detta skall 
kunna inträda endast under förutsätt-
ning att det råder ett visst samband 
– ett ”funktionellt” samband – mellan 
den skadevållande handlingen och 
vederbörande arbetstagares verksam-
het för arbetsgivarens räkning. I för-
arbetena till skadeståndslagen anges 
att arbetsgivaren ska bära ett ganska 
vidsträckt ansvar också för vållande 
till skada genom sådana handlingar 
av hans arbetstagare som ligger 
utanför dessas egentliga tjänsteålig-
ganden. När det gäller handlingar av 
detta slag skall dock som ett minimi-
krav för principalansvar gälla att det 
till väsentlig del är just på grund av 

tjänsteförhållandet eller de konkreta 
arbetsuppgifter arbetstagaren haft 
att utföra som han kommit att vålla 
skada (se prop. 1972:5 s. 479 ff ). 

den huvudsakliga fråga tingsrätten 
har att ta ställning till i förevarande 
fall – förutom frågan om de kränkan-
de uttalandena utgör förtal – är alltså 
huruvida journalistens agerande har 
haft ett sådant funktionellt samband 
med tjänsten att de nedsättande upp-
gifterna får anses ha lämnats i tjäns-
ten och därmed omfattas av Aftonbla-
dets principalansvar. För detta talar 
det aktuella Twitterkontots tydliga 
koppling till Aftonbladet. Journalisten 
är anställd på Aftonbladet och synes 
bedriva en betydande del av sitt 
arbete via nämnda Twitterkonto, som 
bland annat innehåller en länk till 
Aftonbladets kultursida (aftonbladet.
se/kultur) samt avsändaren ”Afton-
bladet Kultur”. De inlägg som publi-
cerats via kontot har kunnat läsas av 
allmänheten såväl under som utanför 
journalistens ordinarie arbetstid – om 
det nu över huvud taget finns någon 
sådan fastställd. Den del av arbetet 
som bedrivits via Twitterkontot har 
vidare kunnat utföras oberoende av 
tidpunkt på dygnet och oavsett var 
dess innehavare befunnit sig. Det bör 
inte ha någon betydelse vid vilken 
exakt tidpunkt inläggen har publice-

rats eftersom dessa – fram till dess att 
kontot raderats – har varit synliga för 
allmänheten, såväl följare som icke-
följare, under obegränsad tid efter 
publicering. Vidare har arbetsgivaren 
troligtvis tillhanda hållit sina anställda 
utrustning – i form av såväl mjuk- 
som hårdvara – för att kunna agera 
i sociala medier, såsom till exempel 
mobiltelefon och dator/ipad samt 
därtill hörande abonnemang.

för det fall de nedsättande uppgif-
terna inte har lämnats i tjänsten, har 
journalisten i stället ett självständigt 
ansvar för den skada Richard Her-
rey åsamkats. Mot bakgrund av att 
allt fler tidningar i dag tillåter, eller 
rentav uppmuntrar, sina medarbe-
tare att bedriva delar av, eller hela, 
sitt journalistiska arbete via sociala 
medier – samt det faktum att kränk-
ningar på Internet riskerar att orsaka 
betydligt större skada än vad som är 
fallet med motsvarande kränkningar 
i en tryckt skrift – är det önskvärt att 
frågan om ansvaret för journalisters 
agerande i sociala medier får ett svar. 
Att ett utdömt skadestånd är försum-
bart pekuniärt är en annan fråga.

Thomas Ekenberg   
Advokat 

Yvonne Wingqvist   
Jur. kand.  
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Herrey 

åsamkats.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

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

STOCKHOLM
GÖTEBORG

08-23 41 15
 031-17 12 25

FALUN
MALMÖ

023-79 23 00
040-720 20

Vid snabbavveckling är det viktigt att säljaren av bolaget kan förlita sig på att den som anlitas 
för avvecklingen under flera år fullgör bolagets förpliktelser gentemot Skatteverket och andra. 
Säljaren är ansvarig långt efter att avvecklingen påbörjas. Vi har snabbavvecklat aktiebolag 
sedan 1992. Genom denna snabba, säkra och kostnadseffektiva tjänst har vi avvecklat mer än 
20 000 aktiebolag. 

Att anlita oss för snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla 
aktiebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Varför ska vi Snabbavveckla ditt bolag?

» 
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Debatt

” Ensidig diskussion om Bergwall- 
målen under Advokatdagarna”

”Jag förstår inte hur Advokatsamfundet kunde tillåta sig att anordna en diskussion som bland 
annat avhandlade hur jag skött mitt uppdrag som försvarare för Sture Bergwall utan att be 
mig delta.” Det skriver advokat Claes Borgström.

 Under Advokatdagarna i no-
vember 2015 hölls en panel-
diskussion om Bergwallmålen.  

Diskussionen refereras i tidskriften 
Advokaten (nr 9 2015 s. 27–28) under 
rubriken ”När rollspelet i rättsproces-
sen inte fungerar”.  Deltagare i pane-
len var riksåklagaren Anders Perklev, 
advokatsamfundets ordförande Bengt 
Ivarsson, lagmannen och ledamoten 
i Bergwallkommission Mari Heiden-
borg och advokaten Thomas Olsson. 
De förekommer på bild i reportaget. 
Enligt bildtexten gav paneldeltagarna 
”en samlad bild av vad som gick snett 
i rättsväsendets hantering av Berg-
wallmålen”.

Jag var offentlig försvarare för 
Sture Bergwall (då Thomas Quick) i 
fyra av de sex rättegångarna där han 
dömdes för sex av åtta mord. 

Av reportaget framgår att Mari 
Heidenborg beskrev att Bergwallkom-
missionen ansåg att den viktigaste 
orsaken till utgången var att det togs 
särskild hänsyn till Sture Bergwalls 
särart. Jag håller inte med.

Kommissionen kritiserade försvars-
advokaterna för att de inte reagerade 
när de processrättsliga principerna 
åsidosattes och när man anpassade 
rättegångarna till Sture Bergwalls 
särart. Jag håller inte med.

Anders Perklev förklarade att riks-
åklagaren ställer sig helt bakom kom-
mitténs slutsatser. Han konstaterade 
att aktörerna inte följde reglerna. Jag 
håller inte med.

Thomas Olsson hävdade bland annat 
att Bergwall inte hade blivit dömd för 
ett enda mord om man hade tillämpat 
rättegångsbalken. Jag håller inte med.

Jag kände inte till att Bergwall-

målen skulle behandlas på Advo-
katdagarna. Jag hade gärna deltagit 
i panelen för att ge min bild. Till 
skillnad från deltagarna var jag med 
om det som hände.  

Jag tror inte någon advokat i 
Sveriges advokatsamfunds 128-åriga 
historia har varit utsatt för så hätska 
angrepp, kränkande beskyllningar 
och förklenande omdömen som 
riktats mot mig under mer än fem år. 
Stödet från Advokatsamfundet har 
varit minimalt. Bengt Ivarsson skrev 
vid ett tillfälle att kritiken för det som 
förekommit inte i första hand borde 
riktas mot försvarsadvokaterna. Ge-
neralsekreteraren Anne Ramberg har 
vid något tillfälle uttalat att försvara-
ren har att följa sin klients instruktio-
ner. Det är allt. 

Jag begärde för några år sedan att 
disciplinnämnden skulle granska 
och uttala sig om jag i något hänse-
ende brutit mot god advokatsed. Det 
skedde inte. Anne Ramberg kommen-
terade min begäran med att uttala 
att Advokatsamfundet inte är någon 
biktbänk för advokater. Oförskämt 
och förlöjligande – det var inte bikt 
jag eftersträvade eftersom jag inte 
gjort något fel. 

På sin blogg skrev Anne Ramberg 
i augusti 2012 att rollerna i Berg-
wallmålen suddades ut och att det 
uppstod en Saltsjöbadsanda mellan 
alla medverkande. Så var det inte.

På initiativ av Anne Ramberg inled-
des ett disciplinärende mot mig på 
grund av att jag hade haft mailkon-
takt med Göran Lambertz om Berg-
wallmålen. Disciplinnämnden fann 
att jag inte i något hänseende brutit 
mot god advokatsed men Anne Ram-

berg, disciplinnämndens ordförande 
Lena Frånstedt Lofalk och offentliga 
representanten Eva Eriksson ville ge 
mig en varning.

Jag är och har alltid varit stolt över 
mitt yrke. Jag har engagerat mig i 
Advokatsamfundets verksamhet på 
olika sätt. Jag har hållit en mängd 
kurser för advokater i samfundets 
regi, jag satt i disciplinnämnden i åtta 
år, jag har deltagit i mängder av semi-
narier och debatter i min egenskap 
av advokat och som representant för 
Advokatsamfundet. Det har varit ett 
privilegium.

Jag förstår inte hur Advokatsamfun-
det kunde tillåta sig att anordna en 
diskussion som bland annat avhand-
lade hur jag skött mitt uppdrag som 
försvarare för Sture Bergwall utan 
att be mig delta. En förväntar sig att 
Sveriges advokatsamfund tillämpar 
principen ”audiatur et altera pars”.

Claes Borgström    
Advokat 

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till

Rakelkonferens 
torsdagen 21 april 2016, Grand Hôtel i Stockholm

Advokatsamfundets och nätverket Hildas årliga Rakelkonferens samlar kvinnliga jurister från 
hela rättsväsendet till en eftermiddag fylld av information, inspiration och kollegialt umgänge. 

Konferensprogram 
12.15–12.55  Registrering med kaffe och smörgås
13.00–13.10  Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hälsar välkommen
13.10–14.10  Anders Danielsson, generaldirektör vid Migrationsverket 
14.10–14.20  Paus och förflyttning 
14.20–15.20  Parallella seminarier: 
 – Anna Skarhed, justitiekansler och Emilia Lundberg, rådman 
 – Louise Westerberg och Louise Ankarcrona, entreprenörer och företagsledare
 – Lisa Göransson, advokat och partner vid Allen & Overy, London
15.20–15.50  Kaffepaus
15.55–17.00  Azita Shariati, vd för Sodexo i Sverige och Danmark
17.00–18.30   Mingel med drink och snittar

Anmälan
Anmälan görs på Advokatsamfundets webbplats:  
www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Rakelkonferens-2016

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

Konferensavgiften är 1 100 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe,  
smörgås samt drink och snittar vid mingel. Konferensen motsvarar  
4 kurstimmar för advokat. Sista anmälningsdag är 11 april 2016.

Välkomna!
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Inte någon av dem som va-
rit inblandade var inbjudna
 Inte någon av dem som varit in-
blandade i de processer som Berg-
wallkommissionen granskade var 
inbjudna. Diskussionen skulle inte 
och avhandlade 
inte heller hur ad-
vokaten Borgström 
skött sitt uppdrag.

Anne Ramberg
Generalsekreterare

REPLIK
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Föreningen Öresundsadvoka-
ter (eller Oresundsadvokater 
– en kompromiss mellan Ö 
och Ø) firade fredagen den 
22 januari sitt 10-årsjubileum 
med officiellt eftermiddagsar-
rangemang med medlemmar 
och inbjudna gäster i festsalen 
på Köpenhamns rådhus. Bland 
de inbjudna gästerna märktes 
ordförandena för Sveriges 
respektive Danmarks advokat-
samfund, Bengt Ivarsson och 
Peter Fogh.

Arrangemanget inleddes med 
att överborgmästare Frank 
Jensen (dansk justitieminister 
1996–2001) hälsade välkommen 
och höll ett kortare anförande 
där han betonade värdet och 
nödvändigheten av samarbete 
och integration i Öresundsre-
gionen. Han redogjorde för 
utvecklingen och förnyelsen 
av det politiska samarbetet 
med betoning på den nyligen ge-
nomförda sammanslagningen av 
Öresundskomiteen och Greater 
Copenhagen till Greater Co-
penhagen & Skåne Committee. 
Han framhöll särskilt Max IV-
laboratoriet i Lund med danska 
intressen och den sameuro-
peiska forskningsanläggningen 
European Spallation Source 
ESS AB som byggs i nordvästra 

Lund och som har Sverige och 
Danmark som värdländer. Frank 
Jensen avslutade sitt anförande 
med att betona behovet av un-
danröjande av åtminstone några 
av de gränshinder som den så 
kallade Bornholmsgruppen 
listat (www.oresundskomiteen.
org/granshinder-i-oresundsregi-
onen-2) och som ställer till pro-
blem för de personer som bor 
på den ena sidan av Öresund 
och arbetar på den andra. Ett 
exempel på hinder som kom-
mer att skapa problem för ESS 
är att en icke EU-medborgare 
som har uppehållstillstånd och 
bor i Sverige eller Danmark inte 
automatiskt kan ta ett arbete 
på den andra sidan Sundet. 
Många forskare kommer från 
tredje land och behöver arbeta 
i båda länderna, eftersom ESS:s 
verksamheter kommer att finnas 
i både Sverige och Danmark.

efter frank jensens välkomstan-
förande berättade föreningens 
sekretariatschef Helle Ahlenius 
Pallesen om det behov av kun-
skap om rättsregler och kutym 
på den andra sidan Sundet som 
uppstod för svenska och danska 
advokater när Öresundsbron 
stod färdig år 2000. Detta kun-
skapsbehov var startskottet till 
föreningen som sedan bildandet 

hållit ett 20-tal seminarier på 
olika teman som arbetsrätt, 
bostadsjuridik, familjerätt, kom-
mersiell fastighetsrätt, miljörätt 
och tvistelösning. Samtliga 
seminarier, vilka är gratis för 
medlemmar, avslutas med en 
nätverksmiddag.

– Som exempel på våra olika 
regler och sedvanor kan näm-
nas vad som gäller vid köp av 
bostad. I Danmark använder sig 
i stort sett alla bostadsköpare av 
en advokat. Advokaten är köpa-
rens representant. Säljaren har 
ju mäklaren. I Danmark är det 
förbjudet för mäklaren att vara 
rådgivare till både köparen och 
säljaren. I Sverige är det mäkla-
ren som står för det hela. Köpa-
ren har således inte någon egen 
representant. Dessutom skiljer 
sig själva budgivningsprocessen 
väsentligt länderna emellan. I 
Sverige höjs buden i förhållande 
till utgångspriset medan man i 
Danmark utgår från en hög nivå, 
varifrån spekulanterna pressar 
priset nedåt, säger Helle Ahle-
nius Pallesen.

Därefter tog Øresundsinstitut-
tets vd Johan Wessman vid och ta-
lade över ämnet ”Global kris och 
regional kraftsamling”. Den glo-
bala flyktingkrisen i kombination 
med Sveriges och Danmarks olika 
flyktingpolitik ledde till id- och gränskontroll och, inledningsvis, 

även till iskyla på det politiska 
planet. Sedan mitten av januari 
förs emellertid återkommande 
samtal mellan såväl infrastruk-
tur-/transportministrarna som 
inrikes-/justitieministrarna. Sam-
tidigt har ett nytt dansk-svenskt 
försvarsavtal undertecknats av 
ländernas försvarsministrar. 
Flyktingkrisen har fört det goda 
med sig att den tidigare dåliga 
kontakten regeringarna emellan 
ersatts av samtal och tvingat dem 
till att sätta sig in i förhållandena 
i Greater Copenhagen (Öresunds-
regionen – det kommer att ta ett 

Oresundsadvokater    firade 10-årsjubileum 

l Föreningen Oresundsadvokater bildades den 20 januari 2006 och har cirka 80 medlemmar. Föreningen har till syfte 
att skapa nätverk mellan svenska och danska advokater och arrangerar återkommande professionella och kulturella 
seminarier som ger inblick i regler, praxis och sedvänjor på bägge sidor av Öresund. (www.oresundsadvokater.com)
l Den 14 januari konstituerades Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC). Detta är det nya dansk-skånska 
politiska forum som ska arbeta för tillväxt i Öresundsregionen efter att Öresundskomiteen lades ner den 31 decem-
ber 2015. GCSC ska ha till huvudsyfte att öka hållbar tillväxt och sysselsättning i regionen. (www.oresundskomiteen.
org/om-oss/greater-copenhagen-and-skane-commitee)
l Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, konferenser och 
 medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i Öresundsregionen. Øresundsinstituttet har  
96 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.
l I Greater Copenhagen (Östdanmark och Region Skåne) finns i dag 3,9 miljoner invånare. Mer än 1,3 miljoner av 
dessa är bosatta i Skåne. (www.oresundsinstituttet.org)
l Varje dag företas 32 100 enkelresor med tåg över Öresundsbron. Omkring hälften av resorna görs av de cirka 8 600 
pendlare som tar tåget över bron. Pendlarna gör två enkelresor om dagen, vilket motsvarar cirka 17 200 enkelresor.
l En genomsnittlig dag reser 98 500 personer över Öresund; 74 900 via Öresundsbron och 20 900 med färja Hel-
singborg–Helsingør.

ORESUNDSADVOKATER

Föreningen har till syfte att skapa nätverk                                 mellan svenska och danska advokater och arrangerar återkommande professionella och kulturella seminarier.
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tag att lära sig). Samtidigt inleds 
nya samarbeten i regionen med 
dess snabbt växande städer med 
tydlig miljöprofil och ung befolk-
ning. 26 procent av Danmarks 
och Sveriges samlade BNP skapas 
i Greater Copenhagen, och Co-
penhagen Airport (Kastrup) har 
blivit en svensk storflygplats med 
26,6 miljoner passagerare under 
2015. Av dessa kom cirka 4 miljo-
ner från Sverige. Med planerade 
höghastighetståg och Fehmarn 
Bält-tunneln kommer dessutom 
restiden till Hamburg och Stock-
holm att vara densamma – 2,5 
timmar.

– Även om det alltid finns en 
naturlig konkurrens mellan 
storstäderna är det viktigt att 
både Greater Copenhagen och 
Stockholm utvecklas i samar-
bete med varandra. Vi måste se 
Norden och norra Tyskland som 
vår gemensamma region om vi 
ska klara av att stå starka i den 
globala konkurrensen, avslu-
tade Johan Wessman sitt tal vid 
jubileet.

därefter ledde moderatorn 
Trine Grönlund ett panelsamtal 
med föreningens ordförande 
Claes Kronström och några av 

föreningens medlemmar där 
olika aspekter på att verka som 
advokat i Öresundsregionen 
diskuterades.

Eftermiddagen avslutades 
med rådhuspandekager – en 
specialitet som sedan 1938 
serverats vid officiella mot-
tagningar och festligheter på 
Köpenhamns rådhus. Därefter 
följde en guidad rundtur i det 
av arkitekten Martin Nyrop 
ritade rådhuset som är centrum 
för Köpenhamns kommuns 
politiska ledning och centrala 
administration. Det uppfördes 
åren 1892–1905. Martin Nyrop 

inspirerades av rådhuset i Siena 
i Italien. Rådhustornet är, med 
sina 105,6 meter, en av Köpen-
hamns högsta byggnader. Det 
sägs att Ragnar Östberg var på 
studiebesök i Köpenhamn under 
byggnationen, varefter han reste 
hem och förlängde det blivande 
tornet på Stockholms stadshus 
så att det kom att bli 106 meter.

På kvällen hölls en nät-
verksmiddag för medlemmar 
och ledsagare på Restaurant 
NIMB i Tivoli.

Annika Boström
Föreningen Oresundsadvokaters 

ordförande 2006–2009

Oresundsadvokater    firade 10-årsjubileum 

Föreningen har till syfte att skapa nätverk                                 mellan svenska och danska advokater och arrangerar återkommande professionella och kulturella seminarier.
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En ovanligt heltäckande 
Sjukvårdsförsäkring
Advokatsamfundets Sjukvårdsförsäkring – 
med hälsan och livsstil i fokus!
Genom ett antal webbaserade hälsoprogram som ingår i sjukvårdsförsäkringen 
fi nns det möjlighet att arbeta förebyggande och aktivt för en bättre hälsa. 

> Hälsoprofi l 
 Ger svar på om dina livsstils-, motions-, tobaks- och matvanor är sunda.

> Hälsoprogram
 Bland annat hjälp att sluta röka, minska stress, förebygga hjärtsjukdomar och diabetes med 
 kontinuerlig uppföljning och rådgivning

> Chefsstöd och personligt samtalsstöd
 Exempelvis samtalsstöd per telefon vid psykologiska, ekonomiska och juridiska problem

> Behandling av beroende och missbruk

> Arbetslivsinriktad rehabilitering
 Från och med nu ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering automatiskt

Ring eller maila oss så berättar vi mer!
08-5463 59 60, advokatservice@willis.com.
Hälsoprogrammen fi nns på www.lansforsakringar.se/sjukvard.

ADVOKATEN_2016_1.indd   2 2016-01-11   15:14:06
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Marko Tuhkanen, som driver en 
advokatbyrå i Haparanda, är en av 
huvudpersonerna i TV4:s satsning 
– det direktsända kriminalmagasi-
net ”Brottsplats Sverige”. Pro-
grammet gör varje vecka nedslag i 
det kriminella Sverige och hjälper 
tillsammans med ett eget expert-
team till att lösa brott. 

Vilken är din roll i programmet? 
– Programmet består av ett expert-

team på tre personer – en före detta 
åklagare, en mordutredare och jag 
som har försvararrollen.

Hur gick det till när du fick uppdraget?
– Först ville TV4 göra en tv-serie 

om mitt arbete som försvarsadvokat 
i Haparanda. Piloten gick inte så bra, 
men jag var i viss mån känd hos pro-
ducenten. 

Hur är det att vara med i direktsänd-
ning?

Haparandaadvokat löser 
brott i direktsänd tv

MÅNADENS ADVOKAT Marko Tuhkanen  

– Strax före den första direktsänd-
ningen fick jag yrsel och höll på att 
svimma. Jag hade aldrig tidigare haft 
handsvett men då var det som om jag 
hade doppat händerna i en hink vat-
ten. Tack och lov släppte nervositeten 
helt efter det första programmet.

Varför vill du medverka i programmet?
– Jag vill visa vilken viktig roll för-

svarsadvokaten har i en demokrati. 
Många förstår till exempel inte att det 
är viktigt att ha en advokat om man 
har erkänt ett allvarligt brott, att advo-
katen borgar för att utredningen blir 
rättssäker. Det andra skälet är att jag 
vill ha de stora spännande målen. För 
att få dem måste ju folk känna till vem 
man är.

Hur har din advokatverksamhet påver-
kats av att du är med i programmet?

– Här uppe i norr har jag fått många 
förfrågningar under en längre tid. 
Men sedan första avsnittet av pro-

grammet sändes får jag i princip dag-
ligen förfrågningar från hela landet. 
Det har inneburit att byrån har vuxit. 
Jag har anställt en advokat och en bi-
trädande jurist. Och vi kommer nog 
att anställa fler när vi hittar rätt folk. 

Vilken är skillnaden mellan att arbeta i 
Haparanda och övriga Sverige?

– Brottstyperna skiljer sig åt, men 
hantverket som man gör som advo-
kat är ju detsamma. Haparanda är 
en gränsort, så brott som smuggling 
förekommer oftare här än på andra 
platser. Dessutom är våldsbrott tyvärr 
vanliga här. En annan skillnad är att vi 
har längre restid. Det är inte ovanligt 
att jag kör 40 mil enkel väg till ett po-
lisförhör i Kiruna.

Vilken slags mål arbetar du helst med?
– Jag föredrar stora ärenden, som 

mord. Jag är intresserad av kriminal-
teknik och rättsmedicin, frågor som 
ställs på sin spets i ett mordmål. Och 
i sådana mål upplever jag att man får 
lägga ner den tid som behövs för att 
ge klienten ett fullödigt försvar. Det 
är långt ifrån sanningen i alla mindre 
ärenden och rutinmål.

Varför blev du advokat?
– Jag har alltid velat bekämpa orätt-

visor och jag gillar att arbeta med 
människor. Som advokat har du ett 
tydligt uppdrag – att försvara en män-
niska. Jag gillar momentet att slåss för 
de svaga. 

Hur har du påverkats som advokat av 
att du har varit brottare på elitnivå?

– Jag ser rättegången som ett täv-
lingsmoment. Och jag hatar att för-
lora. Jag förbereder mig lika noggrant 
inför en förhandling som en match. 
Mitt motto är att aldrig gå in i en rät-
tegång och vara sämre förberedd än 
åklagaren. 

Du har dömts för misshandel två gång-
er – för 17 och 22 år sedan. Hur har det 
påverkat din advokatgärning?

– Jag är inte stolt över det som jag 
har gjort, men det har garanterat gjort 
mig till en bättre advokat. Jag har en 
förståelse för hur det är att vara tillta-
lad i ett brottmål. Jag vet att en utsatt 
människa vill höra att man har någon 
som är på ens sida, att det finns någon 
som vill kämpa för en.  KK

”Mitt motto 
är att aldrig 
gå in i en rät-
tegång och 
vara sämre 
förberedd än 
åklagaren.”
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Rakelkonferens med kvinnliga jurister 
från hela rättsväsendet samlas på Grand Hôtel
Torsdagen den 21 april genom-
förs Advokatsamfundets och 
Nätverket Hildas Rakelkonferens 
med ledarskap och karriär som 
samlande tema. 

Inledningstalare denna gång är 
Migrationsverkets generaldirek-
tör Anders Danielsson, som talar 
om ”När det oväntade sätter 
ledarskapet på prov”. Vid de tre 
följande parallella seminarierna 
medverkar justitiekanslern Anna 
Skarhed och rådmannen Emilia 
Lundberg; Louise Westerberg 
och Louise Ankarcrona, som till-

sammans leder stiftelsen Viktor 
Rydbergs Skolor, samt advokat 
Lisa Göransson vid Allen & Ove-
ry i London. Avslutningstalare 
är Azita Shariati, vd för Sodexo i 
Sverige och Danmark, som före-
läser om ”Hållbart ledarskap och 
mångfald”. 

Konferensen avslutas som 
vanligt med mingel på Grand 
Hôtel. 

Anmälan görs på www.advo-
katsamfundet.se/Utbildning/
Rakelkonferens-2016/ eller till 
kursinfo@advokatsamfundet.se.  

Anne Ramberg promoverades till juris hedersdoktor
Den 29 januari promoverades Anne Ramberg till hedersdoktor vid 
juridiska fakulteten vid Uppsala universitet under en ceremoni i 
närvaro av bland andra universitetets rektor Eva Åkesson, prorek-
tor Anders Malmberg och ärkebiskop Antje Jackelén.

Vid den traditionella, mycket högtidliga promotionsakten i uni-
versitetsaulan, inramad av festlig musik av Kungl. Akademiska 
kapellet, fördes Anne Ramberg upp på parnassen och fick ta emot 
hederstecken på den nya doktorsvärdigheten: hatt, ring och diplom 
ur promotors hand.

De nya doktorerna hyllades med kanonsalut och med klockring-
ning i stora klockan i Uppsala domkyrkas torn. Promoveringsfest-
ligheterna fortsatte med middag i rikssalen på Uppsala slott. 
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BERTIL BENGTSSON

IDEELLA VÄRDEN I  

FASTIGHETSRÄTTEN

Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket 

i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av 

lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar den upp frågor som 

skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden, boendevärden, 

miljövärden och kulturvärden liksom ersättning för mistad allemansrätt och 

ideella värden som förutsättning för vissa avtal. Avslutningsvis diskuteras 

eventuella reformer på rättsområdet.

Bertil Bengtsson är professor i rättsvetenskap och f.d. justitieråd. Hans 

 senaste utgivning omfattar bl.a. böckerna Skadestånd för miljöskada (2011), 

Om lagstiftning och annat. 22 uppsatser (2011), Offentliga tjänster i  civilrättsligt 

perspektiv (2013), Skadeståndslagen. En kommentar (5 uppl. 2014 tillsammans 

med Erland Strömbäck) och Försäkringsavtalsrätt (3 uppl. 2015).

ISBN 978-91-39-11512-0

INSTITUTET 

FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING  

[CCX]

WOLTERS KLUWER

BERTIL BENGTSSON
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Handbok i franchisejuridik

Handbok i 
franchisejuridik

dan-michael sagell

dan-michael sagell 

ISBN 978-91-39-01799-8
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Samäganderätt är en modern och praktisk företeelse som är vanligt förekommande. Rättsför-

hållandet mellan samägarna regleras av en mer än 100 år gammal samäganderättslag men för 

en begränsad krets finns 1989 års lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.

Boken innehåller en systematisk behandling av frågor rörande samäganderätt. Bl.a. analy-

seras frågor om när samäganderätt föreligger, om dold samäganderätt och om vad som gäller 

mellan samägarna, däri inräknat den viktiga rätten för en samägare att få hela egendomen såld. 

Även sakrättsliga samt processuella och liknande frågor behandlas, liksom principiella och 

andra övergripande frågor. Ett stort antal rättsfall diskuteras.

Boken vänder sig närmast till domstolar, advokater och andra som har att ta ställning till 

rättsliga frågor rörande samägd egendom men även till dem som har att hantera mera praktiska 

frågor.

Torkel Gregow deltog i lagstiftningsarbetet på utsökningsbalken och följdändringar i andra lagar 

åren 1969–1981. Han har tidigare gett ut Utsökningsrätt (4 uppl. 2012) och Tredje mans rätt 

vid utmätning (1987) samt på senare tid kommentaren till Förmånsrättslagen, lönegarantilagen 

m.m. (6 uppl. 2010) och Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder – Enligt 15 kap. rättegångsbalken 

(2014). Torkel Gregow är medförfattare till kommentaren till Utsökningsbalken (4 uppl. 2009). 

Han har också skrivit åtskilliga artiklar och uppsatser i rättsliga frågor. Torkel Gregow har varit 

justitieråd och är juris hedersdoktor. 
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TORKEL GREGOW

SAMÄGD EGENDOM

Innebörden av bestämmelser och principer  

på samäganderättens område

WOLTERS KLUWER

INSTITUTET  

FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING 

[CCIX]

TORKEL GREGOW

SAMÄGD EGENDOM 

ISBN 978-91-39-01900-8 

samägd egen.indd   1

2015-12-23   20:20:39

Ärvdabalken, Arv och 
 testamente, 7 u
Gösta Walin, Göran Lind
2015. 1400 kr exkl moms 
nr 978-913901861-2

Ideella värden i 
 fastighets rätten
Bertil Bengtsson 
2016. 557 kr exkl moms 
nr 978-913911512-0

Handbok i franchisejuridik
Dan-Michael Sagell 
2016. 571 kr exkl moms 
nr 978-913901799-8

Samägd egendom
Torkel Gregow
2016. 457 kr exkl moms 
nr 978-913901900-8

Andra intressanta böcker:

E-handel
– Malin Edmar 

En juridisk vägledning | 178 s. 2016. Det skrivs mycket i 
media om att alla måste bedriva försäljning på nätet nu för 
tiden, att e-handeln bara ökar för varje år. Det innebär att 
även traditionella handlare måste erbjuda detta. Men få 
aktörer känner till att det är särskilda regler som gäller för 
handel via nätet. Här erbjuds en praktisk guide som täcker 
alla rättsområden – marknadsföring, jurisdiktion, avtalsrätt, 
personuppgiftshantering, cookies med mera – för dem som 
tillhandahåller tjänster och produkter på internet.

443 kr exkl moms ➢ nr 978-913901955-8

Från och med 2015 
heter Norstedts Juridik 
Wolters Kluwer.
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KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY NORDISK LITTERATUR 
I URVAL

Tryckår: 2015 om inte annat anges.
Bergsåker, Trygve: Pengekravsrett 

(3. utg. Oslo : Gyldendal juridisk. 
413 s.)

Egholm Hansen, Johannus: Køb 
og salg af virksomheder /  
Johannus Egholm Hansen, 
 Christian Lundgren (5. udg. 
København : Nyt juridisk forlag, 
2014. 799 s.)

Eyben, Bo von: Lærebog i obli-
gationsret. 2, Personskifte i 
skyldforhold, fordringers ophør, 
hæftelsesformer / Bo von Eyben, 
Peter Mortensen, Ivan Sørensen 

(4. udg. København : Karnov 
Group. 263 s.)

Færstad, Jan-Ove: Erstatningsansvar 
for villedende informasjon (Oslo : 
Gyldendal juridisk, 2014. 416 s.)

Gomard, Bernhard: International kø-
belov (CISG) : med kommentarer 
/ Bernhard Gomard, René Franz 
Henschel (København : Jurist- og 
Økonomforbundet, 2014. 528 s.)

Hørlyck, Erik: Entreprise : alminde-
lige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægs-
virksomhed med kommentarer 
(7. udg. København : Jurist- og 
Økonomforbundet, 2014. 594 s.) 

Lov, sannhet, rett : Norges Høyesterett 
200 år / Tore Schei, Jens Edvin A. 

Skoghøy, Toril M. Øie, red. (Oslo : 
Universitetsforl. 910 s.)

Lovens speil : Høgsterett 200 år / 
Frode Ulvund,  Jørn Øyrehagen 
Sunde, red. (Bergen : Fagbokfor-
laget.  215 s.)

Martinussen, Roald: Kjøpsrett  
(6. utg. / 2. oppl. Oslo : Cappelen 
Damm, 2013.  277 s.) 

Pihlblad, Steffen: Arbitration in Den-
mark / Steffen Pihlblad, Christian 
Lundblad, Clus Søgaard-Chris-
tensen (Copenhagen : DJØF 
Publishing, 2014. 210 s.)

Ravnkilde, Jens: Passivitet : det util-
sigtede løfte om ikke-brug af 
ret (2. udg. København : Karnov 
Group, 2013. 259 s.)

Selvig, Erling: Kjøpsrett til studiebruk 
/ Erling Selvig, Kåre Lilleholt  
(5. utg. Oslo : Universitetsforl. 
423 s.)

Sunde, Jørn Øyrehagen: Høgsteretts 
historie 1965-2015 : at dømme i 
sidste instans (Bergen : Fagbok-
forlaget.  619 s.)

Ændringsregler i længerevarende 
kontrakter / Ole Hansen, red. 
(København : Jurist- og Økonom-
forbundet, 2014. 238 s.)

LÄSTIPS

Titel: Artskydd : grunder 
och tillämpning
Författare: Mikael 
Schultz och Åsa Marklund 
Andersson  
Förlag: Wolters Kluwer
Boken tar upp både 
biologiska och juridiska 
aspekter på artskydds-
frågorna. Den beskriver 

hur växt- och djurarter och deras livsmiljöer 
i Sverige är skyddade och ger en överblick 
över gällande internationella konventioner, 
EU-direktiv och svensk lagstiftning på om-
rådet. Ett antal för artskyddet viktiga domar 
från både EU-domstolen och Mark- och 
miljööverdomstolen redovisas. Olika former 
av skydd av områden och arter, artskyddets 
terminologi och sanktioner mot överträdel-
ser mot artskyddsreglerna behandlas också 
i boken. 

Titel: Handbok i franchi-
sejuridik
Författare: Dan-Michael 
Sagell
Förlag: Wolters Kluwer 
Handbok i franchisejuridik 
är en praktiskt inriktad 
vägledning som riktar sig 
till jurister, rådgivare och 
konsulter, men också till 

företag som i dag är franchisegivare samt 
franchisetagare och personer som funderar 
på att bli det. Boken förklarar bland annat hur 
ett franchisesamarbete är uppbyggt, vilka 
svårigheter som kan uppstå och går igenom 
vad ett franchiseavtal bör innehålla. Den 
innehåller även en rättsfallsöversikt i ämnet, 
genomgång av aktuell lagstiftning samt för-
eningen Svensk Franchises etiska regler.

HAR SJUKVÅRDSPERSONAL RÄTT ATT 
VÅRDVÄGRA AV RELIGIÖSA SKÄL? 

Ny avhandling från Uppsala universitet. 
Vilken laglig rätt har sjukvårdspersonal att 
vägra utföra vård eller behandling som man 
menar strider mot sin religion eller tro? Fors-
karen Kavot Zillén har undersökt vilket utrym-
me den rättsliga regleringen i dag ger personal 
att handla i enlighet med sin religion eller tro 
utifrån skyddet för religions- och samvetsfri-
het och utifrån de krav som ställs på god vård. 
I sin avhandling Hälso- och sjukvårdsperso-
nalens religions- och samvetsfrihet analyserar 
hon skyddet för religionsfrihet i regeringsfor-
men men även diskrimineringslagens och Eu-
ropakonventionens bestämmelser om religiös 
diskriminering. Rätten till religions- och sam-
vetsfrihet har av Europadomstolen beskrivits 
som en av grunderna i ett demokratiskt sam-
hälle, men hur långt sträcker sig denna rätt för 
hälso- och sjukvårdspersonal?

DE LEGE  

Europarätten : 20 år i Sverige 
Europarätten har haft påtagliga effekter på 
svensk rätt sedan Sverige gick med i Europe-
iska unionen för 20 år sedan. Årets volym av 
De lege, från juridiska fakulteten i Uppsala, 
innehåller uppsatser som ur olika vinklar ana-
lyserar och skildrar Europarättens genomslag i 
svensk rätt och dess påverkan på myndighets-
utövning, domstolar och juristutbildning. 

RENSKÖTSELRÄTT I NORDISK BELYSNING

Christina Allard forskar om samiska och 
andra urfolks rättigheter. 
Den samiska rätten till renbete och andra be-
fogenheter kopplade till betesrätten vilar yt-
terst på långvarigt bruk av mark och reglerna 
om urminnes hävd. Trots att det rör sig om 

samma tradition bland de nordiska samerna är 
ländernas reglering av och förståelse för ren-
skötseln långt ifrån lika, menar jur. dr Christina 
Allard som är verksam som forskare och lärare 
vid Luleå tekniska universitet och UiT Norges 
arktiska universitet. Norge har jobbat längre 
och mer aktivt med samiska rättigheter, den 
norska lagstiftningen är tydligare och domsto-
larna har mer kunskap om och större vana att 
hantera markrättigheter som är oklara. I Sve-
rige och Finland finns få rättsfall som har med 
renskötselrätt att göra. Detta är den första bok 
som ingående jämför norsk, svensk och finsk 
rätt i fråga om renskötselrätten, och förklarar 
hur skillnaderna mellan länderna vuxit fram. 

BÄTTRE STÖD TILL VITTNEN 
OCH BROTTSOFFER

Rapport föreslår åtgärder för att förbättra 
vittnesstödsverksamheten. 
Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket 
har tillsammans uppdraget att verka för att 
vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga 
tingsrätter och hovrätter. Verksamheten 
finansieras av Brottsofferfonden men be-
drivs på ideell basis. I en ny rapport föreslås 
ett antal åtgärder för en mer långsiktig och 
hållbar organisation av vittnesstödsverksam-
heten, bland annat en stabilare finansiering 
genom ett statligt bidrag, ny utbildning för 
vittnesstöd samt informationsinsatser för att 
bredda mångfalden i fråga om ålder, kön och 
bakgrund bland vittnesstöden. 
Vittnesstöd : förslag till en långsiktigt hållbar or-
ganisation för och finansiering av verksamheten 
av Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket.

LÄS MER

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

I oktober 2014 beskrevs i 
massmedia en händelse som 
innefattade misshandel av 
några ungdomar, vilken skulle 
ha ägt rum på Djursholms torg 
lördagen den 11 oktober 2014. I 
massmedia beskrevs hur en s.k. 
kändisadvokat – X – höjt armen i 
en Hitlerhälsning mot ungdoms-
gänget och hur han sedan ringt 
medlemmar i ett kriminellt gäng 
som därefter kom till platsen 
och misshandlade ungdomarna. 
Advokaten skulle enligt vittnen 
ha sagt till ungdomarna ”Jag 
skall skicka mina lejon på er”, 
där ”lejonen” skulle ha åsyftat 
en kriminell gruppering i Stock-
holm som X försvarat personer 
med kopplingar till.     

ADVOKATENS YTTRANDEN

Med anledning av vad som fram-
kom i massmedia tillskrevs X 
om att komma in med yttrande. 
Han ombads lämna uppgift om 
vad som enligt honom hade 
hänt och om de uppgifter som 
förekom i massmedia var kor-
rekta. I yttranden, som kom 
in den 27 oktober och den 17 
november 2014, anförde X bl.a. 
följande. 

Han förnekar att han gjort sig 
skyldig till brott. Aktuell lördags-
kväll befann han sig med sin 
fästmö och son på en restaurang 
på Djursholms torg. Vidare kom 
hans sons kompis pappa även 

till restaurangen. Hans son gick 
ut för att vara med sina kompi-
sar. Efter besöket gick de mot 
Djursholms torg för att möta 
upp bl.a. sonen. När de passe-
rade kiosken stod ett ungdoms-
gäng utanför och förde oväsen. 
Han gick fram till dem och bad 
dem åka från platsen.

Gruppen var inte nöjda med 
detta utan attackerade med di-
verse nedsättande glåpord m.m. 
Han bad dem att åka därifrån 
och gestikulerade. Han bestrider 
påståendet om att han skulle ha 
gjort en s.k. nazisthälsning. 

De gick vidare med gänget 
bakom sig för att leta upp hans 
son. Sonen var inte på plats 
varför de gick in på en annan 
restaurang för att dricka vin. Det 
blir tjafs och bråk utanför en 
annan restaurang mellan olika 
människor. Det förekommer en 
massa påståenden om att han 
skulle ha gjort både det ena och 
det andra. 

Under kvällen kom en klient 
till honom till Djursholms torg. 
Emellertid har han inte anstiftat 
honom eller andra att begå 
brottslig handling såsom miss-
handel mot någon eller några 
personer. Han och hans sambo 
har däremot avbrutit ett bråk 
mellan två personer.  

Vad som förevarit har utspe-
lats på hans fritid och icke i hans 
egenskap av advokat och inom 
tjänsten/verksamheten. 

STÄMNINGSANSÖKAN/ 

DOM I TINGSRÄTTEN

Den 19 januari 2015 väcktes åtal 
mot X för hets mot folkgrupp, 
ofredande och skadegörelse 
samt anstiftan av misshandel. I 
gärningsbeskrivningen angavs 
att två personer, A och B, 
tillsammans och i samråd på 
uppdrag av X anlänt till Djurs-
holms torg i syfte att misshandla 
för dem okända personer, och 
att X strax innan händelserna 
förmått A och B att mot ersätt-
ning utföra handlingarna.    

I dom den 27 maj 2015 dömde 
tingsrätten X för anstiftan till 
misshandel av tre personer – C, 
D och E. Påföljden bestämdes 
till villkorlig dom med sam-
hällstjänst 75 timmar, med ett 
alternativt straff på fängelse två 
månader. X befanns vidare skyl-
dig att solidariskt med A och B, 
vilka dömdes skyldiga för bl.a. 
misshandel, utge skadestånd till 
målsägandena. 

Tingsrätten fann att det inte 
kunnat styrkas att X skulle ha 
”heilat”. Inte heller att han gjort 
sig skyldig till ofredande och 
skadegörelse. 

____________

I domen har tingsrätten återgett 
de tilltalades uppgifter i referat-
form. X:s uppgifter har återgetts 
enligt följande.

Han är säker på att det 
luktade cannabis av det som 
ungdomarna rökte. Det irrite-
rade honom och han pekade 
åt dem att försvinna. Han har 
sagt något i stil med ”Försvinn! 
Dra till Mörby”. Han är inte 

rasist och flera som arbetar på 
hans advokat byrå har utländsk 
bakgrund. När han sa till ung-
domarna blev de hotfulla mot 
honom och de började skrika 
”gubbjävel”, ”advokatjävel” 
m.m. Från att ha varit berusad 
och lite kaxig blev han rädd. 
Ungdomarna började att gå 
emot honom. Han upp fattade 
det som att det var en farlig si-
tuation. Under dagen hade han 
varit i kontakt med A eftersom 
han alldeles nyss hade varit 
dennes offentlige försvarare i ett 
mål. Dennes nummer kom upp 
som det senast uppringda. Just 
då verkade det vara en bra idé 
att ringa upp A men med facit 
i hand har det varit något han 
velat ha ogjort. Anledningen till 
att han inte ringde polisen istäl-
let var att han inte trodde att 
de skulle åka på ett sådant upp-
drag. Han ringde bara A vid ett 
tillfälle. I det samtalet bad han 
om hjälp. Han ville ha skydd av 
någon. A frågade var han var 
och han svarade att han var vid 
Djursholms torg. Därefter lade 
de på. Han oroade sig för sonen 
F och försökte nå denne. Han 
pratade också om var F höll hus 
med sin vuxna dotter G. G hit-
tade till sist F och körde denne 
till restaurang Monrads. F grät 
då eftersom han blivit jagad. 
Han träffade även A på Mon-
rads. Då kändes allt fel och han 
skickade hem denne igen med 
en femhundring för taxikostna-
den. Han var lite förvånad över 
att A kommit dit.

Anledningen till att han inte 
berättat om detta tidigare har 
varit att han inte vetat hur långt 

2 Advokat har i sin verksamhet uppsåtligen gjort orätt. 
Uteslutning.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016
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hans klientsekretess sträcker 
sig.

A: Han var i Gamla stan när 
X ringde till honom. X förkla-
rade att han var i trångmål, dvs. 
hotad. Han valde att åka dit och 
det är säkert han på bilden från 
taxin. – – – När han och de andra 
anlände var det redan tumult på 
platsen. Han har dock inte delta-
git i misshandeln av någon. När 
han träffade X på restaurang 
Monrads tog de en drink tillsam-
mans. Han fick sedan pengar av 
X till en taxi hem. Han är vän 
med B. Denne var dock inte 
med honom denna kväll.

B: Han känner A men inte X. 
Man ser att det är A på bilden 
från taxin. Det är dock inte han 
som är den andre mannen i 
baksätet. – – –

___________

Tingsrätten fann bevisningen 
tillräckligt stark för att binda 
B till platsen, och fann det 
styrkt att denne och A gjort sig 
skyldiga till misshandel. I frågan 
om X anstiftat misshandeln av 
C, D och E, gjorde tingsrätten 
följande bedömning.

Tingsrätten finner att X anstif-
tat denna misshandel. Vittnet H 
har berättat att en av killarna i 
baksätet på hans taxibil talade i 
telefon väldigt mycket. Samma 
beskrivning har personalen på 
restaurang Monrads I och J gett 
av X:s ringande. J har uppgett 
sig vara säker på att X ringde 
en person som benämndes som 
”A”. Båda har uppgett att X sa 
att vederbörande skulle skynda 
sig och att dessa inte skulle ta 

med skjutvapen. I har dessutom 
uppgett att X gick ut från Mon-
rads för att skrika åt ungdomar-
na och att han högljutt inne på 
restaurangen sagt att han skulle 
visa ungdomarna hur det går till 
i den riktiga världen. J har också 
uppgett – precis som målsägan-
dena – att X ska ha skrikit till 
ungdomarna att de som han 
ringt till skulle komma om 10 
minuter. Att ungdomarna redan 
då kände oro för vad som skulle 
kunna hända har bekräftats av 
de nattvandrande föräldrarna K 
och L. De har beskrivit att de – 
efter att ha kollat med ungdo-
marna så att allt var lugnt – hade 
lämnat gruppen. Några ungdo-
mar hade då kommit efter dem 
och uttryckt sin oro över vad 
som skulle kunna hända. Miss-
handeln inleddes också snabbt 
och effektivt av A och B helt 
oprovocerat i förhållande till 
ungdomarna, vilket också styr-
ker att de har utfört misshan-
deln på uppdrag av X. Även det 
som sedan skedde på restaurang 
Monrads visar att det inte varit 
fråga om något som gått snett. 
X har själv medgett att han gett 
A 500 kr. Personalen har menat 
att det var mer än så. Paret X 
och M har enligt personalen 
uttryckt stor tacksamhet mot 
de båda männen varav en var 
A och X har också sagt att han 
skulle berätta för Hells Angels 
om hur männen ställt upp för 
honom. M ska till och med ha 
erbjudit männen att sova över 
hos dem. Hela agerandet har vi-
sat att X mot ersättning förmått 
A och B att utföra misshandel. 
Att ersättningen kanske inte 

varit särskilt betydande saknar 
betydelse för straffansvaret. 
X:s gärning är att bedöma som 
anstiftan av misshandel. 

X har invänt att ett uppsåt i 
vart fall inte skulle kunna täcka 
dessa ungdomar eftersom det 
var andra ungdomar som han 
var i delo med. Då kommer man 
in på frågan om likgiltighet. 
X insåg vad risken med hans 
manande samtal var och måste 
också förstått att med hans 
oprecisa angivelse om vilka som 
skulle utsättas för A:s och B:s 
våld; vilken ungdom som helst 
på torget skulle kunna komma 
att drabbas. Han ska därför an-
ses ha haft likgiltighetsuppsåt.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Vid sammanträde den 4 juni 
2015 beslutade styrelsen att ta 
upp ett disciplinärende mot X. I 
samband med underrättelsen av 
beslutet bereddes X tillfälle att 
slutföra talan.

I yttrande, som kom in den 16 
juli 2015, har X, genom advokat 
Y, anfört bl.a. följande.  

Han motsätter sig att skäl 
föreligger att besluta om varje 
form av disciplinär åtgärd mot 
honom. För det första är det 
som behandlats av tingsrät-
ten en ren fritidshändelse som 
ligger utanför var Advokatsam-
fundet har möjlighet att besluta 
om disciplinär åtgärd för. För 
det andra saknas förutsättningar 
för att besluta om disciplinär på-
följd eftersom han inte har gjort 
sig skyldig till någon brottslig 
handling. Tingsrätten dömde, 
mot hans nekande, honom till 
ansvar för anstiftan av misshan-

del i tre fall. Tingsrättens dom 
har överklagats. I överklagandet 
yrkar han att frikännas helt från 
ansvar. 

Han har inte anstiftat någon 
att utföra misshandel mot de 
målsäganden som omfattas av 
tingsrättens dom. Hans inställ-
ning är den att han visserligen 
har ringt och bett om hjälp 
eftersom han själv befunnit sig 
i en hotfull situation. Han har 
emellertid inte bett någon att 
komma att misshandla någon 
på platsen utan endast bistå ho-
nom i den hotfulla situationen. 
De ungdomar som sedermera 
utsätts för misshandel har han 
inte varit i delo med och inte 
uppfattat sig så som utsatt för 
något hot av. Tingsrätten har 
emellertid i denna del funnit att 
han varit likgiltig inför att dessa 
ungdomar skulle komma att 
utsättas för misshandel. Denna 
bedömning är enligt honom 
felaktig och det saknas därför 
förutsättningar att döma honom 
för anstiftan till misshandel på 
sätt som tingsrätten funnit. 

Eftersom målet inte är slutligt 
prövat i hovrätten och han be-
strider ansvar för brott, gör det 
för det fall att samfundet ens är 
behörig att inleda en disciplinär 
prövning av denna fritidshän-
delse, gällande att den disci-
plinära prövningen bör anstå 
till dess att en lagakraftvunnen 
dom föreligger i målet.   

HOVRÄTTENS DOM

Hovrätten har den 29 oktober 
2015 meddelat dom och i sak 
ändrat tingsrättens dom endast 
på så sätt att X även döms för » 
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skadegörelse och ofredande. Så-
ledes dömde hovrätten honom 
skyldig för tre fall av anstiftan 
till misshandel, skadegörelse 
och ofredande, allt den 11 okto-
ber 2014.

Hovrätten gjorde ifråga om 
skadegörelse och ofredande 
följande bedömningar.

Skadegörelse
Av utredningen framgår att X 
har tagit tag i C:s moped och 
skakat/slitit i den och att mope-
den har skador på kåpan. C har 
uppgett att han är helt säker på 
att skadorna uppstod i samband 
med att X ryckte och skakade 
mopeden. Den uppgiften får 
visst stöd av vad N har uppgett. 
Sammantaget finner hovrätten 
att deras uppgifter ger tillräck-
ligt stöd för att skadorna har 
uppstått vid det aktuella tillfäl-
let. Hovrätten finner dessutom 
att X i denna del hade erforder-
ligt uppsåt. X måste ha förstått 
att det fanns en risk för att 
mopeden på något sätt skulle 
kunna skadas när han ryckte 
och slet i den. Det är dessutom 
utrett att X i nära samband med 
att han skakade mopeden var 
mycket upprörd och på andra 
sätt betedde sig hänsynslöst. X 
har uppgett att han handlade 
aggressivt mot C trots att denne 
egentligen inte hade gjort ho-
nom någonting. Detta leder till 
bedömningen att X var likgiltig 
inför effekten att mopeden skul-
le kunna skadas. Det faktum att 
mopeden skulle kunna skadas 
utgjorde i handlingsögonblicket 
inte ett skäl för X att avstå från 

gärningen. Hovrätten finner där-
för, till skillnad från tingsrätten, 
att X har haft likgiltighetsuppsåt 
till att mopeden skadades. 

Ofredande
Hovrätten konstaterar att X har 
uppgett att C:s uppträdande 
inte på något sätt orsakat hans 
agerande. C är en mycket ung 
person vilket X var väl medve-
ten om. Hovrätten finner till 
skillnad från tingsrätten att X:s 
agerande sammantaget innebu-
rit en så kännbar fridskränkning 
att X ska dömas för ofredande i 
enlighet med gärningsbeskriv-
ningen. 

Vad beträffar åtalet för anstiftan 
till misshandel gjorde hovrätten 
följande bedömning.

Utredningen visar att åklaga-
ren har motbevisat X:s påstå-
ende om att han befann sig i 
en nödsituation. Det är också 
klarlagt att omständigheterna 
inte heller var sådana att X hade 
befogad anledning att anta att 
han befann sig i en sådan situa-
tion. 

Hovrätten konstaterar att X 
har talat med A i telefon vid i 
vart fall ett tillfälle i anslutning 
till konflikten mellan X och 
ungdomarna på busshållplat-
serna. X har uppgett att han 
kontaktade A för att han ville 
ha skydd och hjälp. Hovrätten 
gör i likhet med tingsrätten 
bedömningen att X i samtal med 
A uppmanade denne med säll-
skap att komma till platsen och 
utöva våld mot ungdomarna vid 
busshållplatserna och att detta 

medförde att A och B kom till 
platsen och misshandlade några 
av ungdomarna.

Hovrätten finner alltså, i 
likhet med tingsrätten, att det 
utövade våldet mot ungdo-
marna skedde på uppdrag av X. 
Hovrätten finner dock inte stöd 
i utredningen att X skulle ha 
förmått A och B att utöva våldet 
”mot ersättning” och åtalet är 
därför i den delen, dvs. såvitt av-
ser ”mot ersättning”, inte styrkt. 
Att det av utredningen framgår 
att X under kvällen överläm-
nade pengar till A eller i vart fall 
någon i dennes sällskap medför 
ingen annan bedömning.

Frågan hovrätten då har att 
ta ställning till är om X begått 
gärningarna med erforderligt 
uppsåt. X har gjort gällande 
att andra ungdomar än de han 
var i konflikt med kom att bli 
misshandlade och att han därför 
inte kan anses ha haft uppsåt till 
anstiftan av misshandel rörande 
de våldsutsatta ungdomarna. 
Tingsrätten har funnit att X har 
haft likgiltighetsuppsåt när det 
gäller anstiftan av misshandel av 
ungdomarna C, D och E. Hovrät-
ten gör i dessa delar följande 
bedömningar.

Inledningsvis konstaterar hov-
rätten att utredningen i målet 
inte ger stöd för annat än att de 
ungdomar som befann sig vid 
de aktuella busshållplatserna, 
som ligger på varsin sida av en 
enfilig vägsträcka, på Djurs-
holms torg tillhörde ett och 
samma gäng. X konfronterade 
ungdomar i det gänget med på-
ståenden om att de befattade sig 

med narkotika och att de borde 
lämna platsen. Personal på den 
restaurang som X gick till efter 
den inledande konfrontationen 
vid busshållplatserna har upp-
gett att X var arg på ungdomar 
som han hamnat i diskussion 
med, att han ringde efter någon 
som skulle skynda sig till platsen 
och utöva våld samt att han 
kontrollerade att ungdomarna 
var kvar vid busshållplatserna. 
Hovrätten finner mot bakgrund 
av vad som är utrett angående 
X:s agerande att X uppfattade 
att det fanns en mycket hög 
sannolikhet för att ungdomar 
från det gäng som stod vid buss-
hållplatserna skulle komma att 
misshandlas. Det har inte kom-
mit fram någon omständighet 
som talar emot att X var likgiltig 
inför att några av dessa ungdo-
mar misshandlades. Tvärtom 
visar utredningen med styrka 
att ett sådant händelseförlopp 
var att förvänta. Vid tidpunkten 
för gärningen utgjorde omstän-
digheten att ungdomarna skulle 
kunna utsättas för misshandel 
inte ett skäl för X att avstå från 
gärningen. Hovrätten finner 
därför, liksom tingsrätten, att X 
har haft likgiltighetsuppsåt till 
att ungdomarna på busshållplat-
serna misshandlades. 

I frågan om påföljd beaktade 
hovrätten ett av Advokatsam-
fundet den 30 september 2015 
avgivet yttrande, och gjorde 
följande bedömning.

Av yttrandet framgår att Ad-
vokatsamfundet, i de fall en ad-
vokat åtalas för gärningar som 
innefattar oredlighet eller för 

» 
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gärningar begångna i advokat-
verksamheten och oklarhet rå-
der i bevisfrågor, brukar avvakta 
lagakraftvunnen dom innan 
dess disciplinnämnd beslutar 
om disciplinärt ingripande samt 
att så också skett i detta fall. 
Avslutningsvis uppger Advokat-
samfundet i nämnda yttrande 
att X riskerar disciplinär påföljd 
av disciplinnämnden och att 
uteslutning ur Advokatsamfun-
det kan komma i fråga.

I fråga om vilken påföljd som 
ska väljas och straffmätningen 
gör hovrätten följande bedöm-
ningar. Straffvärdet för den 
samlade brottsligheten är något 
högre än vad tingsrätten har 
funnit. Mot bakgrund bl.a. av 
att X vid tiden för gärningarna 
var förordnad som offentlig för-
svarare för A finner hovrätten 
att det finns skäl att beakta att X 
kan komma att bli utesluten ur 
Advokatsamfundet och vidare 
att detta ska beaktas vid valet av 
påföljd och vid straffmätningen. 
Det medför sammantaget att 
påföljden ska bestämmas till 
villkorlig dom förenad med sam-
hällstjänst i enlighet med vad 
tingsrätten har bestämt.

__________

X överklagade hovrättens dom. 
Den 11 december 2015 beslutade 
Högsta domstolen att inte med-
dela prövningstillstånd.  

__________

PERSONLIG INSTÄLLELSE

Disciplinnämnden har den 18 
februari 2016 hållit muntlig 

förhandling i ärendet. Vid den 
muntliga förhandlingen har X 
närvarat, tillsammans med sin 
försvarare, advokat Y. Samfun-
dets talan har utförts av advokat 
Z, som också närvarat vid sam-
manträdet.

X har vid förhandlingen 
vidhållit sin ståndpunkt att den 
i ärendet aktuella händelsen 
inte har skett i hans advokat-
verksamhet och därför inte kan 
prövas av disciplinnämnden. 

Under förhandlingen har X 
uppgett bl.a. följande. 

X har vid förhandlingen, 
utöver vad som redovisats ovan, 
närmare redogjort för sina per-
sonliga problem.

När det gäller den i ärendet 

aktuella händelsen har X vidhål-
lit den inställning han haft i 
domstolarna. Han har framhållit 
att han i efterhand har insett 
att det var ”alldeles galet” att 
kontakta A och att detta måste 
tillskrivas hans kraftiga berus-
ning och förvirrade tillstånd vid 
tillfället.  

NÄMNDENS BEDÖMNING 

OCH BESLUT

Av utredningen framgår att X 
den 21 augusti 2014 förordnades 
till offentlig försvarare för A som 
då var misstänkt för bland annat 
försök till mord och att A senare 
häktades för detta. Vidare fram-
går att huvudförhandling i målet 
mot A hölls i slutet av septem-
ber 2014 och att tingsrätten 
meddelade dom den 7 oktober 
2014 varvid A dömdes för bland 
annat grovt vapenbrott och 
medhjälp till grovt olaga hot till 
fängelse åtta månader. Häkt-
ningen av A hävdes i samband 
med huvudförhandlingen. X 
överklagade domen mot A den 
28 oktober 2014. 

Av X:s egna uppgifter framgår 
vidare att X:s i ärendet aktuella 
telefonsamtal med A ägde rum 
på kvällen den 11 oktober 2014 
då X fortfarande var offentlig 
försvarare för A och att han i 
anledning av försvararuppdra-
get talat med A i telefon tidigare 
samma dag. Även om kontakten 
togs på X:s fritid måste X när 
han kontaktade A och involve-
rade honom, med hänsyn till 
omständigheterna, anses ha 
handlat inom ramen för advo-
katverksamheten. 

Hovrätten fann i sin laga-
kraftvunna dom det styrkt att 
X i samtalet med A uppmanat 
denne att komma till platsen 
och utöva våld mot ungdomar 
som fanns i närheten. Detta 
ledde till att A och ytterligare 
en person i taxi begav sig till 
platsen och vid ankomsten miss-
handlade tre av ungdomarna. 
För bland annat detta dömdes A 
för misshandel till fängelse och 
X för anstiftan till misshandeln. 
Varken vad som förekommit vid 
X:s personliga inställelse inför 
nämnden eller utredningen i öv-
rigt ger nämnden anledning att 
göra någon annan bedömning 
av X:s agerande än vad hovrät-
tens dom utvisar.  

Genom vad X sålunda dömts 
för har han i sin verksamhet 
uppsåtligen gjort orätt. Varken 
vad X framfört rörande sina 
personliga problem av olika slag 
eller vad som i övrigt framkom-
mit medför att omständighe-
terna kan anses mildrande. 

Nämnden beslutar därför att 
utesluta X ur Advokatsamfundet 
enligt 8 kap. 7 § första stycket 
rättegångsbalken.

Nämnden förordnar att beslu-
tet genast skall verkställas.

X får överklaga beslutet om 
uteslutning hos Högsta domsto-
len. Vill X överklaga beslutet, 
skall han inom fyra veckor från 
den dag han erhöll del därav till 
Advokatsamfundet inkomma 
med överklagande. n
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BAKGRUND

W är verksam på Advokatbyrån 
1. W företräder, tillsammans 
med kollegor från Advokatbyrån 
1, A i tvister mot B. B företräds 
av advokaterna Q och Z, som är 
verksamma på Advokatbyrån 2.

Avslutade och pågående mål 
mellan A och B är, inräknat 
överklagade mål, sju stycken 
(benämns fortsättningsvis ”Må-
len”). Målen rör samma sakom-
ständigheter och innehåller  
bl. a. tvistefrågor om avtal in-
gåtts och av avtals innehåll. 

De två mål som alltjämt 
pågår rör vite och skadestånd. 
Det är fråga om dels ett mål 
rörande utdömande av vite vid 
D-hovrätt, där A är klagande 
(benämns fortsättningsvis ”Vi-
tesmålet”), dels ett mål rörande 
skadestånd vid Z tingsrätt, där A 
är kärande (benämns fortsätt-
ningsvis ”Skadeståndsmålet”). I 
Skadeståndsmålet finns ytterli-
gare part på svarandesidan.

Vid anmälans ingivande var Vi-
tesmålet utsatt till huvudförhand-
ling i hovrätten den 1–2 oktober 
2015. Skadeståndsmålet behand-
lades fortfarande i tingsrätten.  

Den 20 mars 2015 anställde 
Advokatbyrån 1 C som biträ-
dande jurist. C påbörjade sin an-
ställning den 1 juni 2015. Under 
sin anställning utförde C visst 
arbete i Skadeståndsmålet.

C sa upp sig från Advokatby-
rån 1 den 22 juni 2015 för att 
påbörja anställning hos Advo-
katbyrån 2. Hon lämnade Advo-
katbyrån 1:s kontor i Stockholm 
den 26 juni 2015. Formellt var 
hon anställd t.o.m. den 30 juni.

C undertecknade anställ-
ningsavtalet hos Advokatbyrån 2 
den 16 juni 2015. Anställningen 
påbörjades den 31 augusti 2015.

ANMÄLAN

W har i anmälan, som kom in 

till Advokatsamfundet den 11 
september 2015, riktat anmärk-
ningar mot Q och Z och gjort 
gällande att det föreligger en 
intressekonflikt för Q och Z och 
att de med anledning av detta 
ska frånträda de uppdrag som 
pågår mellan A och B. Enligt 
anmälan grundar sig den po-
tentiella intressekonflikten i att 
C i sin verksamhet på Advokat-
byrån 1 har haft befattning med 
Skadeståndsmålet, och i vart 
fall därigenom, fått förtrolig in-
formation om Målens handlägg-
ning. Hon har därefter övergått 
i tjänst hos Advokatbyrån 2. Det 
föreligger en intressekonflikt för 
C i enlighet med punkt 3.2 VGA. 
Den intressekonflikt som förelig-
ger för C utgör en dylik konflikt 
även för Q och Z enligt punkten 
3.5 VGA. Med anledning av detta 
skall Q och Z frånträda de pågå-
ende uppdragen.

W har utvecklat anmärk-
ningarna och anfört i huvudsak 
följande. Någon gång under 
vecka 24 (den 8–10 juni 2015), 
bad advokat V på Advokatbyrån 
1 C om biträde med att ta fram 
en rättsutredning i frågor som 
rörde bl. a. yrkandena i Skade-
ståndsmålet. Enligt Advokatby-
rån 1:s tidredovisningssystem 
påbörjade C sitt arbete den 10 
juni 2015 och redovisade för 
detta arbete sammanlagt 7,5 
timmar. Det saknas kännedom 
om hur mycket mer tid som C 
lade ner i ärendet. När C utförde 
sitt arbete hade hon tillgång till 
samtliga akter (huvudsakligen 
digitalt) i Målen. Advokatby-
rån 1:s digitala akt innehåller 
digitala mappar och undermap-
par hänförliga till samtliga 
engagemang mellan Advokatby-
rån 1 och byråns klient A. I de 
mappar i akten som innehåller 
digital information om Målen 
finns, utöver rättegångshand-

lingar ingivna i Målen och 
därmed allmänna handlingar 
samt annan information som 
är tillgänglig för allmänheten 
(t.ex. artiklar och utdrag från 
Bolagsverket), information och 
handlingar som är av förtrolig 
karaktär och för vilka det före-
ligger strikt sekretess. Exempel 
på sådan information som finns 
i akten är rättsutredningar i för i 
Målen väsentliga frågor, rådgiv-
ningsbrev till A om hur Advo-
katbyrån 1 bedömer tvistefrågor 
samt utgången i Målen, annan 
korrespondens med klienten 
avseende processtaktik, samt 
information och handlingar 
som kan komma att inges som 
bevisning i Skadestånds- och 
Vitesmålen (”Förtrolig Informa-
tion”).

Av C:s anteckningar i tidredo-
visningssystemet framgår vad 
hon har utfört för arbete;

–  Den 10 juni antecknas ”Läsa 
mig in på fallet”

–  Den 10 juni skriver hon vi-
dare ”rättsutredning ang hur 
framställa yrk (solidariskt 
ansvar bl.a.)”

–  Den 11 juni antecknas ”fort-
satt rättsutred.”

I samband med sitt arbete 
diskuterade C ärendet med 
advokat V. Advokatbyrån 1 kän-
ner inte till om C diskuterade 
ärendet med någon annan på 
byrån eller överhörde diskussio-
ner mellan andra medarbetare 
avseende ärendet. Vid den ak-
tuella tidpunkten arbetade flera 
jurister vid kontoret där C hade 
sin arbetsplats på ett omfattan-
de yttrande i ärendet som skulle 
ges in den 15 juni 2015, och det 
förekom därför en del diskussio-
ner mellan C:s kollegor under 
perioden 1 juni–15 juni 2015. 

Måndagen den 15 juni 2015 
meddelade C advokat U att hon 
fått ett erbjudande om anställ-
ning från en annan advokatbyrå 
och att hon övervägde att accep-
tera detta. I samband med att C 
sedermera sade upp sig från sin 
anställning, tillfrågades hon av 
U vilken byrå hon skulle börja 

på. C ville inte besvara denna 
fråga. 

Genom sitt arbete i Skade-
ståndsmålet och kontakter med 
annan personal på Advokat-
byrån 1 har C haft befattning 
med Förtrolig Information. Det 
kan därmed inte uteslutas att 
hon tagit del av mycket käns-
ligt material vid utförandet av 
uppdraget. Under arbetets utfö-
rande har det stått klart för C att 
advokater vid Advokatbyrån 2 
företrädde motparten.

Intressekonflikten har förele-
gat sedan avtal om anställning 
ingicks mellan C och Advokat-
byrån 2 ( jfr Advokatetik, En 
praxis genomgång, Claes Peyron, 
s. 101 in fine och 102). Intres-
sekonflikten är absolut och kan 
inte avhjälpas, t.ex. genom att 
C avlägsnas från Advokatbyrån 
2:s lokaler under kortare eller 
längre perioder eller intill dess 
att Målen slutligt avgjorts. Det 
räcker inte heller att Advokatby-
rån 2 är organiserad på sådant 
sätt att C hålls avskild från de 
anställda som är eller har varit 
engagerade i målet – samt från 
advokatfirmans IT-system. 

Advokatbyrån 1 har uppmärk-
sammat advokaterna (genom 
Q) om intressekonflikten den 3 
september 2015. Med hänsyn till 
att huvudförhandling ska avhål-
las i det överklagade Vitesmålet 
den 1–2 oktober 2015 samt att B 
var förelagd att yttra sig i Ska-
deståndsmålet den 9 september 
2015, ansågs att intressekonflik-
ten borde påtalas snarast för att 
ge Q och Z tillfälle att ta ställning 
till den uppkomna frågan och 
bereda B tid att hantera Q:s och 
Z:s frånträde.

Den 7 september 2015 erhölls 
skriftligt svar i vilket Q och 
Z och, som det får förstås, 
Advokatbyrån 2, har bestritt att 
det föreligger en intressekon-
flikt. Vid fall det är fråga om en 
intressekonflikt har de, efter en 
intresseavvägning, meddelat 
att de har för avsikt att fortsatt 
biträda B.

A har bland annat erbjudit sig 

3 Intressekonflikt; biträdande jurists övergång från en advokat-
byrå till en annan. Erinran.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2016



Advokaten Nr 2 • 2016 6565

Samfundet

att vid behov medverka till att 
förhandlingen i hovrätten flyttas 
fram i tiden för att minimera 
men för B. Q och Z har inte åter-
kommit med anledning av detta 
erbjudande.

A har en befogad anledning 
att utgå från att advokater och 
biträdande jurister som omfat-
tas av Advokatsamfundets etiska 
regler och som vid den anlitade 
advokatens advokatbyrå (Advo-
katbyrån 1) arbetat i det aktuella 
ärendet samt därvid haft full 
faktiskt tillgång till bland annat 
för klientens räkning upprät-
tade rättsutredningar, PM med 
processbedömningar och annat 
känsligt processmaterial, inte 
därefter är verksamma vid den 
advokatbyrå (Advokatbyrån 
2) där av motparten anlitade 
advokater är verksamma. Denna 
princip torde vara avgörande 
för klienten vid dennes val av 
ombud (advokater) och därmed 
grundläggande för advokatens 
verksamhet.

ADVOKATERNAS YTTRANDE

Q och Z har i yttrande, som kom 
in till Advokatsamfundet den 
29 september 2015, tillbakavisat 
anmärkningarna och anfört i 
huvudsak följande. 

Z har varit sjukskriven sedan 
den 18 maj 2015 och har sedan 
dess inte haft befattning med de 
aktuella målen. Z återkom delvis 
i tjänst den 14 september 2015. 
Samma dag meddelade hon 
såväl hovrätten som tingsrät-
ten att hon frånträtt de aktuella 
uppdragen. Anmälan mot Z ska 
därför lämnas utan åtgärd. 

Den 13 maj 2015 inledde Advo-
katbyrån 2:s HR-avdelning en 
sedvanlig utvärderingsprocess 
beträffande C. C:s kontrakt med 
Advokatbyrån 1 var då (och fram 
till den 3 september 2015) okänt 
för Advokatbyrån 2. Den 5 juni 
2015 fick C per e-post anställ-
ningsavtalet för påseende. Den 
14 juni 2015 mottog C kon-
traktshandlingarna, som hon 
undertecknade och lämnade 
till Advokatbyrån 2 den 16 juni 

2015. C tillträdde sin tjänst som 
biträdande jurist hos Advokat-
byrån 2 den 31 augusti 2015 med 
placering på byråns avdelning 
för privat M&A.

Advokatbyrån 2 biträder B 
sedan oktober 2013 i ett flertal 
sammanhängande tvister mot 
A. I Skadeståndsmålet utfärda-
des stämning mot B och de yt-
terligare två svarandeparterna, 
X AB och Y AB, den 1 augusti 
2014. X AB och Y AB företräds 
inte av Advokatbyrån 2. 1 april 
2015 hölls muntlig förberedelse i 
målet. Vid förberedelsen förkla-
rade A att man hade för avsikt 
att eventuellt justera sina yrkan-
den. I enlighet med tingsrättens 
tidplan inkom A den 12 juni 2015 
med yttrande, i vilket yrkande-
na mot X AB återkallades. B var 
ursprungligen förelagt att be-
möta detta yttrande senast den 
11 september 2015, men har med 
anledning av jävsinvändningen 
begärt och beviljats anstånd till 
den 11 oktober 2015. Advokat-
byrån 2:s biträde i de olika 
tvisterna har varit intensivt och 
omfattande. Sedan uppdraget 
accepterades och fram till den 3 
september 2015 uppgår antalet 
arbetade timmar till knappt 850. 
Målen involverar delvis mycket 
komplicerade frågor.

Jävsinvändningen och Advo-
katbyrån 2:s inställning
Den 3 september 2015 kontak-
tades Q av W, som meddelade 
att Advokatbyrån 1 ansåg att Ad-
vokatbyrån 2 genom att anställa 
C ”smittats” av C:s intressekon-
flikt och därför var skyldigt att 
avträda uppdragen för B. Enligt 
Advokatbyrån 1 skulle C under 
sin tid vid byrån ha arbetat med 
uppdraget för A och i samband 
därmed ha beretts tillgång till 
de akter som omfattar samtliga 
processer mellan bolaget och 
B. Hon uppgavs därmed ha haft 
befattning med och fått förtrolig 
information om Advokatbyrån 
1:s uppdrag.

Med anledning av W:s påring-
ning bekräftade C att hon under 

sin tid på Advokatbyrån 1 biträtt 
i uppdraget för A. Arbetet 
skulle ha utförts någon gång i 
inledningen av C:s anställning 
på Advokatbyrån 1 och bestått i 
att utreda en processuell fråga. 
I samband med utredningen 
skulle hon ha tagit del av dok-
trin och delar av en stämnings-
ansökan. Arbetet skulle ha 
varit begränsat såväl i tid som i 
omfattning. Med hänsyn till C:s 
eventuella tystnadsplikt ställdes 
inte några mer detaljerade 
frågor, som t.ex. vilken proces-
suell fråga utredningen gällde 
eller vilken stämningsansökan 
det varit fråga om. Advokatby-
rån 2 uppfattade C:s besked så 
att hon inte haft någon initierad 
kunskap om uppdragen eller 
om de sakfrågor processerna 
gäller eller om A:s eventuella 
strategier. C:s befattning med 
uppdragen såg istället ut att ha 
gällt en isolerad fråga av gene-
risk natur. Mot bakgrund av att 
tvisterna processuellt sett i vissa 
delar är komplicerade var infor-
mationen om att en rättsutred-
ning behövt göras inte på något 
sätt förvånande och kunskapen 
gav alltså ingen särskild insikt i 
A:s förhållanden eller taktik. Ad-
vokatbyrån 2 utgick också ifrån 
att den stämningsansökan som 
C i delar tagit del av var någon 
av dem som getts in i tvisterna. 
Den var därmed redan känd för 
Advokatbyrån 2 och åtgärden 
medförde därför inte heller att 
någon särskild insikt i A:s förhål-
landen erhölls.

Mot den bakgrunden medde-
lade Advokatbyrån 2 W att man 
inte ansåg att C erhållit någon 
förtrolig information.

Eftersom anmälan förtydligat 
vari C:s befattning med uppdra-
get ska ha bestått har de sett sig 
fria att genom byråkollega som 
inte är involverad i uppdraget 
kontakta C, som för närvarande 
är arbetsbefriad, för att få hen-
nes bekräftelse på att dessa upp-
gifter stämmer. I samband med 
att texten i det avsnitt i anmälan 
som heter ”Händelseförloppet” 

lästs upp för C, har hon i tillägg 
till vad hon uppgett tidigare 
enligt ovan uppgett följande:

Hon var aldrig på något sätt 
insatt i målet.

Utredningsuppgiften lämnades 
av V mer eller mindre i förbigå-
ende. Han nämnde endast att han 
arbetade med ett mål där fråga 
uppkommit om man kunde ut-
forma yrkanden på ett visst sätt. 
V hade redan tittat på frågan 
men ville att C snabbt skulle dub-
belkolla det han kommit fram till.

C tog del av doktrin (en eller 
två böcker) och något rättsfall. 
Eftersom V:s instruktioner varit 
knapphändiga och uppgiften inte 
var helt klar för C tog hon fram 
stämningsansökan. I den läste 
hon bakgrundsbeskrivningen 
och, kanske, yrkandena. Att 
läsa mer än så motiverade inte 
arbetsuppgiften. Något annat 
underlag varken fick eller tog hon 
del av. Det krävdes inte heller för 
att utföra uppgiften. Inte heller 
att vara insatt i målet.

Resultatet av utredningen 
dokumenterades inte i någon 
PM eller liknande. I och med att 
C inte funnit något särskilt vid 
sin genomgång av litteratur och 
praxis nämnde hon det för V 
vid ett tillfälle då han passerade 
hennes rum. Den tid C lade på 
uppgiften är den tid hon noterat, 
inte mer.

Några ytterligare uppgifter 
med anknytning till uppdragen 
för A erhöll inte C under sin tid på 
Advokatbyrån 1.

C har inte talat om frågeställ-
ningen med någon annan än 
V. De samtal hon och V hade 
inskränkte sig till de flyktiga kon-
takter de hade i samband med att 
hon tilldelades uppgiften och när 
hon avrapporterade resultatet 
av sin utredning. Hon har inte 
diskuterat uppdraget i övrigt med 
någon, inte heller med V. Hon har 
inte överhört några diskussioner 
som rört uppdraget. C:s rum låg 
för övrigt lite avskilt, i och för sig 
nära fikarummet, men diskus-
sioner där har hon inte kunnat 
uppfatta på annat sätt än som » 
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bakgrundssorl. Mellan C:s rum 
och fikarummet var två andra 
rätt stora arbetsrum. Avståndet 
uppskattar hon till 10–15 meter.

C kan inte minnas att hon 
kände till att Advokatbyrån 2 
var motpartsombud. Hon minns 
knappt parternas namn. C är 
angelägen om att framhålla att 
utredningsuppgiften var så pass 
flyktig att hon, om hon inte hade 
påmints om den, hade glömt 
den. Anledningen till att hon alls 
minns vad uppgiften rörde och 
vem klienten var är att anmäla-
ren angett detta i sin anmälan.

Vad anmälaren har angivit när 
det gäller vilka åtgärder C vidta-
git i ärendet och C:s egna upp-
gifter kring det, stärker deras 
uppfattning att dessa knappast 
kan medföra att hon kan anses 
ha deltagit i handläggningen av 
uppdraget eller att de medfört 
att hon fatt förtrolig information 
om det.

Det är nu bekräftat att den 
enda handling i akten som C 
delvis tagit del av alltså var en 
stämningsansökan. Genom 
uppgifterna i anmälan förstår 
de att det är stämningsansökan 
i Skadeståndsmålet som avses. 
Denna stämningsansökan om 32 
sidor fick B del av i augusti 2014. 
C:s information i den delen 
var alltså redan känd för B. De 
förstår också att det är denna 
isolerade åtgärd som avses med 
C:s notering i tidsregistrerings-
systemet ”Läsa mig in på fallet”.

Det är vidare bekräftat att C 
inte talat om uppdraget med 
någon annan än V eller överhört 
några diskussioner. I samtalen 
med V har hon endast fått infor-
mation om att målet existerade. 
Att ha tillgång till en akt kan i sig 
inte heller medföra att konflikt 
uppkommer. Ett motsatt synsätt 
skulle leda för långt i det att 
undantagsbestämmelsen i 3.5 i 
VGA i så fall aldrig skulle kunna 
tillämpas, eftersom varje byrås 
så gott som samtliga akter finns 
tillgängliga i dess dokumenthan-
teringssystem som normalt alla 
jurister på en byrå har digital 
tillgång till.

Enligt anmälan utförde C sin 
uppgift den 10 och 11 juni 2015. 
Advokatbyrån 1:s yttrande till 
tingsrätten med återkallelse 
av talan mot X AB är daterat 
den 12 juni 2015. Utifrån dessa 
uppgifter är det tydligt att C:s 
utredningsåtgärd rört Skade-
ståndsmålet.

Vidare framstår det som klart 
av W:s och C:s uppgifter att C 
har haft till uppgift att lösa en 
rent generisk fråga avseende 
hur yrkanden om solidariskt 
ansvar kan utformas. Eftersom 
C:s utredningsuppgift rört Ska-
deståndsmålet, kan under alla 
omständigheter någon smitta 
inte ha uppkommit i förhållande 
till Vitesmålet.

Sammanfattningsvis är om-
ständigheterna inte sådana att 
C:s påstådda intressekonflikt har 
smittat Advokatbyrån 2, vare sig 
i Vitesmålet eller i Skadestånds-
målet. I alla händelser har C:s 
befattning med tvisterna varit 
så ringa och ovidkommande att 
den inte lett till att hon erhållit 
någon förtrolig information.

Avträdande och intresseav-
vägning
Om det trots allt skulle vara 
så att jäv hos C smittat övriga 
jurister på Advokatbyrån 2 me-
nar de att Advokatbyrån 2 inte 
kan avträda uppdragen för B. 
Advokatbyrån 2 har iklätt sig en 
advokatetisk förpliktelse mot B 
att fullgöra uppdraget, som med 
beaktande av omständigheterna 
i detta fall, väger tyngre än A:s 
intresse av motsatsen. Som 
nämnts har Advokatbyrån 2 
biträtt B i tvisterna mot A sedan 
hösten 2013. Arbetet har varit 
intensivt, turerna många och 
frågorna i mångt och mycket 
komplicerade. 

En kortfattad sammanfattning 
som visar på komplexiteten och 
antyder omfattningen av arbetet 
finns i den bilaga som lagts till 
yttrandet. Som tidigare nämnts 
har Advokatbyrån 2 per den 3 
september 2015 lagt ner cirka 
850 timmar på de sammanhäng-
ande fyra målen, varav cirka 

210 timmar avser Vitesmålet 
och cirka 220 timmar avser 
Skadeståndsmålet. Vid arbetet 
med de pågående målen kan 
stor nytta dras av att samma 
omständigheter har behand-
lats i tidigare processer och att 
båda parters ställföreträdare 
och vittnen redan har förhörts. 
Detta är av särskild betydelse 
eftersom A successivt har ändrat 
sina uppgifter och sin position, 
först mellan sina olika skrifter 
och därefter återigen efter att ha 
hållit sina parts- och vittnesför-
hör. Med byte av ombud skulle i 
praktiken B förlora möjligheten 
att uppmärksamma dessa posi-
tionsbyten.

Det som hänt historiskt är 
således av betydelse för de 
processer som fortfarande kvar-
står. Processerna är dessutom i 
ett sådant skede att det inte är 
något reellt alternativ att byta 
ombud. Huvudförhandling 
ska hållas i hovrätten den 1–2 
oktober 2015 och yttrande inges 
till tingsrätten inom en i sam-
manhanget begränsad tid. Även 
om såväl hovrätt som tingsrätt 
skulle acceptera ett anstånd, 
som skulle kunna möjliggöra 
ett ombudsbyte, kommer det 
att kosta B i form av tid, kraft, 
pengar och rättssäkerhet. För 
det fortsatta arbetet med pro-
cesserna är också den detalj-
kunskap som ombuden erhållit 
genom de tidigare processerna 
– som alla alltså rört i stort sett 
samma sak – av största bety-
delse för B:s möjligheter att 
få sin sak rättvist prövad. Inte 
ens till höga kostnader kan nya 
ombud förväntas kunna tillägna 
sig kunskaper som härrör från 
de tidigare processerna.

Därutöver skulle det innebära 
en betydande nackdel för B om 
B – till skillnad från A – vore 
tvunget att anlita ett nytt om-
bud. Det är sålunda av stor vikt 
för B att Advokatbyrån 2 kan 
fortsätta sina uppdrag. Sam-
mantaget är det uppenbart att B 
kommer att lida betydande men 
om Advokatbyrån 2 avträder 
uppdragen. Advokatbyrån 2 kan 

inte se att A skulle kunna lida 
något men alls av att B fortsatt 
biträds av Advokatbyrån 2. Att 
en generisk utredningsuppgift 
har vidtagits, att yrkanden 
och bakgrundsbeskrivningen i 
en för motparten redan känd 
stämningsansökan har lästs och 
att akter – som man inte tagit 
del av – har varit tillgängliga är 
omständigheter som inte är av 
sådan art att de har gett inblick 
i A:s förhållanden. Kunskapen 
är därför av sådan natur att den 
inte kan användas på något för 
A menligt vis. Vid en intresse-
avvägning bör Advokatbyrån 2 
således inte avträda uppdraget.

GENMÄLE FRÅN ANMÄLAREN

W har, i genmäle som kom in 
till Advokatsamfundet den 14 
oktober 2015, utöver vad som 
redan anförts i anmälan, tillagt i 
huvudsak följande. 

Det finns inga invändningar 
mot att Advokatsamfundet läm-
nar anmälan mot Z utan åtgärd.

Jävsinvändningen och Advo-
katbyrån 2:s inställning
Vad Q och Z anfört såvitt avser 
C:s inblandning i Skadestånds-
målet och hennes egna uppgif-
ter om bl.a. vilka åtgärder hon 
utfört är irrelevanta vid bedöm-
ningen av om Q och Z har en 
intressekonflikt. Utredningen 
visar bl.a. att C för A:s räkning 
arbetat i Skadeståndsmålet 
samtidigt som hon muntligen 
hade accepterat ett anställnings-
kontrakt med Advokatbyrån 2. 
Detta är graverande för intres-
sekonflikten. Det kan vidare 
konstateras att C, av någon an-
ledning, inte varit sanningsenlig 
mot U om att hon accepterat 
anställning hos annan arbetsgi-
vare. C har heller inte berättat 
för Advokatbyrån 2 att hon haft 
anställning vid annan advokat-
byrå. C:s utsagor och undanhål-
lande av väsentlig information 
från två samtidiga arbetsgivare, 
ger skäl till att betvivla hennes 
trovärdighet. Vad C uppgett om 
hur mycket tid hon lagt ner i 
ärendet, vad hon tillnärmat sig 

» 
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och uträttat under sitt arbete i 
Skadeståndsmålet, bör därför 
bedömas utifrån detta. Uppgif-
ten från C att hon inte ens skulle 
noterat att det var Advokatby-
rån 2 som agerade motparts-
ombud synes i sammanhanget 
helt absurd (bl.a. förekommer 
Advokatbyrån 2:s logotyp på 
varje sida i Q:s och Z:s inlagor i 
Skadeståndsmålet). Såvitt avser 
intressekonflikten hänvisas även 
till Advokatsamfundets beslut 
den 24 september 2015 i ärende 
D-2015/1169.

Frånträdande och intresseav-
vägning
När det gäller Q:s och Z:s 
uppgifter om A:s processföring 
i Målen och konsekvenserna av 
denna för Q:s och Z:s klient, är 
detta en partsinlaga, vilken får 
stå för Q och Z och är i sam-
manhanget helt ovidkommande. 
De vägledande reglerna om god 
advokatsed ger inget utrymme 
för en intresseavvägning av det 
slag Q och Z gör gällande. Det 
ligger i sakens natur att det kan 
få vittgående konsekvenser i 
form av tid, kraft och pengar 
för en klient om en advokat 
måste frånträda på grund av jäv, 
i synnerhet i tvister av det slag 
som nu är i fråga. Det bör härvid 
påpekas att intressekonflikten 
överhuvudtaget inte hade upp-
kommit vid fall Q:s och Z:s ar-
betsgivare Advokatbyrån 2, gjort 
en sedvanlig jävskontroll av C i 
samband med anställningen. 

I Skadeståndsmålet torde 
det vara fråga om att hålla ett 
andra sammanträde för muntlig 
förberedelse innan datum för 
huvudförhandling ens kan pla-
neras. Huvudförhandling kan bli 
aktuell under hösten 2016. Det 
föreligger överhuvudtaget ingen 
risk för rättsförlust enbart på 
den grunden att annat ombud 
än Q och Z läser in sig på och 
biträder klienten i Skadestånds-
målet. I Vitesmålet är det fråga 
om en i förhållande till Skade-
ståndsmålet betydligt mindre 
omfattande prövning; tingsrät-
tens dom ska omprövas genom 

sedvanlig uppspelning av redan 
gjorda bild- och ljudupptag-
ningar. En tidigare planerad hu-
vudförhandling har ställts in och 
tid för ny huvudförhandling har 
inte bokats. Det föreligger ingen 
risk för rättsförlust enbart på 
den grunden att annat ombud 
än Q och Z läser in sig på och 
biträder klienten i Vitesmålet. 
De redan avslutade målen om 
säkerhetsåtgärd och fastställel-
setalan – som båda avskrivits vid 
respektive domstol utan att Q:s 
och Z:s klient erhållit ersättning 
från A för sina rättegångskost-
nader – saknar betydelse för en 
intresseavvägning. Vad avser 
merkostnad för det nya ombu-
dets nödvändiga arbete med 
inläsning (som alltid uppkom-
mer vid byte av ombud med 
anledning av intressekonflikt), 
torde klienten på sedvanligt sätt 
hållas skadeslös genom motsva-
rande nedsättning av slutfaktura 
eller avräkning avseende arvode 
för de uppdrag som Q och Z har 
att frånträda. Detta innebär att 
det pekuniära problemet inte 
hamnar hos klienten utan hos 
Q och Z. Denna omständighet 
skall således inte beaktas vid en 
intresseavvägning. 

REPLIK FRÅN ADVOKATERNA

Q och Z har, i replik som kom 
in till Advokatsamfundet den 27 
oktober 2015, tillagt i huvudsak 
följande.

Uppgiften om att C:s arbete 
avsåg en generisk fråga avseen-
de hur yrkanden om solidariskt 
ansvar kan utformas måste, 
med hänsyn till vad W anfört i 
sitt yttrande, anses ostridig. W 
skriver vidare att uppgiften att 
C inte ens noterat att Advokat-
byrån 2 agerade motpartsom-
bud synes ”i sammanhanget 
helt absurd”. Det bör dock i 
detta sammanhang noteras att 
C uppgett att hon endast tog del 
av en mindre del av stämnings-
ansökan, nämligen bakgrunds-
beskrivningen och, kanske, 
yrkandena. Hon har således inte 
läst något av de yttranden som 
upprättats av Advokatbyrån 2. 

I hennes generiska utredning 
av hur yrkanden om solidariskt 
ansvar kan utformas saknade 
parternas namn, och än mer 
motpartsombudets namn, helt 
relevans. Det kan inte heller 
uteslutas att en biträdande jurist 
efter sju dagars arbetslivserfar-
enhet inte tillmäter motparts-
ombudet samma betydelse som 
en mer erfaren processjurist 
kan göra. Det kan även konstate-
ras att C inte hade ingått anställ-
ningsavtal med Advokatbyrån 2 
när hon arbetade i Skadestånds-
målet samt att uppgifterna i 
C:s tidredovisning stämmer väl 
överens med de uppgifter hon 
har lämnat. Tvärtemot vad W 
gör gällande finns därmed goda 
skäl att fästa tilltro till hennes 
uppgifter.

Omständigheterna i ärende 
D-2015/1169 skiljer sig i avsevärd 
mån från de förevarande om-
ständigheterna. För det första 
hade den biträdande juristen 
i det disciplinärendet arbetat 
betydligt mer med ärendet (55 
timmar, innefattande ingående 
utredning av såväl materiella 
som processuella frågor) och 
erhållit förtrolig information 
avseende strategiska övervä-
ganden. C har endast arbetat 
7,5 timmar med en generisk och 
rent processuell fråga. För det 
andra, och mer väsentligt, hade 
en annan senior biträdande ju-
rist vid den anmälde advokatens 
advokatbyrå i ärendet sedan ett 
halvår varit på secondment hos 
motparten och där erhållit syn-
nerligen ingående kännedom 
om motpartens affärsverksam-
het och ekonomiska förhållan-
den, innefattande detaljerade 
uppgifter av ytterst konfiden-
tiell natur. Vidare hade denna 
seniora biträdande jurist arbetat 
mycket nära den person hos 
motparten som var huvudan-
svarig för den aktuella tvisten. 
Det måste därmed ha stått klart 
i ärende D-2015/1169 att det 
redan till följd av denne seniora 
biträdande jurist förelåg såväl 
lojalitetsjäv som sekretessjäv. 
Slutligen bör även noteras den 

skillnad att advokaten i ärende 
D-2015/1169 just hade åtagit sig 
ärendet, medan de aktuella 
processerna i detta ärende är 
långt gångna och Advokatbyrån 
2 har lagt ner cirka 850 timmar 
på de sammanhängande målen. 
Den advokatetiska hänsynen 
till klienten ( jfr punkten 3.6 i 
VGA) måste innebära att jävs-
bedömningen även innefattar 
en intresseavvägning, där man 
beaktar den skada klienten lider 
om advokaten måste frånträda 
uppdraget.

YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING

Ytterligare skriftväxling har fö-
revarit, varvid W i yttrande som 
kom in den 16 november 2015, 
och Q och Z i yttrande som kom 
in den 18 november 2015, har 
fört ytterligare argumentation i 
ärendet.  

NÄMNDENS BEDÖMNING OCH 

BESLUT

Av utredningen framgår att 
C under sin anställning som 
biträdande jurist på Advokat-
byrån 1 har utfört visst arbete i 
Skadeståndsmålet mellan A och 
B. Genom att C haft befattning 
med ärendet hos Advokatby-
rån 1 har det uppkommit en 
intressekonflikt för advokater 
hos Advokatbyrån 2 när hon 
övergick dit. När detta stod klart 
för Q och Z, har det ålegat dem 
att frånträda uppdraget för B 
mot A. En intresseavvägning 
föranleder i detta fall inte någon 
annan bedömning.

Av utredningen framgår att 
Z frånträtt uppdraget så snart 
hon återkommit i tjänst från sin 
sjukskrivning. Anmälan mot 
Z ska därmed inte föranleda 
någon åtgärd.

Q däremot, har fortsatt att 
företräda B. Genom att inte 
frånträda uppdraget har han åsi-
dosatt sina plikter som advokat. 

Nämnden tilldelar därför Q 
erinran enligt 8 kap. 7 § andra 
stycket rättegångsbalken. 

Nämnden konstaterar att Q 
är skyldig att frånträda upp-
draget.  n
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NYA LEDAMÖTER 
DEN 5 FEBRUARI 2016         

Rebecka Abeditary, Juristhuset-
Lawhouse Advokatfirman Sjö-
ström AB, Stockholm

Annika Andersson, Advokatfir-
man Lindahl KB, Malmö

Therese Andersson, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Johan Bengtsson, Advokatfirman 
Southlaw HB, Malmö

Martina Bergh, Advokatbyrån Eli-
sabeth Fritz AB, Stockholm

Matilda Bergström, Advokatfir-
man Bastling & Partners AB, 
Stockholm

Olov Mattsson Dismats, Advo-
katfirman Carl Axel Thomas 
Martinsson AB, Stockholm

Henrik Dock, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

Ingrid Elovsson, advocat.se AD-
VOKATSKEPPET AB, Stockholm

Madeleine Ericson, Advokatfir-
man NOVA AB, Stockholm

Henrik Eriksson, Wallin Advokat-
byrå AB, Uppsala

Per Gruvberger, Rosholm Dell Ad-
vokatbyrå AB, Växjö

Sofia Grönvall, Grönvall & Part-
ners Advokatbyrå KB, Helsing-
borg

Viktor Gustafsson, MAQS Advo-
katbyrå Malmö KB, Malmö

Karin Hammarlund, Lindhés Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Maria Harr, Advokaterna B 
Schultz & Partners AB, Örebro

Magnus Hertler, Öresund Advo-
kat AB, Malmö

Maria Holme, Mannheimer 
 Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Louise Hult, Fria Advokater KB, 
Stockholm

Katarina Häggqvist, Wistrand 
Advokatbyrå, Stockholm

Nafsika Karavida, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Göteborg

Sara Karlsson, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Fatima Brobeck Khan, Advo-
katbyrån Elisabeth Fritz AB, 
Stockholm

Helena Lindbäck, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppsala

Rasmus Lovén, Advokatfirman 
Bergmyr & Partners HB, Malmö

Angelica Lundqvist, Bird & Bird 
Advokat KB, Stockholm

Annie Marcusson, Kanter Advo-
katbyrå KB, Stockholm

Anna Massarsch, Sju Advokater 
KB, Stockholm

Marc Molenda, Advokatbyrå C. 
Molenda AB, Stockholm

Lovisa Nelson, Setterwalls Advo-
katbyrå AB, Malmö

Lina Neuwirth, Bird & Bird Advo-
kat KB, Stockholm

Emilie Parland, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Caroline Perlström, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, Gö-
teborg

Gustav Persson, Advokatfirman 
Vinge KB, Göteborg

Andréa Pyrell, Advokat Jan Pyrell 
AB, Växjö

Anders Ramäng, ErlingAdvokater 
AB, Malmö

Andrea Rosengren, Foyen Advo-
katfirma AB, Stockholm

Anna Salmén, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

Charlotte Sjöholm, Charlotte Sjö-
holm Juristbyrå AB, Göteborg

Wibeke Sorling, MAQS Advokat-
byrå Göteborg AB, Göteborg

Magnus Staaf, Advokatfirman Ce-
derquist KB, Stockholm

Silvana Stoeva, Engström & Hell-
man Advokatbyrå AB, Göteborg

Carl Engström Storckenfeldt, 
Nordenson Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Christopher Strid, Eversheds Ad-
vokatbyrå AB, Stockholm

Marielle Strömbäck, Kanter Ad-
vokatbyrå KB, Stockholm

Kristoffer Ståhl, Setterwalls Ad-
vokatbyrå AB, Malmö

Kristina Swahn, ADN Law Advo-
katfirma KB, Stockholm

Mikael Söderman, Advokatfirman 
Bastling & Partners AB, Stock-
holm

Anders Unnebäck, Advance Ad-
vokatbyrå Stefan Flemström AB, 
Täby

Johan Utternäs, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå AB, Göteborg

Jan Wieselgren, Wieselgren Kon-
sulting AB, Hovås

Emma Wikström, Adacta Advo-
katbyrå AB, Malmö

Saga Wolgers, ADN Law Advo-
katfirma KB, Stockholm

Victoria Wulff, Advokat Birgitta 
Hållenius AB, Stockholm

Gabriel Yusuf, Bergquist & Part-
ners Advokatbyrå AB, Stockholm

Per Åberg, Ramberg Advokater 
Helsingborg HB, Helsingborg

Magdalena Åhlberg, G Grönberg 
Advokatbyrå AB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Jan Abelsson, Ekerö, 31 december 
2015 

Annika Arvidsson, Paris, 31 de-
cember 2015 

Peter Bengtsson, Malmö, 31 de-
cember 2015 

Peter Bredelius, Örebro, 31 de-
cember 2015 

Malin Buch, Stockholm, 31 januari 
2016 

Birgitta Dahlin, Stockholm, 31 de-
cember 2015 

Christer Erikson, Borås, 31 de-
cember 2015 

Maria Flemme, Stockholm, 31 de-
cember 2015 

Marianne Gattberg, Lidingö,  
31 december 2015  

Olof Girhammar, Stockholm,  
5 december 2015 

Sofia Granlund, Göteborg, 1 feb-
ruari 2016 

Hans Greijer, Västerås, 18 januari 
2016 

Per-Olof Gren, Luleå, 31 decem-
ber 2015 

Samfundet

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Sveriges ledande aktiebokstjänst
www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   10:40

medicinsk-juridiska utredningar

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

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

Dr. Bo Kuritzén  
Leg läkare
Specialist i internmedicin

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 44
Postadress: Box 3418, 103 68 Stockholm
Telefon: 08-611 79 60
E-mail: bo@kuritzen.se  
Internet: www.kuritzen.se
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B O L A G S R Ä T T  S U N D S V A L L  A B

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

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 

Annika Gustafsson, Stockholm,  
31 december 2015 

Benjamin Helldén Hegelund, 
Stockholm, 29 december  
2015 

Richard Henriksson, Stockholm, 
18 januari 2016 

Oscar Hållén, Stockholm, 14 ja-
nuari 2016 

Erik Jarl, Jönköping, 31 december 
2015 

Kristofer Johannesson, Stock-
holm, 31 december 2015 

Kimmie Johansson, Malmö, 
31 januari 2016 

Alexandra Dahlén Jonason, Göte-
borg, 1 februari 2016 

Lars Jonson, Göteborg, 31 decem-
ber 2015 

Henrik Jäger, Stockholm, 31 de-
cember 2015 

Jessica Karlsson, Stockholm, 
17 december 2015

Claes Karlzén, Mölndal, 31 de-
cember 2015 

Nicolina Kindblom, Stockholm, 
31 december 2015 

Karin Lidekrans, Stockholm, 
4 december 2015 

Peter Lillthors, Stockholm, 23 de-
cember 2015 

Rolf Lindeberg, Åby, 31 december 
2015  

Mattias Lundgren, Stockholm, 
31 december 2015  

Carl Axel Morvay, Stockholm, 
28 januari 2016 

Mattias Moskowicz, Stockholm, 
31 december 2015 

Christian Olsen, Göteborg, 31 de-
cember 2015 

Ellinor Rettig, Stockholm, 31 de-
cember 2015 

Johan Sahlstrand, Stockholm,  
31 december 2015  

Madeleine Silfverberg, Djurs-
holm, 31 december 2015 

Måns Sjöstrand, Stockholm, 1 feb-
ruari 2016 

Fredrik Skagerberg, Saltsjöbaden, 
31 december 2015 

Max Slotte, Göteborg, 31 decem-
ber 2015 

Kristin Stjernrup, Göteborg,  
31 december 2015 

Sofie Strömberg, Stockholm,  
13 januari 2016 

Nils Svantemark, Stockholm,  
31 december 2015 

Göran Svenvall, Borlänge, 31 de-
cember 2015 

Lars Söderman, Scario, Italien, 
11 januari 2016  

Adam Söderqvist, Stockholm,  
5 februari 2016 

Malin van den Tempel, 
Stockholm, 31 december 
2015 

Matilda Nilsson Tervahauta, 
Lund, 31 december 2015 

Sara Ulriksen, Stockholm, 15 de-
cember 2015 

Stellan Wallqvist, Malmö, 31 de-
cember 2015 

Lena Walstam, Almería, Spanien, 
7 december 2015 

Carolina Walther, Stockholm,  
31 december 2015 

Olof Wetterling, Stockholm,  
20 december 2015 

Sara Varda St Vincent, Stock-
holm, 23 december 2015

REGISTRERADE 
EU-ADVOKATER

Jonathan Bryce (solicitor, England 
och Wales), Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm

UPPHÄVNING AV 
EU-REGISTRERING

Barbara Załȩcka, Stockholm, 
1 december 2015

AVLIDNA LEDAMÖTER

Olle Bernling, Vänersborg, 18 no-
vember 2015 

Gösta Bränholm, Göteborg, 8 ok-
tober 2015 

Ulla Edström, Stockholm, 19 sep-
tember 2015 

Göran Ekdahl, Stockholm, 9 de-
cember 2015 

Jonas Lauritzen, Kullavik, 7 de-
cember 2015 

Bengt Westerling, Kristinehamn, 
22 mars 2015 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2015/1932 Betänkandet Skydd 

för vuxna i internationella situa-

tioner – 2000 års Haagkonven-
tion (SOU 2015:74)

R-2015/2089 Promemorian Kon-
kurrensskadelag (Ds 2015:50)

R-2015/2092 Betänkandet Ökad 
insyn i fristående skolor (SOU 
2015:82)

R-2015/2102 Betänkandet Över-
syn av lex Laval (SOU 2015:83)

R-2015/2146 Promemorian 
Översyn av straffbestämmelsen 
om kontakt med barn i sexuellt 
syfte (Ds 2015:49)

R-2015/2214 Justitiekanslerns 
begäran om ändring i förord-
ningen (1975:1345) med in-
struktion för Justitiekanslern

R-2015/2353 Promemorian För-
slag till nya föreskrifter om krav 
på amortering av nya bolån

R-2016/0011 Promemorian Änd-
ring av bestämmelserna om rätt 
till bistånd i lagen om motta-
gande av asylsökande m.fl.

R-2016/0012 Riksåklagarens rikt-
linjer om unga misstänktas rätt 
till försvarare 

R-2016/0147 Genomförandet av 
EU:s försvarardirektiv; komplet-
terande förslag

Samfundet

Länsstyrelsen 
söker 

Notarius publicus och  
biträdande notarius 
publicus med tjänst- 
göring i Norrbottens län.

Läs mer under Nyheter på 
www.lansstyrelsen.se/
norrbotten

Ansök senast 2016-03-31

Prenumerera på 
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424 kr inkl. moms
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08-635 38 00  |  wasakredit.se
Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra  
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

Din bästa bilaffär kan börja här
Tillsammans med Advokatsamfundet 
kan vi  erbjuda dig som medlem tjänstebils-
finansiering till förmånliga villkor. Vi 
 förstår just ditt  specifika behov och  hjälper 
dig med rätt  finansieringslösning.

En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär bland annat 

 snabba kreditbesked, enkla rutiner och en  personlig kontakt. Ring 

 eller mejla oss för fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.

 Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med ett  personligt 

 engagemang. Välkommen!

Närmare affären

STOCKHOLM MALMÖ

Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Christian Hansen
08-635 38 86

Joel Irenhierta
08-635 39 35

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Enrico Rigo
040-664 28 81

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Martin Wallin
040-664 28 82

GÖTEBORG

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Johan Bromander
031-771 98 96
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Magnus Andersson (MA), 
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08-459 03 03
magnus.andersson@ 
advokatsamfundet.se
Kamilla Kvarntorp (KK), 
journalist 
08-459 03 07
kamilla.kvarntorp@ 
advokatsamfundet.se
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Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32, 
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se
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Kaizen och 
konsten att 
förhöra vittnen
i japan har sedan länge begrep-
pet kaizen en central betydelse 
för näringslivets utveckling och 
även i Sverige är det i dag välbe-
kant. Förenklat uttryckt handlar 
det om att ständigt sträva efter 
förbättring i sin verksamhet.

I alla yrken går det att för-
kovra sig och vässa sina skicklig-
heter. Inom advokatyrket ställs 
ständigt flera olika förmågor på 
prov. För många advokater är 
förmågan att förhöra vittnen en 
av de centrala delarna av yrkes-
utövningen. Det tar tid att bli 
en mästare i denna konst. Den 
advokat som rätt kan hantera 
tekniken har ett stort försprång 
gentemot såväl rättens andra 
aktörer som andra advokatkolle-
ger. I detta nummer av tidskrif-
ten berättar advokater, åklagare 
och domare om sina erfarenhe-
ter, fallgropar och om vad som 
förenar de som är skickligast på 
att förhöra vittnen.

en av de advokater 
som är omvittnat 
skicklig i rätten 
är Advokatsam-
fundets tidigare 
ordförande Tomas 
Nilsson (bilden) 
som porträtteras i det första av 
tidskriftens nya serie med spän-
nande profiler i rättssamhället. 

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

Flera remissinstanser kritiserade regeringens förslag att vuxna asylsökande som fått 
avvisningsbeslut ska förlora rätten till dagersättning, rapporterade SR Ekot den 23 
januari. Anne Ramberg sa till Ekot att hon inte tror att förslaget kommer att bidra 
till att människor kommer att lämna landet frivilligt i ökad utsträckning i förhål-
lande till i dag. ”Det tror inte vi, vi tror att det är en stor risk för att personer i stället 
kommer att gå under jorden. Den omständigheten att man drar in ersättningen är i 
sig inte tillräcklig för att man ska vara övertygad om att personer lämnar”, sa Anne 
Ramberg. På bilden: Familj utanför ansökningsenheten i Kållered.

”Den här delen av väl-
färden måste värnas”
Den fri-
stående 
kolum-
nisten 
Johannes 
Forssberg skrev i Expres-
sen den 10 januari att: 
”Sverige är ett av få länder 
där plånboken inte avgör 
vilket försvar en misstänkt 
får. Här förekommer det 
knappt att försvarare finan-
sieras privat. En misstänkt 
som har rätt till en offentlig 
försvarare kan nämligen 
begära vilken advokat som 
helst. Den som i likhet med 
Steven och Brendan (två 
personer i Netflixserien 
Making a murderer, reds. 
anm.) anklagas för ett 
allvarligt och uppmärksam-
mat brott kan i princip välja 
och vraka bland de allra 
främsta. Den här delen av 
välfärden måste värnas”.

71
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Zeteo har vuxit till Sveriges största juridiska informationstjänst. 
Vi vet att du vill ha en informationstjänst som är enkel att använda. Du vill 
hitta rätt information snabbt. Därför har vi renodlat Zeteo och fokuserat på 
att erbjuda en så effektiv användarupplevelse som möjligt. Med nya Zeteo 
kan du snabbt leverera rätt svar på svåra juridiska frågor. 
 
Enklare och effektivare än någonsin.

Nästa generations Zeteo är här.
Lite smartare helt enkelt. 


