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Jurister som behöver råd i frågor rörande ABL får 
med Lexinos hjälp snabb praktisk vägledning i olika 
frågeställningar. “De djupa lagkommentarerna belyser 
de problem som kan uppkomma vid tillämpningen av 
lagen och ger konkreta svar”,  säger Erik Nerep, en av 
författarna till de djupa lagkommentarerna till ABL i 
Lexino.  

 
Lexinos djupa lagkommentarer i ABL är ursprungligen 
skrivna av Erik Nerep, professor vid Handelshögskolan 
i Stockholm och Per Samuelsson, professor i bank-
rätt vid Lunds universitet. Nu är även Johan Adestam, 
postdoktor i civilrätt vid Lunds universitet, delaktig i 
den kontinuerliga uppdateringen av Lexino-kommen-
tarerna till aktiebolagslagen. 

Enligt Johan Adestam går de djupa kommentarerna 
i Lexino i många hänseenden längre än andra tradi-
tionella lagkommentarer. 
 
Lexino fördjupar de principiella resonemangen och på 
många för aktiebolagsrätten centrala ämnesområden 
innehåller den en mer djupgående analys än en tradi-
tionell lagkommentar, inte minst eftersom den innehåller 
ställningstaganden till frågor av principiellt intresse även 
där rättskällorna i övrigt inte är särskilt informativa, 
säger han. 

Varje kommentar innefattar en omfattande utläggning 
av hur de olika rekvisiten i aktiebolagslagen ska tolkas, 
men de principiellt viktiga paragrafkommentarerna 
innehåller också referenser till aktuell litteratur och 
relevant rättspraxis på området och en diskussion 
kring närliggande frågor som kan uppkomma och hur 
de bör bedömas. 
 
Alla paragrafer i ABL är kommenterade, men mer  
vikt läggs självfallet vid de principiellt viktiga och 
betydelsefulla frågorna. Som exempel på frågor som 
är mycket djupt kommenterade nämner professor Erik 
Nerep bland annat frågor om värdeöverföringar i 17 
kap., skadeståndsansvaret i 29 kap. och medansvars-
reglerna i 25 kap.   

Varje praktisk verksam jurist som kommer i kontakt med 
aktiebolagslagen har nytta av dessa kommentarer,  
framhåller professor Erik Nerep. 

Lexino är ju ett mycket praktiskt och lättillgängligt red-
skap i och med att användaren snabbt får en överblick 
över rättsläget, en sammanställning av en mängd olika 
källor, samt dessutom konkreta svar på specifika frågor.

Lexino – snabb hjälp för affärsjuristen

”

”
”

”

Lexino – djupa lagkommentarer ger en samlad översyn 
och analys av gällande rätt. De uppdateras regelbundet  
med hänsyn till lagändringar, ny litteratur och praxis på 

området.
 

Våra djupa lagkommentarer är utvecklade med den 
praktiskt verksamma juristen i åtanke och inriktar sig 

på att ge konkreta svar på hur lagen ska tillämpas.

Läs mer och testa på karnovgroup.se/lexino

     fördelar med Lexinos djupa lagkommentarer  
     enligt författarna 

 ą Tidsbesparande eftersom användaren snabbt får en överblick över rättsläget.
 ą Belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt.

 ą Tillhandahåller omfattande underlag för den jurist som letar efter ett svar.
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Plan- och bygglagen 
i praktiken

SCANNA QR-KODEN  
MED DIN SMART PHONE  
FÖR ATT VETA MER! 

Statistik säger inte allt men mycket
JP Utbildning erbjuder öppna kurser till yrkesverksamma advokater och jurister, konsulter med 
flera. Vi vet vad våra deltagare tycker om oss - 4,5 av 5 är genomsnittet för helhetsupplevelsen 
av våra kurser. Vi är glada för det men inte nöjda. Vårt mål är givetvis ett snitt på 5!

Boka en kurs redan idag!
Gå in på www.jpinfonet.se/utbildningar
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Ledare Generalsekreteraren

Yttrandefrihet är mer
än bara en rättighet
antisemitismen och antiflyktingpropagandan växte sig 
på trettiotalet starka i Sverige och i övriga Europa Så sker 
också idag. Likheterna mellan dagens läge och situationen 
då är påtagliga. Historiska paralleller är ibland farliga. 
Men stundom är de så slående att de kan fungera som 
viktiga signaler om annalkande faror. Låt oss se på några 
talande fakta. På trettiotalet liksom idag såg vi många 
ansträngda ekonomier och stor arbetslöshet. Motsätt-
ningarna, särskilt i Europa, medförde massiva flykting-
strömmar. Då, liksom idag, misstänkliggjordes flyktingar. 
Då, liksom idag, var mytbildningen omfattande. Ett för 
svenskt vidkommande bedrövligt dåtida exempel är den 
så kallade Mota Moses i grind-kampanjen som inleddes 
1938. Den riktade sig mot de tyska och österrikiska judar 
som flytt till Sverige efter Kristallnatten. Nazisterna bedrev 
genom möten, föredrag, flygblad, tidningsartiklar och 
penninginsamlingar en synnerligen aktiv kampanj för att 
stoppa de judiska flyktingarna. Man gav också ut en skrift 
betitlad ”Judeinvasionen måste stoppas” och man verkade 
intensivt för att påverka lagstiftaren i syfte att anta en 
flyktingfientlig hållning. Känns det igen?

Nazisternas studentorganisationer var mycket aktiva 
i debatten om de judiska flyktingarna. I Uppsala slog 
man sig ihop med högerextremister. En resolution mot 
flyktingmottagande antogs. I Lund skedde samma sak 
med rösterna 342 för att de judiska flyktingarna skulle få 
stanna och med 724 mot. I uttalandet framhölls ”att en in-
vandring som medför att främmande raselement upptas i 
vårt folk, framstår för oss som skadlig och inför framtiden 
oförsvarbar”. Också medicinska föreningen gav nazisterna 
sitt stöd, liksom Farmaceutiska institutets studentkår. 
Med rösterna 263 mot 18 vann flyktingmotståndarna. När 
de danska judarna flydde till Sverige 1943 föreslogs att de 
skulle sändas till interneringsläger och isoleras från den 

övriga befolkningen. Tankegångarna känns dessvärre igen 
och det sätter ett obehagligt perspektiv på dagens debatt.

forskaren heléne lööw konstaterar i sin bok Nazismen i 
Sverige 2000–2014: ”Varken flyktingmotstånd eller antise-
mitism var på något sätt begränsade till nationalsocialis-
terna; att vara antinazist var inte nödvändigtvis detsamma 
som att vara flyktingvänlig.” Bondeförbundet röstade till 
exempel mot anslag till flyktingarnas uppehälle. Även 
Svenska Småföretagares Riksförbund stödde kampanjen 
mot judeinvandringen.

Efter andra världskrigets slut förflyttades nazister och 
fascister ned till underjordens mörka hålor. Man hop-
pades att de skulle stanna där. Men icke. Med nya sätt att 
sprida åsikter har brunskjortorna och deras ideologiska 
kusiner funnit nya plattformar. Idag har dessa krafter fått 
sitt kanske viktigaste hemvist på nätet. Men även utanför 
sociala media, har de nu fått ny livsluft och förekommer 
på alla samhälleliga arenor i Sverige och övriga Europa.

I vissa länder är det kriminaliserat att förneka Förintel-
sen. Så är inte fallet i Sverige. När Nordiska motståndsrö-
relsen demonstrerar i Falun på 1 maj och skanderar ”Ut 
med packet” samt utpekar politiker och andra som de 
ogillar som landsförrädare vilar de i historien. Organisa-
tionen förnekar Förintelsen, hyllar Hitler och föraktar den 
liberala demokratin. Antisemitismen har fått nytt bränsle.

Nationalism, främlingsfientlighet och antidemokra-
tiska krafter vinner terräng. I denna miljö har inte bara 
antisemitismen, utan rasistiska tankegångar i allmänhet, 
antiromska strömningar, liksom den alltmer utbredda 
islamofobin fått allt starkare fotfäste. När i dagarna en 
shiamuslimsk moské brändes ned är det bara ett ut-
tryck för det oreflekterade hat som samhället idag synes 
rymma. Då, liksom nu, finns dessvärre detta hat inte bara 
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i de uttalat antisemitiska och rasistiska grupper som klär 
ut sig och marscherar uniformsklädda med nazistinspire-
rade vimplar och standar. Främlingshatet finns överallt, 
också i de fina salongerna och hos de välutbildade. Dessa 
krafter röner också uppskattning hos en del förtroende-
valda politiker från ett av Sveriges numera, enligt vissa 
opinionsmätningar, största riksdagspartier.

det brukar anföras att antisemitiska och rasistiska 
förespråkare, i likhet med alla andra, har rätt att nyttja 
sin yttrandefrihet. Yttrandefriheten är som alla vet 
grundlagsfäst. Den syftar ytterst till att skydda det öppna 
demokratiska samhället och de rättigheter detta erbjuder 
sina medborgare. Yttrandefriheten är dock inte total. Den 
har sina lagstadgade begränsningar. Yttrandefriheten har 
däremot kommit att missbrukas för ändamål som inte alls 
ligger i linje med de demokratiska värderingar som ligger 
till grund för regeringsformen och yttrandefrihetsgrund-
lagen.

Samtidigt som demonstrationsfriheten och yttrandefri-
heten möjliggör för odemokratiska och rasistiska organi-
sationer att komma till tals, är yttrandefriheten idag under 
starkt hot. Flera är, likt Turkiet, de länder som försöker 
begränsa medborgarnas yttrandefrihet. Så har det alltid 
varit. Under nazismen brändes över tvåtusen böcker. 
Innehållet ansågs strida mot den tyska själen i vad som 
betecknades som ”Aktion wider den undeutschen Geist”. 
Sådant skulle kunna inträffa igen.

Det är, trots förekommande missbruk, ändock ytterst 
vanskligt att göra inskränkningar i grundlagsfästa rättig-
heter i syfte att komma till rätta med avarter i samhället. 
Även om yttrandefriheten kan tyckas väl vidsträckt och 
ibland upplevas som smaklös och stötande är det förenat 
med stora problem att begränsa den i lag. Yttrandefrihe-
ten ska skydda också smaklösa och imbecilla yttranden. 
Yttrandefriheten handlar inte om god smak eller etikett. 
Svåra avgränsningsproblem uppkommer vid försök att 
införa begränsningar i rätten till fri opinionsbildning. Ris-
ken för felsteg är uppenbar. Detta sagt: När nazister tillåts 
demonstrera utanför Stockholms synagoga på Raoul Wal-
lenbergs torg är det ett uppenbart och oacceptabelt hån 
mot alla de offer som konstverket ska symbolisera. Och 
detta alldeles oavsett om tilltaget är förenligt med gällande 
lagstiftning eller ej. Här har, enligt min mening, omsorgen 
om fri opinionsbildning helt enkelt gått för långt.

yttrandefriheten, som tillkommer alla, är inte en ursäkt 
för det civila samhället att inte ta avstånd och sakligt ar-
gumentera för varför antisemitism och rasism inte är god-
tagbart i ett demokratiskt samhälle. Tvärtom, yttrandefri-
heten kan ses inte bara som en rättighet, utan likväl som 
en skyldighet att utnyttjas till försvar för de demokratiska 
rättigheterna. Ett sätt att markera är att inte låta rasister 
och nazister delta på Bokmässan eller i det officiella pro-
grammet i Almedalen. Privata arrangörer måste i sådana 
sammanhang få tillåtas handla efter sitt goda omdöme 
med påföljd att dessa figurer kastas ut. De bör inte tillåtas 
att ideologiskt profitera på det anständiga samhällets 
eftergivenhet och, stundom, brist på handlingskraft.

Ett annat närliggande men mer problematiskt alter-

nativ är att inte låta litteratur av visst slag ingå i bibliote-
kens utbud. Det finns goda argument för och emot den 
ståndpunkten. Under historiens gång har tusentals böcker 
förbjudits. Dessa inkluderar högst fromma sagor och 
berättelser som Saint-Exupérys Den lille prinsen, som var 
otillåten i Argentina, Alice i Underlandet av Lewis Carroll 
som förbjöds i Kina samt Norman Mailers De nakna och 
de döda, som ansågs stötande i Kanada. Detta åskådliggör 
gränsdragningens problematik.

Det kan inte vara någon självklarhet att nazister och an-
nat odemokratiskt slödder ska få inbjudningar till privata 
sammankomster. Nazister och rasister förtjänar inte att 
bemötas med respekt bara för att man har registrerat sig 
som parti eller för att man bedriver en nyhetssajt.

Det svenska sedan länge omhuldade ”neutrala” för-
hållningssättet kan enligt min mening gå för långt. Den 
har också ibland likställts med att inte ta ansvar. Det 
duger inte att under neutralitetens fana hävda att alla har 
samma yttrandefrihet i meningen att alltid få komma till 
tals, oavsett innehåll och i samma omfattning som andra. 
Kålsuparteorin bör förkastas.

Att i handling inte ta avstånd från nazism är att relativi-
sera de ohyggliga brott mot mänskligheten som nazismen 
har gjort sig skyldig till. Ett sådant förhållningssätt riskerar 
att leda till en normalisering av ett beteende som saknar 
en humanistisk värdegrund.

det är viktigt att lagstiftaren sätter gränser och att 
myndigheter och domstolar tillämpar reglerna på ett 
rättssäkert, ändamålsenligt och likformigt sätt. Men, det 
är minst lika viktigt att det civila samhället: journalister, 
lärare, forskare och advokater, tar debatten närhelst den 
dyker upp. Också på jobbet eller på middagen med vänner 
och släkt. Och särskilt när situationen upplevs som jobbig. 
Det är viktigt att yttrandefriheten inte överlåts på de onda 
krafterna och att självcensuren får breda ut sig. Något som 
av lätt insedda skäl riskerar att bli fallet när hat och hot tar 
överhanden.

Juridik och etik har många beröringspunkter. Den rätts-
liga normbildningen bygger till stor del på etiska övervä-
ganden och moraliska principer. Samtidigt leder inte alla 
moraliska och etiska principer till lagstiftning. Och ska 
så heller inte göra. Moraliska frågor ska som huvudregel 
inte lösas genom lagstiftning. De ska i stället avgöras av 
medborgarna om inte mycket starka skäl talar häremot. 
Men detta kräver att vi inte bekvämt gömmer oss bakom 
neutralitetens dimridåer, särskilt inte i tider när själva 
grundvalen för det demokratiska rättssamhället utsätts för 
stark press. Då måste vi advokater värna det fria ordet och 
använda det till att påtala när demokratiska rättigheter 
åsidosätts och människor diskrimineras.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se

”Yttrande-
friheten, 
som till-
kommer 

alla, är 
inte en 

ursäkt för 
det civila 
samhället 
att inte ta 
avstånd 

och sakligt 
argumen-

tera för 
varför anti-
semitism 

och rasism 
inte är 

godtagbart 
i ett demo-

kratiskt 
samhälle.”
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Advokatsamfundets styrelse 
har fastställt en vägledning i 
vissa frågor vid anställning av 
juristpraktikanter på advokat-
byråer. 

Nytt är att advokatbyrån ska 
föra löpande förteckning över 
de uppdrag och klienter som 
juristpraktikanter arbetar med 
och när.

Advokatsamfundets styrelse 
har tillsatt en arbetsgrupp med 
uppdrag att utforma ett förslag 
till vägledning avseende frågor i 
samband med övergång mellan 
advokatbyråer. Arbetsgruppen 
har redovisat sitt uppdrag och 
styrelsen har efter revidering 
fastställt en vägledning i vissa 
frågor som gäller anställning av 
juristpraktikanter. 

Nytt är bland annat att den 
advokatbyrå som anställer 
juristpraktikanter ska se till att 
dessa, med stöd av sin handle-
dare, löpande för en förteckning 
över de uppdrag och klienter 
som de arbetar med och när. 
Förteckningen ska även inne-
hålla uppgift om samtliga kända 
motparter och motpartsombud.

Förteckningen ska behållas av 
advokatbyrån, som ska utse en 
ansvarig person som kan lämna 
ut uppgifter ur förteckningen 
och besvara frågor från nya 
byråer utan dröjsmål. Skyl-
digheten hos en advokatbyrå 
att lämna information om en 
tidigare juristpraktikant upp-
kommer först när den nya byrån 
har bestämt sig för att erbjuda 
juristpraktikanten anställning.

I vägledningen finns beskrivet 
hur de kontroller som den nya 
byrån ska göra inför anställning 
av juristpraktikanter närmare 

ska gå till för att vara förenliga 
med reglerna om tystnadsplik-
ten.

I vägledningen redovisas även 
vad som avses med en jurist-
praktikants befattning med ett 
ärende på byrån, de möjligheter 
till en intresseavvägning som 
är möjliga att göra om det i 
efterhand visar sig att en intres-
sekonflikt har uppkommit samt 
relevant tidpunkt för intresse-
konfliktsbedömningen.

läs hela vägledningen på Advo-
katsamfundets webbplats.

Nyheter

Förteckning ska föras över jurist-
praktikanters uppdrag och klienter
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Ny lag mot penningtvätt och terrorfinansiering
Regeringen föreslår ny lag mot 
penningtvätt och terrorfinan-
siering.

Regeringen föreslår i en propo-
sition att lagen om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism upphävs och ersätts 
av en ny lag med samma rubrik. 
Den nya lagen riktar i huvudsak 
skyldigheter mot fysiska och 
juridiska personer som utövar 
finansiell verksamhet att före-
bygga, upptäcka och förhindra 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism i sin verksamhet.

I 2015 års penningtvättutred-

nings betänkande tidigare i år 
föreslogs att Justitiekanslern ska 
kunna utdöma sanktionsavgifter 
vid sidan av Advokatsamfundets 
vanliga disciplinära påföljder, 
om en advokat inte följer pen-
ningtvättslagstiftningen.

Regeringen delar inte 
utredningens uppfattning och 
menar att det saknas bered-
ningsunderlag för att föreslå en 
ändamålsenlig ordning och ett 
ansvarigt organ för påförande av 
sanktionsavgifter mot advokater, 
och skriver: ”Dessa frågor bör 
därför bli föremål för ytterligare 
överväganden innan förslag på 

ett fullständigt genomförande av 
direktivet kan lämnas. Något för-
slag lämnas således inte i denna 
del i detta lagstiftningsärende, 
utan frågan bör utredas vidare.”

Regeringen har därefter till-
satt en utredning i vilken Advo-
katsamfundet är representerat.

Regeringen delar dock utred-
ningens bedömning om att det 
inte bör föras in bestämmelser 
som ställer advokatbolag under 
tillsyn avseende skyldigheterna i 
penningtvättslagen.

läs hela propositionen på Advo-
katsamfundets webbplats.

Nederlag i HD för 
nätkränknings-
prevention via 
juridikinstitut
det går inte att överlåta en 
fordran på kränkningsersättning 
innan ersättningen har fastställts 
genom en dom eller ett beslut. 
Det slår Högsta domstolen fast i 
en dom den 18 april.

En person som omnämndes 
negativt på en blogg ansåg att 
han hade blivit utsatt för förtal 
och yrkade skadestånd med 
5 000 kronor för kränkning en-
ligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.

Den ideella föreningen Insti-
tutet för Juridik och Internet tog 
över käromålet medan tings-
rätten handlade det. Institutet 
hävdade att det hade förvärvat 
skadeståndsanspråket mot den 
förening som drev bloggen och 
åberopade ett köpeavtal.

Helsingborgs tingsrätt och 
Hovrätten över Skåne och Ble-
kinge fann båda att en fordran 
på kränkningsersättning som 
ännu inte har fastställts inte 
kan överlåtas. HD kommer till 
samma slutsats som tingsrätten 
och hovrätten. HD skriver i sin 
dom att skadeståndslagen i och 
för sig inte reglerar frågan om 
huruvida skadestånd kan över-
låtas. Men HD konstaterar att 
kränkningsersättningen har en 
starkt personlig karaktär och inte 
får utmätas eller kvittas bort för-
rän skadeståndet har betalats ut. 
Därför slår HD fast att ett krav på 
kränkningsersättning inte heller 
kan överlåtas innan ersättningen 
har fastställts.

Domen innebär att Institutet 
för Juridik och Internet eller 
andra aktörer inte kan arbeta 
preventivt mot kränkningar på 
Internet på skadeståndsrättslig 
väg genom att köpa upp ford-
ringarna på kränkningsersätt-
ning och stämma dem som är 
ansvarig för kränkningarna.

Läs mer i Advokaten nr 9 2016, 
referat av Mårten Schultz anfö-
rande vid Advokatdagarna.

HD:s dom den 18 april 2017 
i mål T 462-16

Arbetsgruppen har nyligen redovisat sitt uppdrag och styrelsen har efter revidering 
fastställt en vägledning i vissa frågor som gäller anställning av juristpraktikanter.
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Valet av ny ordförande i 
Advokatsamfundet har väckt 
stort intresse bland ledamö-
terna. Flera av årsmötena med 
samfundets lokalavdelningar 
samlade ovanligt många delta-
gare i år – både genom faktisk 
närvaro och genom fullmakt.

Årsmötena med Ad-
vokatsamfundets lokal-
avdelningar samlade 
många deltagare i år. 
Vid några av årsmö-
tena diskuterades, som 
tidigare har rapporte-
rats, frågan om valet 
av ordförande och vice 
ordförande i Advokat-
samfundet som ska ske 
vid samfundets fullmäktigemöte 
den 15 juni.

Fullmäktiges valberedning 
har föreslagit att Lena Från- 
stedt Lofalk ska väljas till ord-
förande och Tobias Fälth till  
vice ordförande. Enligt ett 
alternativt förslag ska i stället 
samfundets nuvarande vice 
ordförande Christer Danielsson 
väljas till ordförande och Eva 
Mühlenbock till vice ordfö-
rande.

Vid Stockholmsavdelningens 
årsmöte var 331 röstberättigade 
närvarande, varav 227 person-
ligen och 104 genom fullmakt. 
Det motsvarar knappt 12 pro-
cent av advokaterna i avdel-
ningen och är mer än dubbelt 
så många närvarande som förra 
året, då cirka 130 personer var 
anmälda till årsmötet.

av de röstberättigade vid 
årsmötet i Stockholm kom 49 
procent, eller 163 röster, från 
någon av de fem affärsjuridiska 
advokatbyråerna Mannheimer 
Swartling, Vinge, Lindahl, 
Cederquist och Gernandt & Da-
nielsson. Av fullmaktsrösterna 

kom 76 procent från de fem 
byråerna.

Stockholmsavdelningens 
årsmöte beslöt med röstsiff-
rorna 252 mot 43 att göra en 
opinionsyttring för det så kall-
lade motförslaget. Det innebär 
att 76 procent av de närvarande 

röstberättigade, eller 
knappt 9 procent 
av alla avdelningens 
över 2 800 ledamöter, 
röstade för opinions-
yttringen.

Vid Södra avdel-
ningens årsmöte 
var 107 röstberät-
tigade närvarande 
– 83 genom personlig 
närvaro, 24 genom 

fullmakt. Förra året deltog 62 
ledamöter i årsmötet. Även för 
Södra avdelningen motsvarar 
årets deltagarsiffra knappt 12 
procent av alla advo-
kater i avdelningen. 
Av de röstberättigade 
kom 48 procent från 
någon av de fem af-
färsjuridiska advokat-
byråerna Mannheimer 
Swartling, Vinge, 
Lindahl, Delphi och Si-
geman & Co. Av de 24 
fullmakterna kom 23 
från de affärsjuridiska 
byråerna Mannheimer Swart-
ling, Vinge, Lindahl, Setterwalls 
och Trägårdh Advokatbyrå.

Vid Södra avdelningens 
årsmöte genomfördes en 
omröstning i frågan om val av 
ordförande och vice ordförande 
i syfte att ge ledning åt avdel-
ningens fullmäktigeledamöter. 
Vid årsmötet röstade en klart 
övervägande majoritet för mot-
förslaget.

Östra avdelningens årsmöte 
samlade 46 närvarande, varav 
en genom fullmakt. En klar 
majoritet av de röstberättigade 

ledamöterna på årsmötet förkla-
rade enligt årsmötesprotokollet 
att de stod bakom det alterna-
tiva förslaget.

Vid Västra avdelningens års-
möte var 82 personer närvaran-
de. Vid Mellersta avdelningens 
årsmöte var 42 röstberättigade 
ledamöter närvarande, varav 37 
personligen och 5 genom full-
makt. Det motsvarar 10 procent 
av advokaterna i avdelningen 
och är färre än i fjol, då drygt 60 
advokater deltog.

Årsmötena med Västra avdel-
ningen, Mellersta avdelningen 
och Utlandsavdelningen tog upp 
frågan om val till huvudstyrel-
sen som informationspunkter, 
men fattade inte några beslut i 
frågan. Norra avdelningen tog 
inte upp frågan till diskussion 
under själva årsmötesförhand-
lingarna. 

En dryg vecka efter 
Utlandsavdelningens 
årsmöte gjorde avdel-
ningens styrelse – där 
avdelningens ledamot 
i valberedningen ingår 
– ett uttalande där 
styrelsen förklarar att 
den instämmer i det 
alternativa förslaget 
till val av ordförande 
och vice ordförande.

den 7 april gjorde Advokatsam-
fundets huvudstyrelse följande 
uttalande med anledning av att 
Advokatsamfundets ordförande 
uttalat sitt stöd för det alterna-
tiva förslaget till ordförande och 
viceordförande.

”På förekommen anledning 
vill styrelsen klargöra att sty-
relsen inte har tagit ställning i 
frågan om val av ordförande och 
vice ordförande.”

läs mer om de nya avdelnings-
styrelserna på s. 71.

Nyheter
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Ovanligt många 
deltagare vid årsmötena
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Lag och ordning 
allt viktigare fråga
Den 25 april redovisades de för-
sta resultaten från den nationella 
SOM-undersökningen. Nästan 
20 000 svenskar har svarat på 
SOM-institutets frågor om allt 
från politik och massmedier till 
ämnen som livsstil, hälsa och 
fritidsvanor.

Enligt undersökningen sva-
rade fler svenskar 2016 att ”Lag 
och ordning” hör till de frågor 
eller samhällsproblem som är 
viktigast i Sverige just nu än vid 
undersökningen 2015. 12 pro-
cent svarade 2016 att ”Lag och 
ordning” var en av de viktigaste 
frågorna, jämfört med 5 procent 
vid SOM-undersökningen 2015.

Ökningen innebär att ”Lag och 
ordning” klättrar från tionde till 
en delad sjätteplats på listan 
över svenskarnas viktigaste frå-
gor och samhällsproblem.

Drönare undantas 
i ny lagstiftning?
Regeringen föreslår i en proposi-
tion en ändring i kameraöver-
vakningslagen som innebär att 
kameraövervakning som sker 
från drönare inte ska omfattas av 
lagen, om övervakningen bedrivs 
av någon annan än en myndig-
het. Advokatsamfundet har i en 
tidigare remiss uttryckt skarp 
kritik mot att undanta kamera-
övervakning med drönare från 
lagstiftningens tillämpningsom-
råde, och skriver: ”Ett generellt 
undantag från lagens tillämp-
ningsområde kan inte anses stå i 
proportion till de risker avseende 
den personliga integriteten, som 
ett sådant undantag skulle inne-
bära.”

Advokatsamfundet är kritiskt mot 
att undanta kameraövervakning med 
drönare från lagstiftningens tillämp-
ningsområde.

Christer Danielsson.

Lena Frånstedt Lofalk.
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Nyheter

Emil Heijnes stiftelse för 
rättsvetenskaplig forskning 
har beslutat utdela stiftelsens 
rättsvetenskapliga pris 2017 
till professorn i civilrätt vid 
Stockholms universitet Jan 
Kleineman.

Jan Kleineman, professor i 
civilrätt vid Stockholms uni-
versitet, tilldelas Emil Heijnes 
stiftelses rättsvetenskapliga pris 
2017 för de värdefulla insatser 

för rättsvetenskaplig forskning 
han gjort genom initierandet 
och förverkligandet av Juridisk 
Tidskrift och Stockholm Centre 
for Commercial Law vid Stock-
holms universitet.

Kleineman, född 1953, är 
inriktad på kontrakts-, skade-
stånds- och aktiebolagsrätt och 
tog tillsammans med advokat 
Gunnar Nord initiativ till inrät-
tandet av Stockholm Centre for 
Commercial Law vid Stock-

holms universitets juridiska fa-
kultet år 2000. Centret är i dag 
en betydelsefull mötesplats för 
akademiker och praktiskt verk-
samma jurister verksamma i det 
förmögenhetsrättsliga facket.

jan kleineman kommer att 
 mottaga priset och pris- 
summan på 50 000 kronor  
vid Emil Heijnes stiftelse för 
rättsvetenskaplig forsknings 
möte den 14 november.

Kleineman får Heijnes rättsvetenskapliga pris

Kritik mot ytterligare skärpningar av 3:12-förslagen
Advokatsamfundet kritiserar 
förslag med ytterligare skärp-
ningar av 3:12-reglerna.

Finansdepartementet föreslår i 
promemorian Utkast till lagråds-
remiss Förändrade skatteregler 
för delägare i fåmansföretag 
att det lönebaserade utrymmet 
ändras och att kapitalandels-
kravet utformas som ett tak för 
det lönebaserade utrymmet 
för delägare som äger kvalifice-
rade andelar i fåmansföretag. 
Advokatsamfundet avstyrker i 
huvudsak de remitterade försla-
gen då dessa innebär ytterligare 

skärpningar i förhållande till de 
förslag som lämnades av 3:12-ut-
redningen i november 2016. 
Advokatsamfundet menar bland 
annat att förslaget om kapitalan-
delskrav innebär negativa trös-
keleffekter och att det är i strid 
med syftet bakom förslaget: 
”Dessa innebar att företag med 
upp till 25 likaägande aktieägare 
kunde erhålla betydande skat-
tefördelar inom 3:12-systemet, i 
förhållande till företag med 26 
likaägande aktieägare. Således 
en skatteregel i direkt strid med 
önskemålet om ökad neutralitet 
i skattesystemet.”

Advokatsamfundet påpekar i 
sitt yttrande att i lagrådsremis-
sen saknas skäl till förslaget att 
höjt takbelopp för utdelning 
och kapitalvinst införs samt att 
3:12-systemet har kommit att bli 
svåröverskådligt och komplext. I 
sitt yttrande skriver samfundet: 
”Mot den bakgrunden vore det 
önskvärt om det tillsattes en 
bredare utredning med uppdrag 
att förenkla 3:12-systemet, som 
gör det möjligt för mindre före-
tag och dess ägare att få del av 
de fördelar som regelsystemet 
syftar till.” Läs hela yttrandet på 
Advokatsamfundets webbplats.

Nämndemannen 
somnade 
– rättegången 
måste tas om
i ett mål om företrädaransvar 
för ett bolags obetalda skatter 
förpliktade förvaltningsrätten en 
bolagsföreträdare att solidariskt 
med bolaget betala de obetalda 
skatterna som uppgick till drygt 
1,2 miljoner kronor.

Men bolagsföreträdaren över-
klagade till kammarrätten och 
yrkade att målet skulle återför-
visas till förvaltningsrätten. Till 
stöd för sitt yrkande anförde hon 
att en nämndeman sov under 
den muntliga förhandlingen i 
förvaltningsrätten. Att nämnde-
mannen sov bevittnades av en 
åhörare vid förhandlingen, som 
anser att det var uppenbart att 
nämndemannen sov. Åhöraren 
såg att nämndemannen nickade 
med huvudet, lutade sig tillbaka 
med slutna ögon och därefter 
vaknade till men somnade om. 
Det pågick under hela den munt-
liga förhandlingen, beskriver 
åhöraren i ett skriftligt yttrande. 
Enligt bolagsföreträdaren kan 
nämndemannens sömn under 
förhandlingen ha påverkat 
utgången i målet.

Nämndemannen själv uppger 
sig inte ha sovit, utan ha nickat 
till och direkt vaknat. Rättens 
ordförande har förklarat att han 
inte satt så att han såg nämnde-
mannen i rättssalen, om han inte 
särskilt tittade efter, och att han 
inte kan dra några slutsatser om 
huruvida nämndemannen sov 
under någon längre tid.

Kammarrätten anser att det 
inte finns några skäl att ifråga-
sätta bolagsföreträdarens och 
åhörarens uppgifter. Därför un-
danröjer kammarrätten domen 
i den del den gäller företrädar-
ansvaret och återförvisar målet 
till förvaltningsrätten för ny 
prövning – inklusive ny muntlig 
förhandling. Bolagsföreträdaren 
får också ersättning för ombuds-
kostnader i kammarrätten.

Kammarrättens i Stockholm 
beslut i mål nr 591-17

Jan Kleineman, född 1953, är inriktad på kontrakts-, skadestånds- och aktiebolagsrätt.
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Nyheter

Ökning av debiterade 
timmar per förordnande
Offentliga försvarares debite-
rade timmar ökade per förord-
nande 2016. Kostnaderna för 
rättsliga biträden blev 2 747 
miljoner kronor förra året, enligt 
statens årsredovisning för 2016. 
Det är en ökning med 8,0 pro-
cent jämfört med 2015.

Jämfört med föregående år 
ökade antalet debiterade timmar 
per förordnande för offentligt 
försvar med nästan 9 procent, 
målsägandebiträde med drygt 
10 procent och offentligt biträde 
med nästan 18 procent.

Avslaget yrkande om 
biträde återförvisas
En kazakisk familj överklagade 
Migrationsverkets beslut röran-
de uppehållstillstånd hos Migra-
tionsdomstolen, Förvaltningsrät-
ten i Luleå, och yrkade att det 
skulle hållas muntlig förhandling 
rörande nya omständigheter 
samt att de skulle förordnas of-
fentligt biträde.

I februari i år avslog dock mig-
rationsdomstolen yrkandena 
eftersom domstolen menade att 
förutsättningarna för en ny pröv-
ning inte var uppfyllda då ”famil-
jen inte har visat en giltig ursäkt 
för att inte ha anfört dessa om- 
ständigheter tidigare”. Migra-
tionsöverdomstolen finner nu 
skäl att meddela prövningstill-
stånd och tar upp målet till ome- 
delbart avgörande. Enligt Mig-
rations överdomstolens mening 
borde migrationsdomstolen ha 
tagit ställning till de båda yrkan-
dena innan målet slutligt avgjor-
des och vid avslag berett klagan-
dena tillfälle att slutföra talan.

Migrationsöverdomstolen 
mål nr UM 3086-17

Försiktig framtids- 
optimism bland byråerna
2017 väntas bli ännu ett mel-
lanår för företagsaffärer och 
börsnoteringar. 2018 ser där-
emot ljusare ut. Affärsjuridis-
ka byråer som Advokaten talat 
med är försiktigt optimistiska.

2016 var ett mellanår för 
Stockholmsbörsen. 47 nya bolag 
noterades på börsens listor 
och First North jämfört med 73 
året innan, enligt siffror från 
nischbanken Avanza som bedö-
mer att 2017 väntas bli snarlikt 
2016. Under första halvåret 
2017 väntas 25 bolag noteras på 
Stockholmsbörsens listor och 
First North.

En liknande utveckling för 
företagsaffärer visar advokatby-
rån Baker McKenzie och Oxford 
Economics på i en rapport 
som presenterades tidigare i 
år. Prognosen för värdet på 
börsnoteringar det kommande 
året är ett totalt värde på cirka 
18 miljarder kronor, jämfört 
med 22 miljarder förra året. Och 
transaktioner som invol-
verar flera länder visar 
på en minskning med 
18 procent under första 
kvartalet 2017 jämfört 
med 2016.

2018 ser däremot lju-
sare ut. Enligt prognosen 
kommer värdet på börs-
noteringar 2018 att öka 
igen, till 27 miljarder kronor.

– Vår prognos är att 2017 
kommer att bli något sämre än 
2016. Det är dock ganska höga 
volymer på både transaktions- 
och börsnoteringssektorn. 
Andra halvan av 2016 drog ner 
riskaptiten hos investerare på 
grund av bland annat Brexit och 
presidentvalet i USA. Osäkerhe-
ten 2016 som spillde över i 2017 
börjar släppa. Men eftersom 
större transaktions- och börs-
noteringsprocesser tar mellan 6 
och 12 månader tror vi att detta 

får ordentligt genomslag först 
under 2018, säger Anders Fast, 
advokat och managing partner 
på Baker McKenzie.

maria-pia hope, managing 
partner på Vinge, spår att voly-

merna av börsnoteringar 
på huvudlistan kommer 
att gå ner något de kom-
mande åren.

– Vid en större negativ 
makroekonomisk 
händelse kan en sådan 
förändring ske snabbt, 
även om marknaden 
så här långt har visat 

sig vara stabil trots en orolig 
omvärld. Inom privat M&A har 
vi sett en ökad transaktionsakti-
vitet de senaste åren. Vi ser för 
närvarande inga tecken på att 
viljan till att göra affärer skulle 
avta, eller att förutsättningarna 
skulle förändras, säger hon.

Mannheimer Swartling är 
också försiktiga i sina prognoser 
över de kommande årens M&A-
volymerna och antalet börsno-
teringar. 

– Att förutspå M&A-volymer 
genom att titta i kristallkulan 

är alltid svårt. Vi vet baserat 
på historiska data att M&A 
typiskt sett har en tendens att 
följa den makroekonomiska 
konjunkturen: Under perio-
der av ekonomisk tillväxt ser 
vi fler transaktioner medan 
transaktionsvolymerna minskar 
väsentligt i tider av ekonomisk 
nedgång, menar Adam Green, 
ordförande i advokatbyråns 
verksamhetsgrupp för företags-
överlåtelser.

anders fast på baker mckenzie 
menar att deras prognostice-
rade ökningar av transaktions-
volymer och börsnoteringar där 
advokatbyråer biträder företa-
gen är positiva för de affärsjuri-
diska byråerna.

– För de större byråerna som 
arbetar med den här sortens 
affärsjuridik är det mycket po-
sitivt. När det är höga transak-
tionsvolymer så ger det mycket 
arbete för advokatbyråerna, 
även utanför M&A-teamen. Vi 
förväntar oss att växa i antal 
jurister inom transaktions- och 
börsnoteringssektorerna, säger 
han. JP

Anders Fast, advokat och managing partner på Baker McKenzie, anser att osäker-
heten 2016 som spillde över i 2017 börjar släppa.

Maria-Pia Hope.

Migrationsöverdomstolen skriver i sitt 
beslut att migrationsdomstolens dom 
”är behäftad med så allvarliga brister 
att domen ska undanröjas och målet 
återförvisas till migrationsdomstolen 
för ny handläggning”.FO
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Nyheter

Malmö tingsrätt får kritik 
för handläggningstid
JO kritiserar tingsrätten för 
orimligt lång handläggningstid. 
En mamma som var ensam vård-
nadshavare för ett barn skadades 
svårt i en trafikolycka. Skadan 
gjorde att hon inte längre kunde 
utöva vårdnaden om sonen.  
Stadsområdesnämnden Inner-
staden i Malmö yrkade därför 
vid tingsrätten att barnets pappa 
skulle få vårdnaden om sonen. 
Nämnden yrkade också att tings-
rätten genom ett interimistiskt 
beslut skulle flytta över vård-
naden till fadern i väntan på att 
målet skulle bli avgjort. Det tog 
Malmö tingsrätt sju månader att 
ta ställning till nämndens yrkan-
de om ett interimistiskt beslut.

JO kritiserar nu Malmö tings-
rätt för den orimligt långa hand-
läggningstiden, som inte kan ses 
som förenlig med barnets bästa.

12 advokater beviljas ytterligare ersättning
Svea hovrätt ger 12 offentliga 
biträden ytterligare ersättning 
i omfattande bedrägerimål.

Samtliga försvarare i ett mål 
där 32 personer stod åtalade 
för grova bedrägerier riktade 
mot Södertälje kommun var till 
en början kallade till samtliga 
förhandlingsdagar, vilka var pla-
nerade till 140 dagar. Men sedan 
huvudförhandlingen inletts ställ-
des många förhandlingsdagar in 
och flera förhandlingsdagar blev 
kortare än planerat. Slutligen 
pågick huvudförhandlingen 
under 92 förhandlingsdagar i 
Södertälje tingsrätt mellan 27 
mars 2015 och 1 juni 2016.

Försvararnas ersättnings-
anspråk hade sin grund i ett 
omfattande brottmål där förun-
dersökningen för huvud- och 
underärenden totalt omfattade 
drygt 30 000 sidor. Flera försva-
rare begärde förhöjt timarvode 
för hela eller delar av perioden 
med hänvisning till att uppdra-
get tagit hela deras arbetstid i 
anspråk och att deras möjlighet 
därmed varit begrän-
sad att ta på sig andra 
uppdrag.

Södertälje tingsrätt 
satte dock ned försva-
rarnas ersättning bland annat 
för arbete när det gällde inläs-
ning av förundersökningen med 

anledning av att den tid som 
lagts ned på inläsning inte varit 
motiverad, varpå 24 offentliga 
biträden överklagade ersättning-
en till Svea hovrätt.

hovrätten konstaterar att 
12 av de 24 offentliga biträdena 
har rätt till ytterligare ersätt-
ning. Advokaterna tillerkänns 
mellan 12 150 och 716 625 kronor 

ytterligare.
Svea hovrätt skri-

ver: ”Enligt hovrätten 
bör en försvarare 
kunna räkna med att 

få ersättning för sitt arbete med 
att ta del av materialet i en för-
undersökning i den mån arbetet 

varit påkallat för att ta tillvara 
huvudmannens intresse och 
ge honom eller henne fullgott 
försvar.”

Hovrätten anser att för-
svararna åt de sju som be-
traktades som huvudåtalade 
har rätt till förhöjt timarvode: 
”Såväl det löpande arbetet som 
möjligheten att behålla andra 
klienter och få nya uppdrag 
måste nämligen rimligen ha på-
verkats. Under sådana omstän-
digheter är det enligt hovrätten 
befogat att försvararna åt de 
huvudåtalade tillerkänns en 
högre ersättning än vad som 
skulle följa av timkostnads-
normen.”
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Mindre byråer kan utföra alltmer komplex affärsjuridik
digitaliseringen har medfört att 
mindre advokatbyråer kan utföra 
alltmer komplex affärsjuridik, 
enligt en rapport från Konkur-
rensverket om hur digitalisering-
en påverkar marknaden för juri-
diska tjänster. Rapporten menar 
att mindre advokatbyråer och 
enmansbyråer, som utgör 1 173 av 
landets totalt 1 864 advokatbyrå-
er, i dag kan arbeta med relativt 
komplex juridik såsom M&A 
eftersom moderna databaser och 
mjukvaror blivit mer tillgängliga 
av teknikutvecklingen.

Studien, som är baserad på 
bland annat ett femtiotal inter-
vjuer med branschföreträdare, 
menar även att digitaliseringen 
har medfört att kostnaderna 
sänkts och rådgivningen stan-
dardiserats, vilket inneburit 
tilltagande pristransparens och 
priskonkurrens  om konsumen-
terna.

Rapportens författare, forska-
ren Christian Sandström, skriver 
att teknikutvecklingen har 
renodlat advokatyrket: ”Tekni-
ken har skapat ett utrymme för 

advokaten att fokusera på det 
som yrket egentligen handlar 
om i form av kvalificerad analys 
och rådgivning. De versioner 
av artificiell intelligens som 
finns tillgängliga idag verkar få 
liknande konsekvenser. San-
nolikt minskar efterfrågan på 
biträdande jurister i takt med 
digitaliseringen.”

Tidskriften Advokaten skrev 
om Christian Sandströms studie 
i reportaget ”Är din nästa kol-
lega en robot?” (Advokaten 
1/2017).

JO riktar kritik mot att det tog Malmö 
tingsrätt sju månader att ta ställning 
till nämndens yrkande om ett interimis-
tiskt beslut. 

Förtydligande om 
åldersbedömningar
Migrationsverkets tillförordnade 
generaldirektör Mikael Ribben-
vik har nu svarat på Advokat-
samfundets kritik angående nya 
rutiner för medicinska åldersbe-
dömningar. Advokatsamfundet 
fick i början av april svar på 
brevet, som generalsekreterare 
Anne Ramberg tillställde Mikael 
Ribbenvik med anledning av 
hanteringen av de medicinska 
åldersbedömningarna. I brevet 
tydliggör Mikael Ribbenvik Mig-
rationsverkets rutiner rörande 
medicinska åldersbedömningar. 
Utifrån detta svar kan det kon-
stateras att Migrationsverkets 
ledning och Advokatsamfundet 
är överens om vikten av att de 
principer som ska genomsyra 
en rättssäker asylprocess också 
följs i det praktiska arbetet.

LÄS MER

Svea hovrätt 
mål nr Ö 9352-16

Svea hovrätt anser att försvararna åt de sju som betraktades som huvudåtalade har 
rätt till förhöjt timarvode.
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Sveriges enda advokatbyrå 
med en särskild grupp inriktad 
på samiska frågor ligger 
märkligt nog i Göteborg. Front 
Advokater ser det dock som 
en fördel att verka långt från 
den ofta så kontroversiella 
frågans vagga.

I Göteborg – nästan 60 mil 
söder om Sveriges sydligaste 
sameby, Idre sameby – ligger 
Sveriges enda advokatbyrå med 
en särskild grupp inriktad på 
samiska frågor såsom sedva-
netvister, ersättning för förlorad 
renbetesmark, kränkning av 
internationella konventioner 
samt etableringar av till exem-
pel vindkraft och gruvor inom 
renskötselområdet.

– Det här är historiskt kontro-
versiella frågor som lever kvar 
än i dag i viss mån. Därför är det 
bra att vi rent fysiskt sitter långt 
därifrån, vilket gör oss obero-
ende. Advokatbyrån har fattat 
principbeslut att inte företräda 
några gruvbolag. Samma sak 
gäller vindkraftsbolag med verk-
samhet inom renskötselområde. 
Detta för att inte hamna i någon 
intressekonflikt, säger Camilla 

Wikland, advokat och vice vd på 
Front Advokater i Göteborg, och 
fortsätter:

– För samerna är det väldigt 
viktigt att känna att de inte 
bara erbjuds rätt kompetens 
utan också att de får oberoende 
hjälp. Genom att ta aktiv ställ-
ning på det här sättet visar vi 
samebyarna att vi kan erbjuda 
detta. 

den affärsjuridiska byrån har 
omkring 50 jurister och hette 
tills förra sommaren Gärde 
Wesslau Advokatbyrå Göteborg. 
Camilla Wikland har arbetat på 
byrån sedan 2007 och tog med 
sig intresset för samerätt från 
sin tidigare arbetsplats. Hon har 
vigt en stor del av sin yrkeskar-
riär åt kampen för Sveriges 
urfolk. I dag har Front Advo-
kater ett team med sju jurister 
med kompetens och erfarenhet 
inom samerätt och mål rörande 
samiska frågor kopplat till mar-
krättigheter, exploatering och 
mänskliga rättigheter.

– Ofta tenderar dessa frågor 
att bli omfattande, så det krävs 
att kunna manna upp med ett 
helt lag med jurister. De samiska 

frågorna är komplexa och inte 
självklarheter för varken mot-
parter eller domstolar. Det är 
väldigt spännande juridik, säger 
Camilla Wikland.

advokatbyrån företrädde för 
några år sedan – under sitt  
tidigare namn – samebyarna  
Ubmeje Tjeälddie, Ran och 
Vapsten i det uppmärksammade 
så kallade Nordmalingsmålet 
där markägare i Nordmalings 
kommun stämde de tre sam-
ebyarna i Västerbottens län. 
Målet handlade om huruvida 
det bedrivits renskötsel på 
markägarnas marker i tillräcklig 
omfattning för att sedvanerätt 
till renskötsel skulle anses ha 
uppkommit. Samebyarna som 
företräddes av Camilla Wikland 
och kollegan advokat Lars Melin 
vann i både tingsrätt och hov-
rätt. 2011 dömde också Högsta 
domstolen till samernas fördel.

– Det gav oss mycket upp-
märksamhet som gav oss flera 
nya klienter. Vi gjorde bra ifrån 
oss i processen samtidigt som 
vi byggde upp en unik ämnes-
kompetens som krävs för att 
tillvarata samiska intressen i 

rättstvister. Att företräda sam-
erna är också en möjlighet att få 
göra skillnad vid sidan om den 
mer klassiska affärsjuridiken, 
säger Camilla Wikland.

sedan årsskiftet har Front 
Advokater anställt en jurist 
verksam i Piteå bland annat 
för att öka kontaktytan mot 
den samiska världen. Advokat 
Lisa Länta har tidigare arbetat 
på bland annat advokatbyrån 
Kaiding och är själv medlem i 
samebyn Jåhkågaska tjiellde.

– Samerätt är ett begrepp 
som dels innefattar en särskild 
juridik kopplad till särskilda rät-
tigheter för ett urfolk och dels 
innefattar den även annan juri-
dik såsom miljörätt, fastighets-
rätt, processrätt och avtalsrätt. 
Det kan handla om företagare 
och företagande inom sam-
ebyarna där juridiska ärenden 
uppstår avseende ordinära 
tvistemåls- och avtalsfrågor. 
Men det kan också handla om 
intrångsprocesser och sedvane-
processer. Denna typ av ären-
den tenderar ofta att bli mycket 
omfattande och tidskrävande, 
säger Lisa Länta. JP

Sveriges enda byrå inriktad på samiska frågor – i Göteborg

Rickard Länta, renskötare i samebyn Jåhkågaska tjiellede och advokaterna Camilla Wikland och Lisa Länta på Front Advokater.
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Världen

Hundratals brittiska 
advokater till Irland

Sedan Storbritannien 
röstade för Brexit har 
antalet brittiska advo-

kater som antagits till The Law 
Society of Ireland ökat kraftigt. 
806 solicitors från England och 
Wales skrev in sig i det irländ-
ska samfundet förra året, enligt 
Belfast Telegraph. Även 27 
solicitors från Nordirland anslöt 
för att säkerställa att de även 
fortsättningsvis ska ha rätt att 
företräda i europeiska domsto-
lar. Före Brexit antog The Law 
Society of Ireland i genomsnitt 
50–100 solicitors från Storbri-
tannien per år.

Advokatsamfund 
ifrågasätter valutgången 

I samband med folkom-
röstningen i mars om 
att ge Turkiets president 

utökad makt beslöt den turkiska 
valmyndigheten att godkänna 
röstsedlar utan officiella stämp-
lar, vilket kan gälla över två 
miljoner röster i valet som vanns 
med en marginal på 1,3 miljoner 
röster. Det turkiska advokatsam-
fundet säger att valmyndighe-
tens beslut bryter mot lagen och 
kan ha påverkat valutgången. EU 
har uppmanat Turkiet att utreda 
uppgifter om valfusk.

Storbritannien bröt inte  
mot Europakonventionen 
när landet återkallade en 
misstänkt terrorists med-
borgarskap, enligt Europa-
domstolen.

En man som är född i Sudan 
1982 kom till Storbritannien som 
barn och blev brittisk medbor-
gare år 2000. Han behöll sitt 
sudanesiska medborgarskap. 
Mannen greps och åtalades 
för brott mot allmän ordning i 
samband med att han deltog i 
protester mot Israels militära 
aktiviteter i Gaza, men lämnade 
Storbritannien 2009 innan han 
hade lagförts.

Därefter deltog mannen i 
terroristrelaterade aktiviteter i 
Somalia med koppling till den 
jihadistiska terroristgruppen 
al-Shabab. I juni 2010 beslöt det 
brittiska inrikesministeriet att 
återkalla hans brittiska medbor-
garskap och att förbjuda honom 
att återvända till Storbritan-
nien, med hänvisning till hans 
inblandning i terroristaktiviteter 

och kopplingar till islamistiska 
extremister.

Mannen, som nu befann sig i 
Sudan, sökte få besluten omprö-
vade hos brittiska myndigheter. 
Medborgarskapsfrågan prövades 
av en särskild domstol för över-
klaganden av migrationsmål, 
Special Immigration Appeals 
Commission (SIAC). Mannen 
påstod att han kunde motbevisa 
anklagelserna om terroristrelate-
rade aktiviteter, men att han inte 
kunde göra det så länge han var 
i Sudan. Han menade att suda-
nesiska myndigheter övervakade 
honom och han skulle utsätta sig 
för risk att skadas av den suda-
nesiska regeringen om han kom-
municerade om sina ärenden 
med Storbritannien. SIAC ansåg 
att det fanns säkra sätt för man-
nen att kommunicera med sina 
advokater och med domstolen. 
I sin dom fann SIAC det styrkt 
att han hade engagerat sig i ter-
roristrelaterade aktiviteter och 
drog slutsatsen att det var helt 
befogat att återkalla mannens 
medborgarskap.

I sin anmälan till Europa-
domstolen hävdade mannen att 
inrikesdepartementets beslut 
kränkte hans rättigheter enligt 
artikel 8 i Europakonventio-
nen om skydd för privat- och 
familjeliv.

europadomstolen avvisade 
klagomålet. Domstolen kon-
staterade att artikel 8 inte kan 
tolkas så att staterna är skyldiga 
att underlätta för personer som 
har fråntagits medborgarskap 
att återvända för att kunna 
överklaga beslutet. I vart fall var 
det mannen själv som ursprung-
ligen hade valt att lämna Storbri-
tannien. Domstolen noterade att 
mannen inte skulle bli statslös 
genom beslutet och att ingrep-
pet i hans privat- och familjeliv 
var begränsat. Mot bakgrund  
av omständigheterna fann Euro- 
padomstolen att det var pro- 
portionerligt och i enlighet med 
lagen att beröva mannen hans 
brittiska medborgarskap. MA

Ansökan nr 42387/13

Rätt att återkalla misstänkt 
terrorists medborgarskap

Ny onlineplattform för 
skydd av advokater
I slutet av mars lanserades EU:s 
onlineplattform ”Index of at-
tacks and threats against Human 
Rights Defenders”. På plattfor-
men redovisas och sammanställs 
angrepp mot advokater och 
andra människorättsförsvarare 
över hela världen. Det var CCBE, 
Rådet för de europeiska advo-
katsamfunden, som förra året 
föreslog att plattformen skulle 
skapas, med utgångspunkt från 
Europarådets plattform till skydd 
för journalister.

CCBE skriver att onlineplatt-
formen är ett viktigt verktyg för 
att förstärka skyddet för hotade 
advokater eftersom den samlar 
larm om angrepp på advokater 
över hela världen.

EUROPADOMSTOLEN

Den aktuella mannen hade deltagit i terroristrelaterade aktiviter i Somalia. På bilden syns skadorna efter en terrorattack i So-
malias huvudstad Mogadishu 2016 där minst elva personer dödades i en attack utförd av samma islamistiska terrorgrupp som 
mannen kopplats till.
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Lexus NX 300h är en crossover med vassa linjer, topp-
modern hybridteknik och suverän komfort för upp till fem
personer. Och nu fi nns den i en specialversion för dig som
tjänstebilsförare: Business Sport. En NX 300h Business
Sport kommer med 18” svartlackade lättmetallfälgar, svart
spindelgrill och svarta backspegelhus samt fyrhjulsdrift
och automatlåda som standard. 

Och på insidan är det fortfarande den skönt förarfokus-
erade miljön och Lexus-känsla i världsklass som gäller. 
Att NX 300h Business Sport just nu har ett kampanjpris 
från 389 500 kr (ordinarie pris 424 100 kr) är ju heller
ingen nackdel. Förmånsvärde från 1 971 kr/mån.* Metallic-
lack tillkommer. Erbjudandet gäller endast juridisk person 
och till och med 30 juni 2017.

Välkommen in på en rejäl provtur. 

NYA NX 300h 
BUSINESS SPORT
FRÅN 389 500 KR.

LEXUS NX

Bränsledeklaration blandad körning: NX 300h 5,2 l/100 km, CO2 121 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet kan ej kombineras med ramavtal eller andra 
rabatter/erbjudanden. *Netto vid 50% marginalskatt. Metalliclack tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad.

LEXUS STOCKHOLM NORR
Ytterbyvägen 14-18, Täby.
Öppet mån-fre kl 10-18, lör kl 11-15.
Tel 010-497 63 50. 
www.lexusstockholm.se
 

LEXUS STOCKHOLM SÖDER
Smista Allé 30, Segeltorp. 
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Framgångsrika organisationer och organisationsförändringar genomsyras 
ofta av det instrumentella synsättet på jämställdhet. Enligt synsättet kan 
många samhällsproblem lösas via jämställdhet och ökad kvinnlig makt.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP

Det finns olika sätt att motivera 
varför organisationer bör 
sträva efter ökad jämställd-

het, berättade Robert Egnell, profes-
sor i militärsociologi och chef för in-
stitutionen för säkerhet, strategi och 
ledarskap vid Försvarshögskolan.

Enligt rättighetsperspektivet är jäm-
ställdhet ett fullgott mål i sig. Efter-
som män och kvinnor är lika mycket 
värda borde de ha ungefär samma rät-
tigheter och dela ungefär lika på mak-
ten, pengarna och chefspositionerna. 
Enligt det instrumentella perspektivet 
har jämställdhet inget egenvärde. Men 
det går, enligt synsättet, att lösa olika 

problem i samhället via jämställdhet 
och ökad kvinnlig makt.

– Vi kan aldrig utrota fattigdomen 
om vi inte också bemäktigar kvinnor. 
Vi kan inte stå emot radikalisering 
och terrorism om vi inte skapar jäm-
ställda och demokratiska samhällen. 
Jämställdhet är en katalysator för an-
dra viktiga samhällsprocesser, sade 
Robert Egnell. 

Framgångsrika organisationsför-
ändringar mot ökad jämställdhet 
kännetecknas nästan alltid av att de 
genomsyras av det instrumentella 
synsättet. Flera företagsekonomiska 
studier visar till exempel att det finns 

ett samband mellan jämställdhet och 
lönsamhet.

Enligt Robert Egnell är det tänkbart 
att även advokatbyråer, domstolar 
och rättskipningen generellt skulle 
fungera mer effektivt med fler kvin-
nor i ledningarna. 

– Frågan är om ett icke-jämställt 
rättssystem någonsin kan ses som le-
gitimt att företräda en befolkning. Det 
kanske finns en större demokratisk 
fråga och rättsfråga i det här, sade han.

robert egnell nämnde att 60 procent 
av dem som tar examen i juridik är 
kvinnor. Han konstaterade också att 
på advokatbyråerna är huvuddelen 
av de biträdande juristerna kvinnor 
men att de kvinnliga delägarna på de 
största byråerna i Sverige bara är 13 
procent. Han frågade sig vad som pre-
mieras på advokatbyråerna och drog 
en parallell till försvaret. 

”Samhällsproblem kan     lösas via jämställdhet” 

Under årets Rakelkonferens fick de 236 deltagarna lyssna till 
föreläsningar om bland annat strategier för att uppnå effektivare 

organisationer genom jämställdhet och digitaliseringens påverkan 
på samhällsstrukturen samt den juridiska tjänstemarknaden.

FOTO: MAGNUS ANDERSSON, KAMILLA KVARNTORP OCH JOHAN PERSSON

Reportage Rakel 
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– Av fyskraven inom det militära 
skulle man kunna tro att det går att 
vinna krig genom att vara bra på att 
göra armhävningar. Men ingen office-
rare som jag har pratat med och som 
har lett förband i krig har sagt att en 
förlust berodde på att de andra var 
fysiskt starkare. Yrket soldat är inte 
lika fysiskt som tidigare. Det är nästan 
alltid dåligt beslutsfattande på olika 
nivåer som leder till misslyckanden i 
strid. Men det går inte att sänka fys-
kraven och höja IQ-kraven. Det går så 
kraftfullt emot kulturen inom försva-
ret. Det kanske är likadant på advo-
katbyråerna, man mäter kvalitet i an-
talet timmar man är på kontoret, hur 
tillgänglig man är och tänker inte på 
att det kanske missgynnar dem som 
är duktigast och skulle vinna flest mål 
och dra in mest pengar. 

När det finns en förståelse för att 
jämställdhet främjar verksamheten 

är frågan vilken strategi organisatio-
nen ska förändras med. Det handlar, 
enligt Robert Egnell, om att balansera 
mål, metoder och resurser på ett bra 
sätt. Men inledningsvis är det viktigt 
att inse motståndet. 

– Det är lätt att som man tycka att 
jämställdhet är bra tills man får ge 
upp sin ordförandepost därför att det 
finns en kvinna som är minst lika bra 
som en själv. Många män känner att 
de har rätt till chefskapet.

Det handlar också om att fokusera 
på kärnverksamheten, och inte lura 
sig att tro att en advokatfirma vill ha 
jämställdhet som mål nummer ett i 
sin verksamhet, sade Egnell.

– Jag tror inte att delägarna tycker att 
det är okej att minska vinsten med 10 
procent nästa år för jämställdhetens 
skull. Man måste kunna argumentera 
inom ramen för kärnverksamheten och 
den existerande verksamhetens mål. 

Enligt Robert Egnells erfarenhet är 
en förutsättning för att en förändring 
ska komma till stånd på jämställdhets-
området att arbetet sker inifrån. 

– Där det har gått bra är det några 
nyckelpersoner på insidan som har 
fått fotfäste och gehör på högre nivå. 
Det är oftast inte på grund av politiskt 
tryck utifrån det har skett en föränd-
ring.

avslutningsvis undrade Advokat-
samfundets generalsekreterare Anne 
Ramberg varför starka kvinnor pro-
vocerar så många. Kvotering kan vara 
lösningen på problemet, tror Robert 
Egnell.

– Jag tror att det handlar om att 
tvinga oss att vänja oss vid en jäm- 
ställdare miljö. Den dag då de flesta 
män har haft en kvinnlig chef kom-
mer de att sluta reagera som de gör, 
sade han. n

”Samhällsproblem kan     lösas via jämställdhet” 

» 

” Vi kan aldrig 
utrota fattig

domen om 
vi inte också 
bemäktigar 
kvinnor. Vi 
kan inte stå 

emot radika
lisering och 

terrorism om 
vi inte skapar 

jämställda 
och demo

kratiska 
samhällen.”  

Robert Egnell

Reportage Rakel 

Robert Egnell tror att advokat-
byråer, domstolar och rätt-
skipningen generellt skulle 
fungera mer effektivt med 
fler kvinnor i ledningarna.
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Digitaliseringen påverkar 
 redan stora delar av sam-
hället och innebär nya 
 affärsmöjligheter. Men ut-
vecklingen är inte riskfri.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP

Kännetecknande för branscher 
som har tagit till sig digitali-
seringen och producerar va-

ror och tjänster på ett nytt sätt är att 
ingen etablerad aktör är den som har 
drivit transformationen.

– Samtliga branscher har förändrats 
på grund av att en helt ny aktör har 
klivit in och ifrågasatt allt från grun-
den, sade Sara Öhrvall, rådgivare och 
styrelseledamot i flera stora svenska 
företag, bland andra SEB, Bonnier 
och Investor.

Hon gick också igenom vad som 
sker på fem teknikområden och hur 
utvecklingen påverkar oss alla. På da-
taområdet kan för första gången alla 
typer av data, både beteenden i den 
fysiska och i den digitala världen, ag-
gregeras och analyseras. Möjlighe-
terna att anpassa varje produkt och 
tjänst till varje individs unika behov är 
därför större än någonsin, berättade 
Sara Öhrvall.

– Vad händer när varje företag vet så 

Nya förutsättningar kring att bedriva advokatverksamhet 
Digitaliseringens framfart de 
senaste decennierna har varit 
snabb. Forskaren Charlotta 
Kronblad menade att den 
dessutom har påverkat hela 
grundstrukturen och för-
utsättningarna att bedriva 
advokatverksamhet.

Samhället har de senaste decen-
nierna genomgått en digitalise-
ring som haft stor påverkan på 
inte minst hur, när och var vi ar-
betar. Under hösten 2016 djup-

intervjuade Charlotta Kronblad, 
forskare vid Chalmers universi-
tet i Göteborg, 33 representan-
ter för svenska advokatbyråer, 
bland annat Vinge, Mannheimer 
Swartling och MAQS, samt ett 
antal andra branschaktörer för 
att se om digitaliseringen även 
har påverkat affärsjuridiken och 
dess affärsmodell. (Läs mer i 
Advokaten 1/2017.)

studien visar att 75 procent 
av urvalet har gjort eller står 

inför stora it-investeringar. En 
tredjedel av aktörerna använder 
i dag virtuella system som de 
delar med klienter. Flera av de 
större svenska advokatbyråerna 
har nyligen påbörjat tester av 
programvaror för artificiell intel-
ligens, AI.

– Det tyder på att branschen 
inte längre har ett lika lågt kapi-
talbehov som det rent historiskt 
haft. Det räcker inte längre med 
intellektuellt kapital, brevpapper 
och skrivmaskin. Det behöver i 

dag göras ganska stora it-investe-
ringar, sa Charlotta Kronblad.

Kronblads studie visar även 
på att digitaliseringen och it-
investeringarna har haft påver-
kan på advokatbyråer och andra 
branschaktörers affärsmodell, 
betalningsmodell samt behov av 
biträdande jurister. 32 procent 
av de intervjuade uppgav att 
de i dag inte har timpris som 
standardiserad prismodell. 

– Digitaliseringen utmanar 
den klassiska betalningsmodel-

Digitaliseringen medför     omvälvande förändringar
Reportage Rakel 

» 

Sara Öhrvall är 
rådgivare och
styrelseledamot 
i flera stora 
svenska företag.
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mycket om kunderna redan innan de 
kliver in genom dörrarna eller går in 
på en sajt?, sade hon.

Inom området artificiell intelligens 
tävlar stora aktörer som Apple och Mi-
crosoft om att utveckla så kallade bot-
tar, det vill säga virtuella personliga 
assistenter i mobilen.

– Det blir som att ha en privatsekre-
terare i telefonen som känner oss och 
kan förutspå vilka behov vi har och 
ge oss rekommendationer proaktivt. 
Innan vi ens har hunnit göra en Goog-
lesökning kommer botten att säga, jag 
vet vad du är ute efter, här kommer 
ett förslag.

Därefter talade Sara Öhrvall om 
teknikområdet internet of things, som 
handlar om röststyrda uppkopplade 
objekt, och gav ett exempel. 

– Sensorer på min kropp känner att 
jag fryser och då höjs värmen automa-
tiskt. Internet of things håller på att 
bli en följsam varelse som anpassar 
sig efter oss.

en annan ny teknik är augmented rea-
lity, med vilken det går att bygga da-
talager ovanpå fysiska miljöer. Med 
hjälp av tekniken är det till exempel 
möjligt att återskapa en bild av hur en 
brottsplats ser ut. Ytterligare en tek-
nik som blir alltmer utbredd är auto-
mation och robotik. Vissa företag har 
redan ersatt mänskliga kundkontak-

ter med robotar som vet exakt vilka 
preferenser varje kund har. 

– Är roboten, som vet allt om kun-
dens behov och hela tjänsteutbudet 
som finns tillgängligt, då en bättre 
eller sämre kundkontakt än en män-
niska som är anställd? Det kan man 
fråga sig. Det är säkert olika i olika si-
tuationer, sade Sara Öhrvall.

Företagen väntas ta till sig digitali-
seringen på olika sätt. Sara Öhrvall 
tror att vi bara har sett början på hur 
företagen genom datadrivna tjänster 
samlar in information för att lära sig 
mer om människors beteende. Många 
experiment kring prismodeller är 
också att vänta. Konkret kan tekni-

ken leda till att det blir vanligare med 
realtidsprissättning, regnkläder blir 
då automatiskt dyrare om det regnar 
och billigare när solen skiner. Flera 
företag kommer också att testa nya 
affärs modeller innan tekniken är på 
plats, för att på ett kostnadseffektivt 
och säkert sätt förbereda sig på ett 
digitalt skifte.  Alltmer kunskap auto-
matiseras också med stor sannolikhet 
framöver.

– Företag som vågar tänka om kan 
kapa sina kostnader oändligt mycket.  
Samtidigt kan de höja sin kompetens 
när individerna i företagen kan göra 
smartare saker. Inom journalisti-
ken kan robotar redan skriva många 
slags texter och inom er bransch kan 
viss juridik automatiseras. Det finns 
områden där vi kanske underskattar 
datorernas överlägsenhet, sade Sara 
Öhrvall.

avslutningsvis konstaterade hon att 
det finns fantastiska möjligheter med 
den nya tekniken. Men att det är vik-
tigt att komma i håg att tekniken inte 
har någon etik och moral. 

– I fel händer kan den här tekniken, 
som är så oerhört kraftfull, göra att 
det går väldigt snett. Vi måste alla bli 
mer kunniga och medvetna om tekni-
ken och dess kraft så att vi kan ställa 
rätt frågor och välja rätt politiska le-
dare, sade Sara Öhrvall. n

Nya förutsättningar kring att bedriva advokatverksamhet 

”Vi måste 
alla bli mer 

kunniga och 
medvetna 

om tekniken 
och dess kraft 

så att vi kan 
ställa rätt frå
gor och välja 
rätt politiska 

ledare.”  
Sara Öhrvall

len som utgår från tid. Det är 
ganska självklart eftersom de 
digitala verktygen får tiden att 
minska. Det handlar om att 
ersätta timprismodellen med ett 
slags värdemodell, menade hon.

charlotta kronblad menade att 
AI framöver kommer att föränd-
ra förutsättningarna att driva 
advokatbyrå än mer genom nya 
organisationsstrukturer och 
partnerskap som sker på inter-
nationell nivå. Flera engelska 

och amerikanska storbyråer har 
det senaste året bildat partner-
skap med programvaruutveck-
lare av AI.

– Digitaliseringen blir enkelt 
en it-fråga, men det är en 
strategisk fråga. Nya ekosystem 
där advokatbyråer blir partners 
med AI-bolag visar att den och 
dess möjligheter påverkar hela 
grundstrukturen och förutsätt-
ningarna att bedriva juristverk-
samhet, sa Charlotta Kronblad.
 JP » 

Charlotta Kronblad.

Digitaliseringen medför     omvälvande förändringar
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Domarnämnden tar hjälp av psykologtester vid rekryteringen av chefsdoma-
re. Men det är inte alltid psykologens favoritkandidat får jobbet.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP

Sedan den 1 januari 2011 är Do-
marnämnden en fristående 
myndighet som självständigt 

föreslår vilka jurister regeringen ska 
utnämna till ordinarie domare.

Heléne Lövung, kanslichef vid Do-
marnämnden sedan 2014, berättade 
att det krävs mod av nämnden, bland 
annat för att inte föreslå sökande som 
nämnden inte anser håller måttet. 

– Det är inte alltid enkelt när det är 
rekryteringsproblem på en ort, sade 
Heléne Lövung, som även konstatera-
de att Domarnämnden har stor makt 
och att dess uppdrag är meningsfullt.

Speciellt för domaryrket är domar-
nas i regeringsformen grundlagsfästa 
oberoende och självständighet. Ordi-
narie domare anställs också med full-
makt.

– Det ger ett starkt anställnings-
skydd och innebär att domaren i prin-
cip är oavsättlig, sade Heléne Lövung 
och tillade att det därför är viktigt att 
de som utnämns till domare i Sveriges 
domstolar är de skickligaste och för 
yrket mest lämpade juristerna.

För att utnämnas till chefsdomare 
måste först förutsättningarna för att 

bli ordinarie domare vara uppfyllda. 
Enligt nämndens kravprofil ska ordi-
narie domare bland annat ha goda ju-
ridiska kunskaper, analytisk förmåga 
och gott omdöme. För chefsdomare 
tillkommer krav på ytterligare anlag 
som till exempel administrativ, social 
och kommunikativ förmåga. För att få 
ett så brett bedömningsunderlag som 
möjligt till chefsbefattningar använ-
der Domarnämnden sig av ett antal 
psykologtester. Här kommer Peter 
Starck in i bilden. Han är psykolog 

samt ledarskaps- och organisations-
konsult och har medverkat vid ett 
stort antal rekryteringar av chefer till 
Sveriges domstolar. Hans erfarenhet 
är att gott ledarskap bland annat bott-
nar i psykologisk trygghet, empati och 
lyhördhet.

– Min slutsats är att den bästa leda-
ren är den som bygger och upprätt-
håller högt välmående och därmed 
hög prestation i arbetsgruppen. Ut-
värderingen av ledarskapet skulle 
kort och gott kunna vara resultatet 
över tid, sade han.

för att bedöma om en sökande är 
lämplig som chefsdomare görs tre 
psykologtester som kompletteras 
med en intervju.

– Genom testerna får vi fram per-
sonlighetsdrag och preferenser – vad 
vi kan förvänta oss av en person, sade 
Peter Starck. 

I ett begåvningstest på tid mäts ge-
nerell begåvning, det vill säga tanke-
stil och logisk förmåga.

– Testet ger en bra infallsvinkel på 
hur snabbt man fångar upp essen-
tiella data i ett sammanhang, drar 
slut satser och tar sig vidare mot en 
lösning. I en ledande befattning krävs 
ibland att man snabbt kommer fram 
till en  slutsats, en idé eller ett under-
lag. Testet har därför rätt stor bety-

Psykologtester värdefulla vid 
utnämning av chefsdomare

”Genom 
testerna får vi 
fram person
lighetsdrag 

och preferen
ser – vad vi 

kan förvänta 
oss av en 
person.”  

Peter Starck

» 

Birgitta Ohlsson: Kvinnornas         duktighet är inte problemet
– Problemet är inte kvinnornas 
duktighet. Problemet är att vi 
lever i ett ojämställt samhälle, 
där kvinnor och män inte tävlar 
på lika villkor. Det sa Birgitta 
Ohlsson, liberal riksdagsleda-
mot, som talade om sin bok 
Duktiga flickors revansch.

Birgitta Ohlsson utgick från en 
rad egna erfarenheter från upp-

växt, släkthistoria och yrkesliv. 
Hon gav en rad exempel på hur 
begåvade och ambitiösa kvinnor 
möter motstånd och hur deras 
prestationer tystas ned.

Hon berättade att hon första 
gången insåg hur duktigheten 
kan skava och provocera andra, 
när hon var 6 år och gick i för-
skolan och en pojke medvetet 
förstörde en avancerad pärlplat-

Birgitta Ohlsson, 
liberal riksdags-
ledamot och 
tidigare EU- och 
demokrati- 
minister, 
presenterade 
tio myter om 
duktighet och 
tio ”budord” ur 
sin nyutgivna 
debutbok 
Duktiga 
flickors 
revansch.

Peter Starck, psykolog samt ledarskaps- och organisationskonsult.
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delse för helhetsbedömningen, sade 
Peter Starck.

I ett personlighetstest svarar chefs-
kandidaterna på en mängd frågor om 
sig själva. Med hjälp av svaren ges en 
bild av hur öppna, samvetsgranna, 
utåtriktade, sympatiska och anpass-
ningsbara de är.

– God anpassningsförmåga är en 
grundläggande faktor för ett fram-
gångsrikt ledarskap, sade Peter 
Starck.

I ett tredje test identifieras elva risk-
beteenden, bland annat om personen 
i fråga är ombytlig, har stort kontroll-
behov, är överdrivet försiktig eller ma-
nipulativ.

de tre testerna kompletteras med en 
strukturerad intervju som varar i en 
dryg timme.

– Intervjun bidrar till att säker- 
ställa de resultat som har kommit  
fram i testerna. Vi har ett bra pa-

ket när vi testar domare, sade Peter 
Starck. 

Men det är inte alltid de kandidater 
som han sätter främst som Domar-
nämnden väljer att föreslå för reger-
ingen.

– Psykologbedömningen är bara en 
del av underlaget som vi tar ställning 
till. Därtill kommer nämndens egen 
intervju, i förekommande fall chefs-
yttrande och de skriftliga referenser-
na, sade Heléne Lövung. n

» 

Birgitta Ohlsson: Kvinnornas         duktighet är inte problemet
ta som hon hade byggt. Birgitta 
Ohlsson var också ”kuddflicka” 
under alla åren i skolan: en snäll 
och duktig flicka som läraren 
sätter mellan de bråkigaste och 
stökigaste killarna i klassrum-
met för att lugna ned situatio-
nen.

– Många tjejer som växer upp i 
dag har precis samma situation, 
sa hon.

När hon senare var EU-minis-
ter fick hon uppleva likartade 
erfarenheter i europeiska sam-
manhang, där de få kvinnliga 
ministrarna kunde utsättas 
för förringande eller sexistisk 
behandling.

– Ibland undrade man om 
man var på mansklubb eller 
ministermöte, sa hon.

Birgitta Ohlsson förklarade 

att en synonym till duktighet för 
henne är strävsamhet.

– För mig handlar duktighet 
mycket om att vara duktig för 
sin egen skull, inte för andra. 
Och att komma i en situation 
i livet när man känner att 
duktigheten värmer ens själv- 
känsla, och inte skaver och 
sliter ut en.

Birgitta Ohlsson sammanfat-

tade varför de ambitiösa kvin-
norna behövs:

– Det är en tuff period för 
duktiga flickor globalt nu. Alltför 
många ledare i alltför många 
länder attackerar demokratin 
och rättsstaten. Alla vet vilka 
som blir de första offren när en 
demokrati blir svag – det blir 
kvinnor och minoriteter. Därför 
är ni så viktiga.  MA

För att bedöma 
om en sökande är 

lämplig som chefs-
domare görs tre 

psykologtester som 
kompletteras med 

en intervju.

Reportage Rakel 
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» » 

Sönne Svensson och Anna Reldén. Maria Norman och Doris Högne.

Eva Thunegard och Lena Frylemo. Sofia Blom och Neda Khanshan.

Stämningen var på topp på årets Rakelkonferens. Inger Söderholm, Karin Lindell och Katrin Aslan.

Rakelkonferensen skapar många möjligheter till att utbyta erfarenheter och skapa 
kontakter. Eva Wendel Rosberg och Cecilia Klerbro.



Vad händer om du råkar ut för ett 
dataintrång och inte kommer åt 
avgörande dokumentation inför en 
viktig plädering? 
Vi är mer beroende än någonsin av vår digitala information. Samtidigt är dataintrång ett prob-
lem som bara ökar, och metoderna blir mer och mer sofistikerade. Allt fler småbolag råkar illa 
ut och följderna kan bli kostsamma. 

Willis Towers Watson har tillsammans med If tagit fram en frivillig databrottsförsäkring som ett kom-
plement till kontorsförsäkringen. Databrottsförsäkringen gäller vid dataintrång i din verksamhet – det 
vill säga om någon utan lov skaffar tillgång till, ändrar, förstör, raderar eller på annat sätt gör data, 
programvara och nätverk otillgängligt. 

Databrottförsäkringen ger dig:
• Tillgång till IBM:s dataexperter 24 timmar om dygnet som hjälper dig att avgöra om du drabbats 

av dataintrång. 
• Hjälp att återställa dina system så att du snabbt är igång med verksamheten igen om du råkat illa 

ut. 
• Ersättning av kostnader som uppkommer vid avbrottet samt kostnader för att se till att känsliga 

uppgifter om dina kunder inte stjäls. 

Kontakta advokatservice hos Willis Towers Watson om du vill veta mer. 
Tel: 08 – 546 359 60
E-post: advokatservice@willis.com
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Så upprätthölls lag och     ordning i äldre tider
när vi visualiserar gångna tiders fattiga, farliga värld, 
skarpt kontrasterande mot nutida verklighet och ideal, 
ingår alltid laglösheten och den rättsliga osäkerheten som 
ett ofärdsbådande åskmoln, mörkt hängande över våra 
förfäders liv, med grymma övergrepp och blodshämnd 
som förutsägbara blixtnedslag. Hur kunde folk klara sig? 
Alla som sett en westernfilm tror sig veta svaret: det kunde 
de inte. Revolverns eller yxans lag gällde. Makt var rätt.

en hastig blick på europa för ett drygt millennium sedan 
stärker uppfattningen att det sannerligen inte var bättre 
förr. När herremännen bråkade som allra värst – som i 
Sydfrankrike på 900-talet – gick präster och biskopar så 
långt att de på eget initiativ började lagstifta om beskydd 
för vanligt folk. På 1000-talet utvecklades detta till en stor 
”gudsfredsrörelse”. På 1020-talet växte pretentionerna: 
man lagstiftade om att vissa perioder på året, i synner-
het kring helgerna, skulle vara fredade från allt våld. Om 
inte de världsliga myndigheterna hjälpte biskoparna att 
upprätthålla ordningen var dock den tänkta rättsliga ord-
ningen en omöjlighet. Gudsfrederna levde kvar ända till 
1200-talet i brist på en bättre fredsbevarande centralmakt.

det verkligt intressanta är emellertid inte krisfenomenet 
som sådant – att den starke ville använda knytnäven eller 
svärdet för att få sin vilja igenom – utan hur samhällets 
högsta ledning ideligen bemödade sig om att skapa ord-
ning ur kaos. Som exempel på hur de juridiska behoven 
ofta sattes över politiken kan vi betrakta de perioder då 
det svenska riket var delat. Under åren kring 1310 härska-
de tre bröder över var sin del av Sverige. Mellan 1356 och 
1359 härskade den upproriske kungasonen Erik Magnus-
son över vissa delar av landet, medan fadern Magnus  
Eriksson regerade över resten. Efter att Magnus störtats 
från tronen 1363 lydde huvuddelen av Sverige under 
Albrekt av Mecklenburg, men Värmland, Dalsland och en 
stor del av Västergötland kontrollerades av Magnus son Hå-

kan, som också var kung av Norge. Dylika uppdelningar av 
väldet, vilka till råga på allt skedde medelst vapenmakt, var 
som gjorda för att framkalla rättslig osäkerhet. De bevarade 
källorna tyder dock på motsatsen. Lagmännen och härads-
hövdingarna, som väl att märka också var stormän som 
deltog i det politiska och militära spelet, såg det i regel som 
sin främsta plikt att värna om rätten. När stridsdammet 
lagt sig måste ju livet gå vidare, och de föränderliga grän-
serna fick inte lägga hinder i vägen för rättsutövningen, lika 
lite som de tilläts blockera för jordtransaktioner. Samma 
medlemmar av högfrälset som bekämpade varandra ener-
giskt i krigstider kunde samarbeta effektivt på de rättsliga 
arenorna när man slutit stillestånd eller fred.

ett av våra mest väldokumenterade exempel på hur lagen 
triumferade över politiken i det gamla Europa stammar 
från det tidigmedeltida Irland. Ön var uppdelad i ett hund-
ratal småkungariken som ofta låg i fejd med varandra. Om 
inte lagens upprätthållare haft en ovanligt stark ställning 
vid kungarnas och stormännens sida hade ön sönderfallit i 
anarki. Redan nationalhelgonet Sankt Patrick konstaterade 
på 400-talet att det fanns en särskild yrkeskår, ”de som 
dömde”, vid sidan av kungen. Domarna (sing. brithem, 
plur. brithemain) hade kontroll över den manifesta lagen, 
medan kungarna snarare förknippades med en kvasi-
juridisk ”sanning” (fír), som var förknippad med uppfatt-
ningar om tabu, öde, lycka och olycka. Föreställningen 
om fír innebar förvisso att ett kungligt vittnesmål kunde 
köra över alla andra och avgöra en tvist, men kungarna 
var sällan inblandade i de rättsliga målen. Den som var 
missnöjd över ett domslut givet av en brithem kunde 
överklaga, men i praktiken hanterades frågan i så fall av en 
kunglig ämbetsman kallad muire, som i sin tur fick avgöra 
om ärendet skulle föras vidare eller inte. Kungens svaga 
ställning medförde att det splittrade Irland ur juridisk 
synvinkel blev ett förvånansvärt enhetligt land. Eftersom 
kungarna inte stiftade egna lagar kunde brithemain – vilka 

GÄSTKRÖNIKÖR
DICK HARRISON
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antagligen kände varandra väl och samarbetade; Irland 
är inte särskilt stort – behålla greppet om utvecklingen. 
Den iriska lagen var territoriell på ett sätt som fick de små 
kungarikenas gränser att skymmas av den gemensamma 
juridiska strukturen. Lagens föreskrifter applicerades på 
hela ön oavsett hur den dynastiska väldeskartan såg ut.

av detta skäl kan det ha sitt intresse att se vilka ämnen 
lagstiftarna tog upp. De iriska lagtexterna, som skrevs på 
folkspråket under seklerna närmast före år 600, uttalade 
sig om allt mellan himmel och jord: rangordningen inom 
stormannaskiktet, olika yrkesmäns plikter och skyldig-
heter, sociala band och relationer (äktenskap, släktskap, 
klientel, omhändertagande av gamla och sinnessjuka med 
mera), skador och sjukdomsfall, stöld och liknande brott, 
kvinnans rätt till skilsmässa, en mängd komplicerade 
frågor rörande jord och djur, den veritabla djungeln av 
kontrakt och juridiska institut, och så vidare. Målet för 
brithemain tycks ha varit att reglera så många aspekter 
av samhällslivet som överhuvudtaget var möjligt, varefter 
regelverket skulle kunna konsulteras i syfte att lösa alla 
problem som antogs kunna uppkomma. Lagen innehåller 
till och med bestämmelser om ersättning för uppkomna 
skador i samband med ungdomars hårdhänta lekar och 
spel. Dessutom fanns brithemain alltid på plats för att om 
så krävdes ta ställning till besvärliga situationer, i vilka 
reglerna borde ändras.

det stora bekymret var alltså inte hur man skulle döma. 
Alla, både i den tidiga medeltidens irländska kungariken 
och i senmedeltidens Sverige, visste till vilket ting man 
skulle gå och vilken lagman som satt inne med kunskaper. 
Problemet var verkställandet av domsluten. Det äldre 
samhället saknade en självklar, allmänt respekterad och 
välfinansierad instans för genomförandet av domslut 
och bestraffningar, varför denna börda påfallande ofta 
landade på folkets egna axlar. Därav de många föreskrif-

terna om fredlöshet och uppmaningarna till kollektivt 
agerande mot allvarliga fall av normöverträdelse. Det var 
inte meningen att brottslingar skulle undkomma. Samtliga 
lagstiftare, såväl kungar som domare och andra laglärda, 
strävade efter att ersätta gudsdomar, rättsliga envig och 
privata vendettor med organiserade förhandlingar, bö-
tesskalor och uppgörelser i godo.

historien om hur de bräckliga medeltida rikena omvand-
lades till tidigmoderna stater på 1500- och 1600-talen är 
i stor utsträckning en historia om hur denna dröm blev 
verklighet. Bönder och borgare lärde sig att acceptera 
överhetens krav när de insåg att de fick något tillbaka. 
Samme knekt som drev in skatter kunde vara ett effektivt 
värn mot massmissbrukande storbönder, adliga brotts-
lingar och andra illgärningsmän. I valet mellan en svag 
överhet med rudimentära rättsstrukturer och ett starkare 
samhälle var valet enkelt.

Dick Harrison
Professor i historia vid Lunds universitet och författare

Så upprätthölls lag och     ordning i äldre tider
”Historien om hur de bräckliga medeltida rikena 
omvandlades till tidigmoderna stater på 1500- och 
1600-talen är i stor utsträckning en historia om hur 
denna dröm blev verklighet. Bönder och borgare 
lärde sig att acceptera överhetens krav när de 
insåg att de fick något tillbaka.”

25
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Så kan Sverige 
möta den 

hårdnande 
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» 

Skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod erövrar världen. 
En rad nya skiljedomsinstitut och skiljedomstolar växer 

fram och erbjuder sina tjänster. Nykomlingarna utmanar 
de traditionella skiljedomssätena, och Stockholm med sin 
tradition av öst–västtvister möter nu allt hårdare konkur-
rens. Nu måste alla krafter vara med och marknadsföra 
svenskt skiljeförfarande och svensk rätt, anser några av 
 Sveriges ledande skiljemän, advokater och akademiker.

TEXT: ULRIKA ÖSTER, TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON FOTO: ISTOCK, TT MED FLERA
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kiljedomsvärlden växer. Även om det inte finns 
någon allomfattande global statistik talar de 
olika skiljedomsinstitutens siffror sitt tydliga 
språk. ICC, Skiljedomsinstitutet vid Internatio-
nella handelskammaren i Paris, redovisade re-

kordsiffror för året 2016, med 966 mål. Londons 
internationella skiljedomstol, LCIA, har närmare 

fyrdubblat antalet mål sedan 1999, och Singapores 
internationella skiljedomscenter, SIAC, har vuxit ännu 
snabbare. 

Och ökningen skapas inte bara 
av företag i de gamla industri-
länderna. Patricia Shaughnessy, 
jur. dr och universitetslektor vid 
Stockholms universitet, ger sin 
bild av utvecklingen:

– Skiljeförfaranden växer glo-
balt, både i antal mål och i anta-
let skiljedomssamhällen runt om 
i världen. I dag börjar skiljeförfa-
randena verkligen ta fart i Afrika, 
i ett antal länder i Asien där det 
knappt fanns förr, i Mellanöstern 
och Latinamerika, och så vidare. 
Men det ökar också i de traditio-
nella miljöerna som London och 
Paris. Så här kan man verkligen 
tala om en global ökning, säger 
Patricia Shaughnessy. 

Bland de nya skiljedoms-
institut som växer fram är några 
främst nationella eller regio-
nala, som Nairobis snabbt väx-
ande  internationella skiljedomscenter i Kenya, som löser 
 tvister mellan företag från hela Östafrika. Andra syftar 
till att locka företag från hela världen, som SIAC i Singa-
pore eller Hongkongs internationella skiljedomscenter, 
HKIAC. 

FLER VILL DELA KAKAN

Antalet skiljeförfaranden ökar alltså, samtidigt som allt-
fler aktörer vill vara med och dela på den växande kakan. 
Hur klarar sig Sveriges stolthet, Stockholms handelskam-

mares skiljedomsinstitut SCC, i den nya globala skilje-
domsvärlden? 

Det beror på hur man ser det. Antalet nya mål vid SCC 
är fortsatt högt och jämnt, med ungefär 200 nya mål om 
året. Ungefär hälften av dessa mål är internationella, det 
vill säga har minst en part som inte är svensk. Samtidigt 
har inte antalet tvister som slits vid SCC ökat särskilt un-
der de senaste åren. 

– Sverige har på intet vis blivit sämre, snarare tvärtom. 
Däremot har flera konkurrenter 
kommit in som också har blivit 
mer professionella. De utnytt-
jar andra fördelar än vi har i 
Stockholm, säger advokat Robin 
Oldenstam, med uppdrag som 
både skiljeman och ombud i 
skilje förfaranden. 

Även advokat Christer Daniels-
son, ordförande i Swedish Arbi-
tration Association, har märkt 
den ökande konkurrensen.

– Det kommer ingenting gratis 
längre. Ska vi ens vidmakthålla 
vår position, tror jag vi måste ”ut 
och sälja”, om man ska uttrycka 
sig lite vanvördigt, fastslår han.

Advokat Claes Lundblad, er-
faren skiljeman, tycker sig se att 
Sverige och svenskt skiljeförfa-
rande har tappat mark under de 
senaste tio åren, inte minst när 
det gäller att locka företag från 
Ryssland och övriga länder i det 

som förr var östblocket. 
– Bilden av Sverige har förändrats. Vi uppfattades som 

ett neutralt forum där även öststatsaktörer kunde på-
räkna rättvisa utan politisk påverkan. Den övergripande 
bilden har förändrats. Till detta kommer att företag i öst 
inte längre är delar av kommandoekonomier där staten 
kunde påverka innehållet i avtal mellan inhemska före-
tag och västliga avtalsparter. Man styr inte skiljetvister till 
visst land på samma sätt som tidigare. Han jämför med 
den schweiziska handelskammarens skiljedomsinstitut, 

”I dag börjar skilje
förfarandena verkligen 
ta fart i Afrika, i ett an
tal länder i Asien där 

det knappt fanns förr, i 
 Mellanöstern och Latin
amerika, och så vidare. 
Men det ökar också i de 
traditionella miljöerna 
som London och Paris. 

Så här kan man  
verkligen tala om en  

global ökning.”
Patricia Shaughnessy

Skiljeförfarande är ett sätt att avgöra en tvist ut-
anför domstol. Ett sådant förfarande grundar sig 
ofta på ett särskilt avtal (en skiljeklausul), som 
parterna ingått på förhand. När en tvist uppstår 
kan en av parterna påkalla ett skiljeförfarande. 
Skiljenämndens avgörande kallas skiljedom och 
har samma rättsverkningar som en domstols-
dom. 

Skiljeförfarandet är inte offentligt som en dom-
stolsförhandling, och ska normalt gå snabbare 
än en domstolsprocess. Domen går inte att över-
klaga, men en domstol kan pröva om förfarandet 
har uppfyllt lagens grundläggande krav. En sådan 
prövning görs om någon av parterna klandrar do-
men. Skiljedomar är verkställbara i 150 länder.

Ett skiljeförfarande kan genomföras vid ett eta-

blerat skiljedomsinstitut, institutionella förfaran-
den, eller utan att något institut finns inkopplat. 
Det senare brukar kallas för ad hoc-förfaranden. 
Det finns ingen statistik över de skiljeförfaranden 
som sker ad hoc. Advokat Christer Danielsson 
uppskattar att ungefär 25 procent av hans skilje-
mannauppdrag är ad hoc-uppdrag. Advokat Lena 
Frånstedt Lofalk gissar på 20 procent.

SKILJEFÖRFARANDEN 

Patricia Shaughnessy.

Christer Danielsson.
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SCAI, som han anser har klarat konkurrensen bättre. Det-
ta beror delvis på att Schweiz som icke EU-medlem ses 
som mer neutralt. Men landet har också andra fördelar. 

– Landet har en stor och skicklig kader av duktiga skil-
jemän och partsombud.  Härtill kommer den skillnaden 
mellan Sverige och Schweiz att Schweiz är ett tysk- och 
fransktalande land. Det betyder att det finns en litteratur 
på franska och tyska om innehållet i den gällande rätten. 
Där har vi inte samma fördelar när det gäller Sverige och 
det lilla svenska språket, påpekar Claes Lundblad. 

PROFFSIGT INSTITUT

Tvister mellan öst- och västföretag utgör fortfarande en 
stor del av de internationella målen vid SCC. 

En annan typ av tvister som ökar i Stockholm är inves-
teringsskyddstvister. Institutet i Stockholm är världens 
näst största säte för just investeringsskyddstvister, efter 
Världsbankens institut ICSID i Washington. 

Investeringsskyddstvisterna är ofta uppmärksammade 
och spektakulära, men antalet är litet: Under 2016 av-
gjordes sju investeringsskyddstvister vid SCC. Det inne-
bär också att ganska få advokater kommer i kontakt med 

dessa tvister. Men Robin Oldenstam tycker ändå att in-
vesteringsskyddstvisterna är ett kvitto på Sveriges goda 
renommé på skiljemannaområdet. 

– Investeringsskyddstvister innebär många politiska 
hänsyn. Det är ett fint betyg på tilliten till Sverige att de 
förläggs hit, säger han, och tillägger att Sveriges rykte 
som ett effektivt, modernt och jämställt land med låg kor-
ruption över huvud taget är viktiga argument för att välja 
Stockholm och Sverige som säte för skiljeförfaranden.

– Man kan säga att det svenska samhället som helhet 
säljer, sammanfattar Robin Oldenstam, som också ger be-
röm till SCC:

– Jämfört med många andra institut är man mer tids- 
och kostnadseffektiv. De gör överlag rätt saker och har ett 
modernt och väl fungerande regelsystem, säger han. 

Lena Frånstedt Lofalk, advokat och erfaren skiljeman, 
håller med. 

– Institutet är bra på att driva utvecklingen framåt, vara 
proaktivt och synas och höras, och att vara aktivt för att 
marknadsföra Sverige som skiljemannaland, säger hon. 

Advokat Claes Lundblad är dock inte riktigt lika nöjd. 
Han skulle vilja att Institutet hade en löpande ärende- » 

Fokus SkiljeförfarandenFokus Skiljeförfaranden

Stockholms placering 
mellan öst- och väst-
blocket och Sveriges  
alliansfrihet gav 
Stockholm i praktiken 
monopol på öst–väst-
tvister under kalla kriget. 
Einar Forseths mosaik 
i Gyllene salen i Stock-
holms stadshus visar 
just Mälardrottningens 
placering mellan öst och 
väst.

FO
TO
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T
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» 

tillsyn mer i stil med ICC. Någon form av granskning av 
utkast till skiljedomar hade, enligt min mening, från kva-
litetssynpunkt varit önskvärd. Dessutom tycker han att 
SCC betalar sina skiljemän för dåligt. 

– SCC har hela tiden försökt hålla nere ersättningen till 
skiljemännen. Den ersättning som SCC betingar sig självt 
präglas inte av samma återhållsamhet. Det leder till att 
man i dag utanför Sverige har bilden av Stockholm som 
ett ”snålt” institut. Jag tror inte att denna form av pris-
konkurrens är lyckad och att inte heller att parter som är 
beredda att betala sina ombud ett timarvode på 5 000 kr 
eller mer skulle avskräckas om SCC-skiljemän finge betalt 
mer på nivå med konkurrerande institut. Jag har lite svårt 

att se varför skiljemännen ska vara de som är klart sämst 
betalda i hela rättssalen, säger Claes Lundblad.

SKICKLIGA SKILJEMÄN SÄLJER

En huvudkonkurrent för Stockholm, inte minst om de 
öst–västtvister som Stockholm under kalla kriget närmast 
hade monopol på, är Londons skiljedomsinstitut, LCIA. 
LCIA har vuxit kraftigt under de senaste decennierna. 

– Sverige och Stockholm har fortfarande ett gott rykte i 
öst, men när det statliga direktivet från sovjettiden släpp-
tes var det kanske också naturligt att man undersöker an-
dra platser. Ett skäl till att London vuxit är att man lyckats 
attrahera flera privata ryska företag och oligarker, men 
också att de stora engelska advokatbyråerna är skickliga 
på att hänvisa tvister till LCIA när de skriver avtal, säger 
Robin Oldenstam, och fortsätter:

– Sedan finns en mängd mindre rationella skäl att välja 
London, och besluten är ofta delvis känslomässiga. I öst 
handlar det om att man vill pröva något nytt, och att Lon-
don uppfattas som mera häftigt.

Att de engelska skiljemännen och ombuden av många 
uppfattas som skickliga är, enligt flera intervjuade advo-
kater, ett viktigt argument för parter att förlägga sina tvis-

”Vi behöver finnas med på internationella konferenser och gärna försöka komma                     med i olika officiella sammanhang som handelsdelegationer.”  Lena Frånstedt Lofalk

Investeringsskyddsavtal ingås bilateralt 
mellan två stater, och reglerar hur respek-
tive stats företag ska skyddas i det andra 
landet. Det kan handla om skydd mot ex-
propriering av egendom och liknande.

Investeringsskyddstvister uppkommer 
när ett företag anser att den stat man 
verkar i, som ingått avtalet med företagets 

hemstat, brutit mot villkoren i det upp-
ställda avtalet. Tvisterna hanteras då en-
ligt den ordning som anges i investerings-
skyddsavtalet, i praktiken nästan alltid 
skiljeförfarande. Skiljeförfarandet är som 
regel inte offentligt, men de flesta stater 
som är inblandade i investeringsskyddsav-
tal väljer att offentliggöra domen. 

INVESTERINGSSKYDDSTVISTER

Fokus Skiljeförfaranden

» 

Singapores skiljedoms-
institut har massivt stöd 
från landets regering, 
som marknadsför 
institutet flitigt. 
Marknadsföringen är en 
viktig orsak till Singa-
pores framgångar som 
skiljedomssäte, menar 
intervjuade advokater.
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» 

ter till London. Skiljemän från Storbritannien dominerar 
också i de internationella skiljedomstolarna, inte bara de 
i London utan också i exempelvis Singapore, där de utgör 
den näst största gruppen efter inhemska skiljemän. 

Men James Hope, svensk advokat och engelsk solicitor-
advocate, vill nyansera hyllningarna en smula. Det finns, 
menar han, goda och dåliga skiljemän och ombud såväl i 
London som i Stockholm.

– Jag tror att det är en fördel att kunna engelska. Många 
har känslan av att eftersom man talar sitt modersmål så 
skickligt måste man också vara duktig skiljeman eller ett 
duktigt ombud. Ibland stämmer det, ibland inte, säger 
han en smula vanvördigt.

En fördel för de engelska advokaterna i skiljeförfaran-
den, enligt James Hope, är att de verkar i en lång tradition 
av att framträda i domstol, i ett kontradiktoriskt system. 

– Men det har vi ju också i Sverige, konstaterar James 
Hope, som tycker att svenska advokater borde bli bättre 
på att lyfta fram denna likhet. 

James Hope är inte ensam om att lyfta fram de skickliga 
svenska advokaterna och skiljemännen som en nyckel-
faktor för Sverige i den hårdnande konkurrensen. 

– Vi har skiljemän av högsta klass här i landet. Det är 

själva grunden. Utan den fungerar ingenting, säger Chris-
ter Danielsson, och får medhåll av alla de intervjuade ad-
vokaterna. 

MARKNADSFÖRING KRÄVS

Svenska skiljemän och ombud är omvittnat skickliga. 
Dessutom har vi en tradition från tiden när Stockholm 
var huvudort för flertalet tvister mellan öst och väst att 
vila på. Vad krävs då mer för att ta upp kampen mot Lon-
don?

Svaren kan sammanfattas i ett ord: marknadsföring. 
Flera intervjupersoner pekar på att LCIA haft god hjälp av 
den brittiska regeringen, som arbetat aktivt med att sälja 
in LCIA och engelska advokatbyråer. Även Singapores 
skiljedomscenter bedriver, med stöd av staten, intensiva 
kampanjer för att locka företag till sig. 

En viktig del i marknadsföringen är förstås att svenska 
skiljemän liksom företrädare för SCC syns och märks i 
världen, det är alla överens om. Men flera intervjuade 
advokater efterlyser också ett mer aktivt stöd från reger-
ingens sida. 

– Vi skiljemän måste tillsammans med Institutet röra 
oss ute i internationella sammanhang. Vi behöver finnas 

”Vi behöver finnas med på internationella konferenser och gärna försöka komma                     med i olika officiella sammanhang som handelsdelegationer.”  Lena Frånstedt Lofalk

Fokus Skiljeförfaranden

Londons skiljedoms-
institut har vuxit snabbt 
under de senaste decen-
nierna. Men Londons 
lockelse bygger inte 
bara på rationell grund, 
menar intervjuade 
advokater.

Lena Frånstedt Lofalk.
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» 

med på internationella konferenser och gärna försöka 
komma med i olika officiella sammanhang som handels-
delegationer. Och det här är ett långsiktigt arbete, säger 
Lena Frånstedt Lofalk, och tillägger att det ger en väldig 
trovärdighet just att vara med i en delegation tillsammans 
med både näringsliv och politiker.

Robin Oldenstam resonerar på ett liknande sätt. Det 
största hotet mot svenskt skiljeförfarande, det är att vi 
blir lata och nöjda, menar han. Men det behövs också 
aktiva insatser från regeringen, inte minst i förhållande 
till lagstiftningen på området, som behöver göras mera 
modern och internationellt gångbar (läs mer om lagänd-
ringarna på s. 40).

– Att statsmakten inte tycker att det här är särskilt vik-
tigt och om lagstiftningsarbetet går i stå sänder det en sig-
nal om att detta inte är viktigt för oss i Sverige, att vi kan 
fortsätta att ha en delvis föråldrad och nationellt präglad 
lag, säger Robin Oldenstam. 

Han får medhåll av James Hope, som också vill se andra 
insatser och mer engagemang från regeringens sida.

– Singapore marknadsförs som ett asiatiskt centrum för 
skiljeförfaranden. Sverige skulle kunna vara ett centrum 
för skiljeförfaranden för hela Europa, särskilt för dem 

som inte gillar common law. Det borde vara självklart att 
marknadsföra, men det känns ibland som att det bara är 
vi advokater och skiljedomsinstitutet som gör det. Utan-
för vår krets finns det nästan ingen som känner till att vi 
faktiskt har en del av de största tvisterna i världen här i 
Stockholm, säger James Hope lite uppgivet. 

SVENSK RÄTT KAN KONKURRERA

Brittiska advokater och regeringsföreträdare har i sina 
kampanjer inte bara ”sålt in” LCIA. På köpet har de också 
marknadsfört engelsk rätt som den bästa och mest logis-
ka för företag att använda i sina avtal och tvister. 

– Förespråkarna för engelsk rätt har lyckats skapa en 
bild av den engelska rätten som transparent och ratio-
nell, och den bilden är ofta starkare än den objektiva san-
ningen, säger Robin Oldenstam.

En förklaring till den engelska rättens framgångar kan 
vara att engelska i dag är det totalt dominerande språket 
inom det internationella näringslivet. Och just detta, att 
avtalen skrivs på engelska, gör att många företag felaktigt 
drar slutsatsen att det är naturligt att också tillämpa eng-
elsk lag, menar Patricia Shaughnessy. 

– Parterna borde vara mer sofistikerade och inse att 

”Vi har övertalat ryska företag att använda svensk rätt på bland annat                     leveransavtal avseende mineraler, joint ventures och entreprenadavtal.”  Fredrik Svensson
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» 

Kenyas huvudstad Nairobi 
är en av de städer i Afrika 
som lyckats etablera ett 
framgåmgsrikt skilje-
domsinstitut. Framför 
allt löser institutet tvister 
mellan östafrikanska 
företagare.

Fredrik Svensson.
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den tillämpliga lagen inte är beroende av språket, och att 
engelsk rätt skiljer sig mycket från lagen i civil law-länder, 
säger Patricia Shaughnessy, som påpekar att de flesta län-
derna i Asien, Europa och Latinamerika ansluter sig till 
civil law-traditionen och inte är common law-länder. 

– Många parter från civil law-länder blir nog förvånade 
när de sedan ska tillämpa engelsk rätt, sammanfattar Pa-
tricia Shaughnessy.

Valet av engelsk rätt i ett avtal kan alltså skapa en viss 
förvirring när avtalet väl ska uttolkas. Kanske kan svensk 
rätt vara ett alternativ för många internationella parter. 
Ja, det tycker i alla fall Patricia Shaughnessy. 

– Svensk rätt är faktiskt mycket modern, och den erbju-
der en civil law-tradition och ett juridiskt ramverk som 
troligen uppfyller de allra flesta parters önskemål och 
behov, säger hon. 

Både James Hope och Christer Danielsson pekar också 
på att svensk rätt har inslag av såväl civil law som com-
mon law, vilket kan vara en fördel.

– Det gör svensk rätt till ett bra alternativ, därför att den 
är något slags mellanting, säger Christer Danielsson, som 
ser att sådan marknadsföring skulle kunna generera fler 
advokatuppdrag i Sverige. 

– Om avtalet är underkastat svensk rätt, så är sanno-
likheten för att själva skiljeförfarandet ska äga rum här i 
Sverige mycket större. Och kan vi då sälja in svensk rätt i 
högre utsträckning till dem som skriver avtal, så kommer 
vi att få flera tvister här i Sverige också nästan automa-
tiskt till följd av det, säger han.

RÄTTEN MÅSTE BLI TILLGÄNGLIG

Advokat Fredrik Svensson är verksam i Moskva och ar-
betar aktivt för att marknadsföra svensk rätt till byråns 
klientföretag i Ryssland och i andra före detta sovjet-
republiker.

– Vi har tappat lite till engelsk rätt. Men vi märker när vi 
är ute på ryska företag att de är oroade över kostnaderna 
som är förknippade med engelsk rätt och med att tvista 
i London. Dessutom finns i dag en viss oro för vad Brexit 
kommer att innebära för innehållet i, och tillämpningen 
av, engelsk rätt. Då föreslår vi svensk rätt och svenskt skil-
jeförfarande i stället, säger han. Svensk rätt och svenskt 
skiljeförfarande har en lång tradition i öst, fortsätter han.

Enligt Fredrik Svensson, som själv inte dagligdags syss-
lar med skiljeförfarande, är det viktigt att se att detta, att 
driva igenom svensk rätt i fler avtal, blir till nytta för hela 

”Vi har övertalat ryska företag att använda svensk rätt på bland annat                     leveransavtal avseende mineraler, joint ventures och entreprenadavtal.”  Fredrik Svensson
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Hongkong var tidigt ute 
med att etablera ett 

skiljedomsinstitut, och 
i dag löses många tvister 

med kinesiska intres-
senter inblandade just 
i Hongkong. Samtidigt 

ökar konkurrensen från 
institut i Fastlandskina.
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advokatkåren. Detta, menar han, generar inte bara skilje-
förfaranden, utan många olika typer av advokatuppdrag, 
när avtal ska skrivas, förhandlas och tolkas. 

– Vi har övertalat ryska företag att använda svensk rätt 
på bland annat leveransavtal avseende mineraler, joint 
ventures och entreprenadavtal. Med rätt marknadsföring 
kan detta generera mycket arbete för det stora flertalet av 
Sveriges advokater, fortsätter han.

Men en sak kan ställa till det när det gäller att vinna 
världen för svensk rätt: att rätten är just på svenska. 

– För att kunna sälja svensk rätt måste rätten göras 
tillgänglig för utländska intressenter.. Det kräver att vi 
skapar en litteratur om svensk rätt på engelska. Att vi 
ser till att det finns standardverk, rättsfallsrapportering 
och så vidare som gör att man kan 
tillägna sig rätten, påpekar Claes 
Lundblad. 

Han får medhåll av Patricia 
Shaughnessy, själv amerikanska.

– Vi måste verkligen uppmuntra 
svenska jurister att publicera och 
tala om svensk lagstiftning på eng-
elska. Eftersom svensk lag är ett så 
bra verktyg måste vi göra den mer 
tillgänglig, säger hon. 

Patricia Shaughnessy betonar 
också att man måste sträcka sig 
utanför skiljemannasamhället i sin 
marknadsföring. 

– Vi måste också nå de advokater 
som bistår företag som gör affä-
rer, upprättar avtal och genomför 
internationella transaktioner. De 
måste bli medvetna om möjlig-
heten att använda svensk rätt i 
kontrakten. Även bolagsjuristerna 
måste vi få med, säger Patricia Shaughnessy.

KOSTNADERNA AVSKRÄCKER 

Ett viktigt skäl för företag att välja skiljeförfaranden 
 framför domstolstvister är traditionellt att skiljeförfa-
randena är effektivare och därmed billigare. Men med 
alltmer komplexa frågor och avtal som ska utredas är 
detta inte alltid sant. De stigande kostnaderna för skilje-
förfaranden har på senare år varit ett stort samtalsämne 
i branschen, och kanske ett hot mot hela näringen i för-
längningen.  

– Den trend som jag märker är att i varje fall skiljetvister 
av lite större dignitet involverar betydligt fler advokater 
på ömse sidor än vad det gjorde för några år sedan, och 
därmed att det typiskt sett blir dyrare än vad det blev för 
tio år sedan. Det finns en risk att användarna, de bolag 
som tvistar, tycker att det kostar mer än det smakar och 

försöker lösa saker och ting på annat sätt i stället, säger 
Christer Danielsson. 

Samtidigt som kostnaderna är i fokus både i Stockholm 
och internationellt kan de också vara en konkurrensför-
del för Stockholm, som generellt är billigare att tvista i 
än London. 

– Det är betydligt dyrare att gå till London, och det gör 
att mer kostnadskänsliga aktörer i stället väljer att lägga 
sina tvister på andra ställen. Stockholm har ett jämförel-
sevis lågt kostnadsläge, fastslår Robin Oldenstam.

James Hope, som tidigare varit verksam i London och 
som fortfarande har mål i LCIA, håller med. 

– Det kostar väldigt mycket mer att processa i London. 
Timpriserna är högre i London. Priserna för skiljemän-

nen är betydligt lägre än för om-
buden, men ändå generellt sett 
högre än i Stockholm. Det är bra 
för Stockholms konkurrenskraft 
att vi kostar mindre. Man ska inte 
vara för billig, men jag tror att vi 
har hittat en bra nivå i Stockholm, 
säger han. 

Det är inte bara advokatkost-
naderna som är lägre i Sverige, 
påpekar James Hope. Att skriva in 
svensk rätt i avtalet i stället för eng-
elsk kan spara pengar också det. 

– Nästan alla frågor i engelsk 
rätt är komplicerade och tar tid 
att undersöka. Ibland tänker man 
att det finns en massa prejudikat 
i engelsk rätt, det måste väl vara 
bra. Ja, och nej! Det kan bli väldigt 
komplicerat, påpekar han.

MÖJLIGHETER FINNS

Det är tydligt att det nya skiljemannalandskapet ställer 
nya krav och skapar nya utmaningar både för SCC och 
för de svenska advokaterna. Samtidigt har Sverige förde-
lar, inte minst i form av en kompetent skiljemannakår, ett 
välfungerande skiljemannainstitut och kanske också den 
svenska rätten i sig. Så vilka är möjligheten för och hoten 
mot svenskt skiljeförfarande i framtiden? 

– Möjligheterna består i att vi behåller och marknadsför 
de kärnvärden som vi i Sverige står för, rättssäkerhet, ef-
fektivitet och modernitet. Det gör att vi i en orolig tid kan 
framstå som en fast punkt, säger Robin Oldenstam. 

Robin Oldenstam betonar också vikten av att skapa 
ambassadörer för svensk rätt ute i världen. Ett gott ex-
empel på detta är den internationella masterutbildning i 
skiljemannarätt vid Stockholms universitet som Patricia 
Shaughnessy ansvarar för, menar Robin Oldenstam.  

– Som jag har förstått det är de elever som lämnar ut-

”Allmänt ser vi att 
världen går österut på 
något sätt. Jag tycker 

att det är alldeles 
uppenbart att 

Hong Kong och 
Singapore, kanske 
främst Singapore, 
fortsätter att växa. 
Vi i Europa måste 

börja förstå att 
Asien tar över.”

James Hope

James Hope.
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bildningen mycket nöjda. De återvänder till sina hemlän-
der med en mycket positiv bild av Stockholm och Sverige, 
och är då mer benägna att i framtiden föra in Stockholm 
i sina avtal, säger han.

James Hope sätter sin lit till den svenska rätten i kombi-
nation med traditionerna. 

– Många vill ha ett ställe som känns neutralt och där 
det inte bara är common law, som i de engelskspråkiga 
länderna, men man vill inte heller ha bara civil law. Och 
eftersom Sverige ligger någonstans i mitten så tror jag att 
vi ligger bra till. Det finns en fantastisk mosaik i Gyllene 
salen i Stockholms stadshus, ”Mälardrottningen” som vi-
sar Stockholm mellan öst och väst, och det är ju just så 
det är i skiljeförfarandevärlden. Vi kommer att förbli den 
som sitter mellan öst och väst med vår rättsliga tradition, 
säger James Hope.

Liksom de flesta andra intervjuade advokaterna tryck-
er James Hope också på att vi måste säkra återväxten av 
nya skickliga skiljemän i Sverige. 

– Om vi inte gör det ordentligt, om vi inte har tillräckligt 
bra skiljemän, kan vi inte konkurrera, fastslår han, och 
slår samtidigt ett slag för att yngre skiljemän ska lära sig 
ryska som en del i den äldre generationen gjort. 

Claes Lundblad hoppas att den tekniska utvecklingen 
ska kunna bidra till sänkta kostnader för skiljeförfaran-
den.

– Kostnaderna för skiljeförfarande är ett problem. Vi 
borde hitta rättssäkra och effektiva modeller för att lösa 
tvister med hjälp av modern teknik. Jag tror att vi kom-
mer att se skiljeförfaranden på nätet på ett helt annat 
sätt, säger han.

Ett annat sätt att säkra och kanske öka Stockholms 

konkurrenskraft kan vara att, så som man gjort i exem-
pelvis Singapore, utveckla SCC med moderna och välut-
rustade lokaler anpassade för skiljeförfarandenas krav. 
Claes Lundblad skulle vilja se ett sådant centrum, med 
gott om utrymmen för förhandlingar och sammanträden. 
I dag måste parterna söka sig till olika konferenscenter 
och hotell. 

Christer Danielsson är positiv till idén.
– I stora skiljeförfaranden kan det vara 20–30 personer 

inblandade på båda sidor. Har man då faciliteter som or-
dentligt kan svälja allt det här är det klart att det är en 
konkurrensfördel. Trots allt är det ju advokaterna och 
skiljemännen som väljer var man ska vara någonstans, 
och finns det då en väldigt bra arbetsplats att vara på är 
det så klart en faktor i sig när man väljer, menar han. 

VÄRLDEN GÅR ÖSTERUT

Sverige borde kunna fortsätta vara ett starkt skiljemanna-
land, anser advokaterna. Men samtidigt varnar de också 
för allt för uppblåsta förhoppningar. 

– Allmänt ser vi att världen går österut på något sätt. 
Jag tycker att det är alldeles uppenbart att Hongkong och 
Singapore, kanske främst Singapore, fortsätter att växa. 
Vi i Europa måste börja förstå att Asien tar över, säger 
James Hope. 

Robin Oldenstam är inne på samma spår.
– Vi får inse att SCC aldrig kommer att bli något enormt 

institut, men om vi kan växa från 200 till 300 mål på tio 
år vore det fantastiskt. Men vi måste också acceptera att 
vi lever i en global värld där tyngdpunkten flyttar sig allt-
mer från väst och Europa till Asien och Kina. Det sätter 
naturligtvis sina spår. n

Sverige måste bli ännu bättre som skilje-
doms land för att hävda sig i konkurrensen, 
enligt de intervjuade advokaterna. Här 
kommer en lista över alla förslagen på hur 
konkurrenskraften kan stärkas. 

l  Skapa ett centrum för skiljeförfaranden med ändamåls-
enliga lokaler.

l  Marknadsför svensk rätt som alternativ i avtal. Kräver 
att svensk rätt görs tillgänglig på engelska.

l  Säkra återväxten av nya skickliga skiljemän och ombud 

via god utbildning, och sätt in yngre, inte minst kvin-
nor, i verksamheten.

l  Öka deltagandet från SCC och advokaterna i internatio-
nella skiljemannasammanhang, som konferenser och 
facktidskrifter. 

l  Modernisera lagen om skiljeförfaranden.
l  Slå vakt om Sveriges ställning som ett effektivt, korrup-

tionsfritt och modernt land. 
l  Delta i handelsdelegationer.
l  Skapa fler internationella ambassadörer för Sverige och 

svensk rätt genom fortsatt utbildning av internationella 
skiljemän. 

l  Fortsätt att effektivisera skiljeförfarandet, bland annat 
genom goda regler och modern teknik.n

Så kan Sverige bli ännu bättre

SCC ser 
framtiden an 
med tillförsikt 
– vänd!

Robin Oldenstam.
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Svenska handelskammarens skiljedoms- 
institut står väl rustat för framtiden. Men 
om Sverige ska bevara sin position som 
skiljedomsland måste svenska advokater 
och skiljemän ge sig ut i världen och visa vad 
de kan. Det anser Kaj Hobér, ordförande för 
SCC och en av Sveriges mest namnkunniga 
skiljemän.  

 Advokaten och professorn Kaj Hobér är ordförande 
i SCC. Han tycker att SCC hittills klarat sig bra i 
den hårdnande internationella konkurrensen. 

Trots att det monopol som Stockholm de facto hade på 
tvister mellan företag i före detta Sovjetunionen och 
västföretag försvann för många år sedan lockar Institutet 
fortfarande många öst–västtvister, även om också andra 
nu är med och konkurrerar om dessa. SCC är dessutom 
världens näst största institut när det gäller investerings-
skyddstvister. 

– Vi känner oss stolta över vad vi har åstadkommit, men 
också stärkta och väl rustade inför framtiden, säger han. 

Under förra året fick SCC in 199 nya tvister att slita. 

Det är ungefär samma nivå som under de närmaste åren 
innan. Ser man längre tillbaka blir det dock tydligt att 
SCC vuxit: från 135 nya tvister år 2000 till förra årets nära 
200. 

Kaj Hobér verkar själv som skiljeman över hela värl-
den, mindre sällan vid SCC sedan han blev ordförande 
där. Erfarenheten är ändå att Institutet håller en mycket 
hög internationell klass. 

– Sekretariatet på Institutet jobbar väldigt snabbt och 
effektivt och flexibelt. Som skiljedomsinstitution är SCC 
väldigt obyråkratiskt, mer så, skulle jag säga, än de flesta 
andra ställen. Det gör ju att tvister i regel hanteras snab-
bare i Stockholm än på många andra ställen, konstaterar 
han. 

KLANDER BEKYMRAR

Under sin långa karriär som skiljeman har Kaj Hobér upp-
levt att det blivit vanligare att skiljedomar klandras, alltså 
att den förlorande parten väljer att gå till domstol för att 
få prövat om skiljeförfarandet genomförts i enlighet med 
lagen. Den ökade klanderviljan är ett internationellt fe-
nomen, inte ett svenskt, hävdar Kaj Hobér. Det är också 
mycket ovanligt att klander vinner framgång. Lika fullt 
är tendensen bekymmersam och minskar effektiviteten i 
skiljeförfarande som metod.

– För inblandade parter så innebär det här att det går 

Hundraåringen 
ser framtiden an 
med tillförsikt

SCC
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ytterligare tid och pengar som måste betalas, för att för-
svara sin skiljedom, säger Kaj Hobér.

Han förklarar ökningen av antalet klander med flera 
olika samverkande faktorer. En är förstås att antalet 
skiljeförfaranden ökar totalt sett i världen. En annan att 
beloppen i internationella avtal ökar och ökar, vilket gör 
förlorande parter mer benägna att försöka skjuta upp be-
talningen av belopp som kan omfatta miljarder kronor. 
Men det handlar också om kompetensen hos ombuden.

– I takt med ökat antal tvister så har du också ett ökat 
antal människor involverade. Alla har kanske inte den 
bakgrund, den erfarenhet och de kunskaper som de skul-
le behöva ha. Det kan bli att de, när det gäller klander, 
läser lagen som fan läser bibeln. Om de ser minsta lilla 
millimetermöjlighet så gör man det, trots att man borde 
se att det är hopplöst, hävdar Kaj Hobér. 

VIKTIGT ATT KNYTA KONTAKTER

I samband med hundraårsjubileet passade SCC på att 
anta nya regler för skiljeförfaranden vid Institutet. De nya 
reglerna har tagits fram av en kommitté ledd av advokat 
Jakob Ragnwaldh och syftar till att ytterligare effektivi-
sera SCC:s hantering av skiljeförfaranden. 

Enligt Kaj Hobér innehåller de nya reglerna två ny-
heter av särskilt intresse. En gör det möjligt att i större 
utsträckning lägga ihop mål, typiskt sett mellan samma 
parter och som rör närliggande frågor, för att på så sätt 
effektivisera handläggningen. 

– Den möjligheten har funnits tidigare också, men med 
de nya reglerna får Institutets styrelse större möjligheter 
att fatta beslut om det, berättar Kaj Hobér.  

En annan nyhet är att skiljenämnderna nu kan avgöra 
så kallade uppenbart ogrundade mål på ett tidigt stadi-
um.

Förutom dessa nyheter har SCC också antagit ett nytt 
appendix om investeringsskyddstvister. 

– Investeringsskyddstvister är den målkategori som 
ökat mest under de senaste fem–sex åren, vågar jag på-
stå. Öst–västtvister och investeringstvister är de två stora 
kategorierna, säger Kaj Hobér.

Det gamla monopolet på tvister mellan västerländska 
och sovjetiska företag är dock ett minne blott. Det inne-
bär att SCC och Sverige utsätts för konkurrens även i 

Ryssland och övriga före detta sovjetrepubliker. Och för 
att hävda sig här räcker det inte med ett välfungerande 
skiljedomsinstitut, menar Kaj Hobér. Mycket hänger även 
på de svenska skiljemännen och ombuden. 

– Vi ser i dag vid stora internationella tvister i Stock-
holm, att utländska parter inte sällan företräds bara av 
utländska ombud, utan att någon svensk advokatbyrå 
är inblandad. Det är en typ av ärenden som man borde 
kunna se till att få som svensk advokat, fastslår Kaj Hobér, 
och tillägger att det då krävs att advokaterna är kända och 
uppskattade inom de internationella kretsar där sådana 
uppdrag kommer upp. 

För att bli det måste advokaterna röra sig flitigt i den 
internationella skiljemannavärlden. Det handlar om att 
delta som talare vid konferenser, att publicera sig i vikti-

» 

Stockholms handelskammares skil-
jedomsinstitut grundades år 1917, 
och fyller alltså ett hundra år i år. 
Jubileet firades i januari, med semi-
nariet ”Arbitrating for Peace” och en 
skrift med samma namn. 

Som namnet antyder ville SCC 
lyfta fram andra värden av skilje-

förfaranden än de rent kommersi-
ella – att det är en form av fredlig 
konfliktlösning och som sådant 
spelar en viktig roll för fred och 
välstånd. 

SCC:s starka ställning i tvister 
mellan företag i öst och väst grund-
lades under 1970-talet, då USA och 

Sovjetunionen fastslog att SCC var 
en neutral institution och därmed 
lämplig för att lösa handelskon-
flikter mellan företag i de båda 
staterna. Även Kina valde SCC som 
forum för konfliktlösning. 

SCC:s monopol på öst–västkon-
flikter är i dag borta, men fortfaran-

de har Institutet en stark ställning 
just i avtal mellan företag i USA och 
forna Sovjetunionen. SCC är också 
utpekat som konfliktlösningsforum 
i åtminstone 120 bilaterala investe-
ringsskyddsavtal, och SCC är också 
världens näst största institution för 
just investeringsskyddstvister.

FAKTA SCC

Kaj Hobér.

I Ukrainas huvudstad Kiev finns ett
skiljedomstinstitut som lockar många företag från

det forna Sovjetunionen. Under förra året tog
Kievs institut emot över 550 nya mål.
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ga publikationer och att knyta viktiga kontakter. Först då 
blir det möjligt att få de stora internationella, och riktigt 
lönsamma, uppdragen som ombud eller skiljeman. 

– Advokater kan inte bara sitta kvar i Stockholm och 
vänta på att telefonen ska ringa, utan man måste ut och 
röra på sig. Där tycker jag att det finns en hel del ytterli-
gare att göra, säger Kaj Hobér. 

Hobér betonar också vikten av goda språkkunskaper. 
Själv talar han tyska, franska och ryska utöver engelska 
och svenska, och det har han haft nytta av. Engelskan är 
förstås det mest centrala språket. 

– Men vi skulle kunna knipa lite mer mark med fler som 
behärskade ryska så bra att de kan vara både ombud och 
skiljemän i ryskspråkiga mål, påpekar Kaj Hobér. 

HELLRE LAG ÄN SPONSRING

Ett stort ansvar för att marknadsföra svenskt skiljeförfa-
rande ligger alltså på advokaterna och advokatbyråerna, 
enligt Kaj Hobér. Men att, som flera intervjuade advoka-
ter föreslagit, inte bara marknadsföra Sverige utan också 
svensk rätt kan vara ett utmärkt komplement, menar 
Hobér. Kaj Hobér talar ryska och uppträder emellanåt 
som skiljeman i Moskvas och Kievs skiljedomsstolar. Där 
har han sett att engelsk lag kan skapa problem. 

– Under de senaste femton åren eller så har jag sett 

massor av kontrakt mellan ett västerländskt och ett före 
detta sovjetiskt eller kinesiskt företag, där man slentrian-
mässigt lagt in engelsk lag som tillämplig lag. Detta trots 
att alla länder i före detta Sovjetunionen och Kina är civil 
law-länder, med en helt annan begreppsbildning och ap-
proach till juridik än vad man har i England. Den här kul-
turkrocken leder ofta till problem, säger Kaj Hobér. 

Svensk rätt, som också är baserad på civil law, men 
som har vissa inslag av common law, skulle här fungera 
bättre, vilket många också börjar förstå. Enligt uppgift 
styrs exempelvis vissa av Gazproms kontrakt av svensk 
rätt. Att få regeringen mer aktiv i att marknadsföra SCC 
och Sverige som skiljemannaland är Kaj Hobér mer tvek-
sam till. Något statligt marknadsfört skiljedomsinstitut à 
la Singapore vill han absolut inte ha. 

– Vi och alla andra ledande institut bygger ju på idén 
att vi är självständiga. Vi vill inte sätta oss i knät på nå-
gon, det är ryggraden i vår verksamhet. Och skulle SCC 
bli känt som ett av svenska regeringen sponsrat institut 
så tror jag inte att det går så bra, ur just den aspekten. Dä-
remot finns det många andra saker som regeringen skulle 
kunna göra för att främja skiljeförfaranden i Sverige utan 
att sponsra finansiellt eller på annat sätt, säger Kaj Hobér.

Som vad?
– Till exempel att vara lite snabba med att skapa lag, 

svarar Kaj Hobér blixtsnabbt. 
Han syftar förstås på den utlovade översynen av lagen 

om skiljeförfarande. Hobér deltog i utredningen om lag-
ändringar, liksom i den förra utredningen på 1990-talet 
som resulterade i dagens lag. Han konstaterar luttrad att 
det tog fem år från att utredningen lämnades tills att la-
gen trädde i kraft förra gången. Skiljemannarätt är inte 
direkt något som står högst på politikernas dagordning. 

– Man gör inga politiska poäng på skiljeförfaranden. 
Skiljeförfaranden har ju blivit utsatt för mycket kritik un-
der senare år, kritik som inga politiker begriper sig på. 
Ändå uttalar de sig till höger och vänster om det. Jag tror 
nästan att det finns någon slags beröringsskräck hos poli-
tiker i dagsläget i förhållande till skiljeförfaranden, säger 
Kaj Hobér. 

KRÄVER SATSNING

Politikernas rädsla till trots menar Kaj Hobér ändå att 
Sverige har goda förutsättningar för fortsatta framgångar 
som skiljemannaland. Men framgångarna är inget som 
kommer gratis, påpekar han.

– Möjligheterna är ju att bygga på det enormt goda re-
nommé som Institutet och som Sverige som plats för skil-
jeförfaranden har, och så att säga förvalta vårt pund väl. 
Det kräver utbildning och fortbildning och att den yngre 
generationen liksom förstår att resten av världen faktiskt 
ligger utanför Sverige, och det är där man måste vara 
med och visa upp sig. n » 

Modernisering 
av lagen dröjer 
– vänd!

År Antal mål
2016 199
2015 181
2014 183
2013 203
2012 177
2011 199
2010 197
2009 216
2008 176
2007 170
2006 141
2005 100
2004 123
2003 169
2002 130
2001 135
2000 135

MÅLUTVECKLING 
SCC

Antalet mål 2016: 
199. 52 procent av 
dessa var interna-
tionella. 
Parterna kom från 
44 länder. Sverige 
var den största, där-
efter kom Ryssland, 
Ukraina, USA, 
Tyskland och Azer-
bajdzjan. 
Tvisternas samlade 
värde under 2016: 
1,6 miljarder euro.
16 procent av skilje-
männen var kvinnor. 
Bland skiljemän 
utsedda av SCC var 
22,5 procent kvin-
nor.
Antal investerings-
tvister 2016: 7 
Antal investerings-
tvister under de 
senaste fem åren 
(2012–2016): 43

STATISTIK SCC
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Lagen om skiljeförfarande behöver moder-
niseras. Ett utredningsförslag stod färdigt 
redan för två år sedan, men lagrådsremissen 
låter vänta på sig.  

 I februari 2014 gav regeringen före detta justitierådet Jo-
han Munck i uppdrag att göra en översyn av den mer 
än 15 år gamla lagen om skiljeförfarande (LSF). Upp-

draget var att se hur lagen kunde moderniseras på några 
olika punkter. Till utredningen knöts en rad experter, däri-
bland advokaterna Kaj Hober och Claes Lundblad, univer-
sitetslektorn Patricia Shaughnessy samt SCC:s generalse-
kreterare Annette Magnusson. I april 2015 överlämnades 
utredningen till justitieministern. Johan Munck och de öv-
riga utredarna föreslog en rad olika förändringar av lagen.

utredningen föreslog bland annat följande:
l  Tingsrätten ska utse alla skiljemän om motparterna 

till den påkallande parten inte kan enas om skilje-
man. Sammanläggning av flera skiljeförfaranden 
möjliggörs på vissa villkor.

l  Skiljenämnden åläggs att följa parternas val av till-
lämplig materiell rätt. I brist på partsöverenskom-
melse ska skiljenämnden bestämma materiell rätt 
med beaktande av de rättsregler som tvisten har när-
mast anknytning till.

l  Om parterna är överens får en avskrivning betecknas 
som beslut.

l  Tidsfristen för klander förblir tre månader, om par-
terna inte har enats om kortare frist.

l  Svea hovrätt ska alltid vara forum vid klander- 
och ändringstalan.

l  Engelska kan vara rättegångsspråk i klandermål.

Modernisering 
av lagen dröjer

Internationella handelsskilje-
domstolen vid Ryska federationens 
handels- och industrikammare 
(MKAS/ICAC), Moskva
År 2012 (den senaste statistik som 
finns på engelska på webbplatsen):
l 241 nya mål
l Parter från 47 länder. Västeuropa 
och f.d. Sovjetunionen dominerar. 
l Ryska företag parter i 222 av 
tvisterna. 

Internationella handelsskilje-
domstolen vid Ukrainas handels- 
och industrikammare (MKAS/
ICAC), Kiev

År 2016
l 553 nya mål (2015 var siffran 922 
nya mål, den högsta siffran under 
2000-talet)
l Parter från 51 länder, huvud- 
sakligen Europa och f.d. Sovjet-
unionen.

Hong Kong International 
 Arbitration Centre (HKIAC)
År 2015
l 271 nya skiljemål (har under 
2010-talet legat mellan 250 och 
300 per år)
l Parter från 41 jurisdiktioner, främst 
Hongkong, Kina, Brittiska Jungfru-

öarna, Macao, Singapore och Aus-
tralien, Storbritannien och USA.
l 79 procent av målen hade minst 
en part från annan jurisdiktion än 
Hongkong. 
l Brittiska skiljemän var den största 
gruppen. Sverige kom på nionde 
plats i listan över utsedda skiljemän. 

Swiss Chambers’ Arbitration Insti-
tution (SCAI)
År 2015 
l 100 nya mål
l 89 av de nya målen var internatio-
nella, det vill säga minst en part var 
inte från Schweiz.

l Parter från 49 olika länder. Störst: 
Schweiz, Västeuropa, Asien.
l 47 procent av skiljemännen ut-
sedda av SCAI var kvinnor. Bland de 
partsutsedda skiljemännen var fem 
procent kvinnor. 

Singapore International Arbitration 
Centre (SIAC)
År 2016
l 343 nya mål (2015: 271 nya mål 
2014: 222 nya mål)
l Sedan 2006 har antalet nya mål 
närmare fyrdubblats. 
l Parter från 56 jurisdiktioner, 80 
procent av målen internationella. 

STATISTIK SKILJEDOMSINSTITUT

Utredningen föreslog att lagen skulle träda 
i kraft den 1 juli 2016. Remissinstanserna 

var i huvudsak positiva till förslagen. 
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Modernisering 
av lagen dröjer

advokat claes lundblad avgav ett särskilt yttrande i ut-
redningen. I yttrandet pekade han på att klander av skil-
jedomar är tämligen vanligt och att detta riskerar en del 
av skiljeförfarandets grundläggande värden, nämligen att 
det går snabbt och att det inte är offentligt. Därför borde 
tidsfristen för klander göras kortare än de tre månader 
som utredningen föreslog. 

Utredningen föreslog att lagen skulle träda i kraft den 
1 juli 2016. Remissinstanserna var i huvudsak positiva till 
förslagen. Trots det har det i april 2017 ännu inte kommit 
någon lagrådsremiss utifrån förslagen. 

Tidskriften Advokaten har sökt ansvariga vid Justitiede-
partementet för en kommentar omkring lagstiftningsarbe-
tet, men de har avböjt att uttala sig. I ett e-postmeddelan-
de skriver rättssakkunnige Erik Sterner att departementet 
för närvarande arbetar med en lagrådsremiss rörande en 
översyn av lagen om skiljeförfarande. På frågan om när en 
lagrådsremiss kan väntas svarar Sterner:

”Gällande frågan om tidpunkten för lagrådsremissen 
så har vi ännu inget datum att meddela, men vi arbetar 
aktivt med lagrådsremissen.” n

Läs mer: Översyn av lagen om skiljeförfarande, SOU 2015:37

Jämställdhet 
en het fråga för 
skiljemanna-
samhället 
– vänd!

l Största länderna efter Singapore: 
Indien, Kina, USA.
l Tvisterna 2016 omfattade tillsam-
mans 11,85 miljarder USD.
l 22,8 procent av skiljemännen ut-
sedda av SIAC var kvinnor, 3,4 pro-
cent av de partsutsedda var kvinnor. 

London Court of International Arbi-
tration (LCIA)
År 2016
l 303 mål
l 16,2 procent av parterna brittiska, 
I övrigt mycket stor mångfald.
l Tydlig ökning av antalet mål se-
naste tjugo åren. 

1999–2000: 147 mål
2004–2005: 205 mål
2009–2010: 552 mål
2015–2016: 643 mål
l Ungefär två tredjedelar av skilje-
männen var britter. 
l 20,6 procent av skiljemännen 
kvinnor. 80 procent av dessa ut-
sedda av institutet.

International Chamber of Commer-
ce (ICC), med säte i Paris – STÖRST
År 2016 
l 966 mål (rekord)
l Parter från 137 länder.
l Antalet parter från Latinamerika 

har vuxit kraftigt, Brasilien tredje 
största nation och Mexiko femte 
största. 
l Även antalet parter från Afrika 
ökade kraftigt, liksom de asistiska.

År 2015
l 801 mål
l Tvisternas samlade värde under 
2015: 286 miljarder USD.
l Parterna kom från 133 länder. 
Störst var USA, men antalet 
parter från Australien, Kina och 
Förenade Arabemiraten växte kraf-
tigt. 
l ICC-målen hölls i 97 städer i 56 

länder. Paris, London och Genève 
var de vanligaste sätena. 
l 10 procent av ICC-skiljemännen 
var kvinnor. Det var vanligare att 
dessa utsågs av ICC än av parterna. 

International Centre for Settlement 
of Investment Disputes (ICSID), 
Washington
l Grundad 1966 på initiativ av 
Världsbanken, arbetar bara med 
investeringstvister.
l 45 nya mål under året juli 2015–
juni 2016

Fokus Skiljeförfaranden
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Skiljeförfaranden har länge varit en män-
nens värld, med bara ett fåtal kvinnor. Men 
nu lovar alltfler inom skiljemannasamhället 
att ändra på den saken. 

 S om grupp av ombud, skiljemän, företagsrepresen-
tanter, stater, skiljedomsinstitut, akademiker och 
andra som arbetar med internationella skiljeförfa-

randen, är vi fast beslutna att förbättra kvinnors ställning 

och representation i skiljeförfaranden. Vi anser i synner-
het att kvinnor ska utnämnas till skiljemän på samma 
grundval av lika villkor.”

Texten är hämtad från ”The Pledge”, ett löfte om att 
verka för ökad jämställdhet inom skiljeförfaranden, som 
alltfler nu ansluter sig till. The Pledge togs fram av en 
grupp inom skiljemannavärlden år 2015, och har i dagslä-
get undertecknats av upp emot 1 500 skiljedomsinstitut, 
däribland SCC, advokatbyråer, akademiker och enskilda 
advokater och skiljemän. 

 Och ”The Pledge” tycks ha satt spår i skiljedomsvärl-
den. Flera av de stora instituten uppger sedan något år 

”

Fokus Skiljeförfaranden

» 

Jämställdhet 
en het fråga för 
skiljemanna-
samhället
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tillbaka i sin statistik hur stor andel av skiljemännen som 
varit kvinnor. Vid SCC är denna siffra drygt 16 procent för 
år 2016, vid LCIA var andelen samma år drygt 20 procent. 

Statistiken från skiljedomsinstituten talar sitt tydliga 
språk: det är instituten som går i bräschen för att öka 
kvinnorepresentationen. Rekordet har SCAI i Schweiz, 
där 47 procent av skiljemännen utsedda av institutet var 
kvinnor. Motsvarande siffra för skiljemän utsedda av par-
terna var 5 procent.

Att det är viktigt att få in fler kvinnor tycker också 
många av de advokater som Advokaten har talat med. 

– Det vore kul om Sverige kunde vara i framkant här, ef-

tersom jämställdhet är något som många förknippar med 
Sverige. Det finns ju också väldigt många duktiga kvinnor 
i skiljenämnder, säger advokat James Hope. 

Och Lena Frånstedt Lofalk, som länge var tämligen en-
sam kvinna i det svenska skiljemannasamhället, anser att 
mångfald i både kön och ålder i skiljenämnderna är en 
stor fördel.

– Det är viktigt att bredda kretsen av skiljemän med fler 
kvinnor och gärna även med yngre. Det blir, tycker jag, 
en mer dynamisk nämnd om skiljemännen har olika åld-
rar och kön, säger hon. n

Läs mer: http://www.arbitrationpledge.com/ » 

Större 
mångfald 
skulle gynna 
konkurrens-
kraften – vänd!

Fokus Skiljeförfaranden
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Lagarde-skandalen och TTIP-avtalet har 
väckt kritiska röster mot skiljeförfaranden 
som metod. Och institutionerna svarar med 
ökad transparens. 

 U nder senare år har det emellanåt hörts kritik mot 
skiljeförfarande som metod för att lösa tvister. 
Kritikerna hävdar bland annat att det är odemo-

kratiskt att stora tvister avgörs bakom stängda dörrar och 
att domarna inte offentliggörs. Synpunkterna kom bland 

annat fram i samband med att affärsmannen Bernard Ta-
pies tvist med banken Crédit Lyonnais överfördes från 
domstol till skiljedomstol efter ingripande från Frankri-
kes dåvarande finansminister (nu chef för Internationella 
valutafonden) Christine Lagarde år 2007. 

Diskussionen har åter vaknat till liv i samband med ar-
betet med det transatlantiska handelsavtalet mellan EU 
och USA, TTIP. I TTIP anges just skiljeförfarande som den 
metod som ska användas vid investeringsskyddstvister 
mellan investerare och stater.

Claes Lundblad tycker att hela diskussionen är djupt 
olycklig.  

Kritik påverkar skiljedomsinstitutionerna

Få kvinnor jämfört med män arbetar med 
skiljeförfaranden. Med högre representation 
av kvinnor skulle den svenska skilje rättens 
internationella konkurrenskraft höjas, 
 menar föreningen SWAN. 

 Andelen kvinnliga delägare i advokatbyråer var 
förra året 23 procent. Andelen kvinnliga delägare 
som är inriktade på processrätt var ännu lägre. 

Föreningen SWAN, Swedish Women in Arbitration Net-
work, ser det som en orsak till att det är få kvinnor jäm-
fört med män som blir utvalda som skiljemän.

– Vi menar att det är viktigt att man vid valet av kandi-
dater till skiljemän och ombud tittar brett och lite kritiskt 
ställer sig frågan om det finns möjlighet att få in en större 
mångfald i urvalslistan, säger Sandra Hein Kaznova, ad-
vokat på Hammarskiöld & Co i Stockholm och ledamot i 
SWAN:s styrelse.

Föreningen som riktar sig till kvinnor som arbetar med 
skiljeförfaranden har funnits sedan 2009 och har i dag 
drygt 200 medlemmar, främst kvinnliga advokater verk-
samma i Sverige.

Bodil Ehlers, vd och delägare på Kastell advokat- 
byrå i Stockholm och ledamot i SWAN:s styrelse, menar 
att SWAN:s mål är dels fler kvinnliga skiljemän, dels fler 

kvinnor på delägarnivå och senior nivå i skiljeförfaran-
den.

– Det är ganska många unga kvinnor på byråer som 
börjar arbeta med skiljeförfarandeprocesser, men bran-
schen lyckas inte behålla talangerna. Vi vill motverka det 
tappet genom att lyfta kvinnliga talanger och få dem att 
utvecklas inom process- och skiljeförfaranden med mål 
att kunna ta både intressanta ombudsuppdrag och bli 
skiljemän. Det handlar ytterst om att bevara den talang 
som finns så att de finns kvar dels i advokatbranschen, 
dels som kandidater som ombud och skiljemän, säger 
Bodil Ehlers.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, 
SCC, arbetar med att uppnå en rättvis representation 
mellan kvinnor och män inom skiljeförfaranden. I de fall 
som SCC är med och utser skiljeman är det en högre re-
presentation kvinnor än när parter utser skiljeman.

Sandra Hein Kaznova och Bodil Ehlers är överens om 
att SWAN:s verksamhet med föreläsningar, workshops, 
mentorskapsprogram och utbyte av erfarenheter har haft 
stor betydelse i arbetet att nå dit. 

– Internationell konkurrenskraft handlar bland annat 
om att utveckla så många och så skickliga skiljemän som 
möjligt, både män och kvinnor. För några år sedan var frå-
gan om större mångfald ganska styvmoderligt behandlad.  
I dag är det här en angelägen fråga för att få bättre kompe-
tens och konkurrenskraft i branschen. Vi har bidragit till 
att lyfta frågan dit, säger Sandra Hein Kaznova.  JP

Större mångfald skulle gynna

Föreningen SWAN riktar sig till kvinnor 
som arbetar med skiljeförfaranden. 
SWAN har funnits  sedan 2009 och 

har i dag drygt 200 medlemmar.

Bodil Ehlers.

Sandra Hein Kaznova.
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– Misstänkliggörandet av skiljeförfarande som tvistlös-
ningsmetod har varit både i grunden felaktig och skad-
lig. I TTIP-diskussionen framförs helt häpnadsväckande 
påståenden om vad skiljeförfarande är. Det, liksom an-
greppet på Lagarde i Frankrike, bidrar till bilden av skil-
jeförfarande som en halvsuspekt verksamhet där hemliga 
farbröder sitter i rum och levererar korrupta domar, sä-
ger Claes Lundblad. 

Diskussionerna om huruvida stater verkligen ska 
lösa sina tvister genom skiljeförfaranden är förmodli-
gen en bidragande orsak till att EU-kommissionen nu 
undersöker möjligheten att skapa en permanent dom-

stol för just investeringsskyddstvister. I december 2016 
inleddes ett offentligt samråd där alla olika delar av sam-
hället gavs möjlighet att tycka till om hur investerings-
skyddstvister ska lösas i framtiden. Samrådet avslutades 
i mars i år, och ännu vet ingen vad det kommer att resul-
tera i. 

Trots att skiljeförfaranden som metod tycks ha ett 
stabilt stöd bland företagen världen över har även skilje-
domsinstituten i viss mån tagit till sig av diskussionerna. 
Bland annat ICC publicerar till exempel sedan 2016 viss 
information om vilka skiljemännen i olika mål är. Syftet 
ska vara just ökad transparens. n

Större mångfald skulle gynna konkurrenskraften

Fokus Skiljeförfaranden
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Praktisk juridik

 N är jag blev tillfrågad om jag 
ville skriva en text under 
tidningens rubrik Praktisk 

juridik insåg jag ganska omgående 
vad jag ville betona: Teori och praktik 
går hand i hand. Inte det ena utan 
det andra. En teoretiskt skolad 
jurist – verksam på främst universitet 
och juristutbildningar – är i många 
situationer betjänt av kunskap om 
det praktiska hanterandet av rättsliga 
problem. Detta bland annat för att 
kunna utbilda yrkesverksamma 
jurister utifrån de behov som finns 
i samhällslivet. Utbildningen är en 
teoretisk utbildning men framför 
allt syftande till att få fram duktiga 
praktiker. Likaså måste de mer prak-
tiskt orienterade och intresserade 
juristerna – verksamma på byråer och 
konsultfirmor – engagera sig i och 
orientera sig kring hur den teoretiska 
juridiken ser ut. Detta särskilt i situa-
tioner när det inte finns ett givet svar 
eller lösningarna på svaret är mer 
komplicerade än vanligt. Likaså för 
att kunna medverka i samhällsdebat-
ten eller i lagstiftningsärenden. För 

egen del upplever jag mig alltid ha 
stått med ena benet i vardera myllan. 
Detta till trots kommer ofta syn-
punkter från unga praktiker vid olika 
undervisningstillfällen som innebär: 
”Måste hon vara så teoretisk?” Mitt 
svar blir då: ”Det är ju meningen med 
det hela.” Syftet är att bidra med ett 
teoretiskt perspektiv (om det finns ett 
renodlat teoretiskt perspektiv) på en 
praktisk vardag.

Dessa rader som utgångspunkt för 
vad jag egentligen vill skriva om: Hur 
betydelsefullt är egentligen ämnet 
konstitutionell rätt för en praktiker? 
Är det enbart något av intresse på 
papperet, förpassat till akademien 
och övriga teoretiskt intresserade 
och därmed något av överkurs för 
en praktiskt sinnad rådgivare och 
advokat? Eller är det tvärtom så, att 
ämnet i dag rymmer många rättsliga 
spörsmål med stor bäring på både 
den praktiska rättstillämpningen och 
samhällslivet i stort?

Jag tänkte påbörja mina reflektio-
ner kring denna fråga utifrån egna 
erfarenheter med att skriva avhand-

ling i ämnet mänskliga rättigheter 
enligt Europakonventionens skydd 
för äganderätten (artikel 1 första 
tilläggsprotokollet). Konventionen 
utgör numera inte enbart en folk-
rättslig förpliktelse för svenska staten 
att följa. Den är som bekant svensk 
rätt sedan 1995 och har lags status. 
Genom en reglering i regeringsfor-
men (2 kap. 19 §) har den även fått en 
förankring i den svenska grundlagen 
genom att den svenska lagstiftaren 
förbjuds att meddela föreskrifter i 
strid med denna. Att meddela före-
skrifter eller att tillämpa svensk rätt i 
strid med konventionen utgör därför 
också ett brott mot regeringsformen 
i denna del. Jag avslutar texten med 
några allmänna reflektioner om den 
konstitutionella rättens betydelse för 
en praktiker.

KAN MAN SKRIVA EN AVHANDLING 

OM SKYDDET FÖR ÄGANDERÄTTEN 

SOM DET FÖRESKRIVS ENLIGT EURO

PAKONVENTIONEN?

I takt med att jag färdigställde 
avhandlingen – vars forskarämne på 

Den konstitutionella    rättens betydelse

      för den praktiska    juridiken
Karin Åhman skriver om den konstitutionella rättens och rättighetsjuridikens stora betydelse 
för praktiskt verksamma advokater och jurister. För dagens juriststudenter finns det en ”mark-
nad” efter examen för dem med intresse för konstitutionell rätt. Den fanns inte ”förr i tiden”.
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den tiden utgjorde folkrätt – kom 
konventionen att inkorporeras i 
svensk rätt. Likaså under min tid som 
forskarstuderande påbörjade Euro-
padomstolen sin expansiva praxis 
rörande egendomsskyddet. Mina 
forskarstudier upplevdes inlednings-
vis som ganska teoretiska och inte 
särskilt betydelsefulla praktiskt. Un-
der arbetets gång kom de dock att bli 
något i allra högsta grad handfast och 
relevant även ur praktiskt perspektiv. 
Vid tidpunkten för disputationen – år 
2000 – hade vi sett Europadomsto-
lens praxis överlag få mer och mer 
betydelse i svenska domstolar i och 
med inkorporationen. Vår svenska 
grundlag (regeringsformen) fick 
också, som vi erfor, mindre betydelse 
härvidlag eftersom Europadomsto-
len redan tillhandahöll en etablerad 
praxis för hur rättigheterna skulle 
tolkas. Så varför uppfinna hjulet på 
nytt, kan man tycka att domstolarna 
tänkte. Detta innebar dock inte att 
vi fick några svenska mål rörande 
egendomsskyddet enligt konventio-
nen vid denna tidpunkt. Alltjämt var 
det Europadomstolen som fortsatte 
sin praxis.

Europadomstolens egen praxis 
kom dock att innebära många nya 
sätt att se på skyddet för äganderät-
ten som en mänsklig rättighet:

1. Det åligger det allmänna att inte 
bara avhålla sig från att begränsa rät-
tigheten utom när det finns legitima 
skäl. Staten ska också respektera 
rättigheten vilket direkt framgår av 

den inledande frasen i artikel 1 om 
envars rätt till respekt för ägande-
rätten. Frasen benämns ofta som 
institutionsgarantin. Första gången 
som Europadomstolen fällde en stat 
för att ha brutit mot denna garanti 
var i Sporrong-Lönnroth-målet mot 
Sverige 1982! I målet hade fastighets-
ägare i Stockholms stad varit föremål 
för expropriationstillstånd i kombina-
tion med byggförbud under väldigt 
lång tid (dryga 20 år) utan att det gick 
att få en rättslig prövning av frågan. 
Det saknades också ersättningsrätt 
i svensk rätt för de förluster som 
ägarna åsamkades.

2. Europadomstolens egendomsbe-
grepp innebär också någonting nytt 
för en svensk publik. Inte bara fast 
och lös egendom är skyddsvärd utan 
i princip allt som rör ekonomiska rät-
tigheter och aktiviteter förutsatt att 
dessa har ett tillräckligt precist stöd i 
lagstiftningen.

3. Ersättningsrätten – om än inte 
fastslagen i tilläggsprotokollet – ska i 
princip följa det folkrättsliga kravet 
på att vara ”prompt, adequate and 
effective” som Europadomstolen får 
förstås. Inte enbart vid berövanden 
av egendom ska ersättning utges  
utan det kan även krävas ersättning 
vid större regleringar om ägande-
rättens kärna urgröps alltför mycket.  
Noteras bör också att Europadomsto-
len i ett mål mot Storbritannien 
( James-målet från 1986) uttalade att 
det inte alltid krävs full ersättning vid 
berövanden. Starka sociala skäl kan 
medföra att rätten till full ersättning 
kan frångås, allt enligt domstolen i 
detta fall.

4. Legalitetskravet medför att den 
lagstiftning som tillåter ingrepp i 
äganderätten måste uppfylla krav 
på förutsebarhet och rättsstatlighet. 
Etcetera.

Ytterligare konkreta exempel finns 
på hur tilläggsprotokollet förändrar 
ett svenskt synsätt på äganderätten.

Varför ställa frågan om det går att 
skriva avhandling om skyddet för 
äganderätten (som anges i rubriken 
till detta avsnitt), kanske någon 
undrar? Jag fick frågan från en sedan 
länge etablerad jurist när jag ganska 
nyligen hade disputerat. Hen und-
rade med andra ord, som jag tolkade 
hens fråga, om det fanns någon juri-
dik i ämnet. Jo, det gjorde det. Flera 
hundra sidor till och med …

Allt sedan dess att avhandlingen 
var ett faktum (år 2000) har Europa-
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domstolens praxis rörande ägande-
rätten fullkomligt exploderat. Den 
främsta nyheten rör hur man har 
sett på egendomsbegreppet och att 
alltfler förhållanden av ekonomisk 
natur har ansetts som skyddsvärda 
och som egendom. Genom denna 
domstolspraxis får vi en uppfattning 
om hur många europeiska stater som 
i realiteten lever upp till viktiga rätts-
statliga krav och principer.

ÄGANDERÄTTEN I REGERINGS

FORMEN I DAG

Mina erfarenheter som doktorand 
var med andra ord att det som den 
ena dagen upplevs som främmande 
och utsiktslöst i en juridisk argumen-
tation nästa dag är hårdvara inför 
en domstol (även om det är inför 
Europadomstolen som argumenten 
framförs med störst framgång). Det 
svenska skyddet för äganderät-
ten i regeringsformen som det har 
kommit att utvecklas har i någon 
mån påverkats av konventionens 
reglering av detsamma, även om de 
respektive skyddsregleringarna inte 
liknar varandra så särskilt mycket. 
(Tilläggsprotokollet kompletterar i 
mångt och mycket regeringsformens 
skydd materiellt sett.) Påverkan har 
därför främst avsett hur vi uppfattar 
och ser på ett konstitutionellt ägande-
rättsskydd: Det är något levande och 
praktiskt gångbart och inte att likna 
vid en papegojas pladder. (Många vet 
vem jag syftar på: Vilhelm Lundstedt 
(1882–1955), professor i juridik och 
företrädare för den så kallade Uppsa-
laskolan.) Det handlar om jordnära 
saker och för människor (eller före-
tag!) vardagliga ting. Om man ska få 
bo kvar i sitt hus. Om ersättning ska 
utgå vid osedvanligt tunga reglering-
ar. Omfattningen av innehållet i en 
upphovsrätt. Reglering av skogsbru-
ket. Gränserna för allemansrätten 
och strandskyddet. Etcetera.

Regeringsformens äganderätts-
skydd har dock inte haft samma 

praktiska betydelse som Europa-
domstolens äganderättsskydd har 
haft. Det finns därför få svenska 
prejudikat som enbart rör detta 
skydd. I förarbetena lyser det också 
ofta med sin frånvaro och det får 
därför sällan någon reell praktisk 
betydelse. Mycket beror till stor del 
på den svenska rättighetstraditionen 
(eller snarare avsaknad av en sådan) 
och hur den svenska grundlagen har 
tolkats och fått betydelse i praktiken. 
Den dynamiska tolkningen som an-
vänds av Europadomstolen gäller inte 
heller för den svenska grundlagen till 
fullo. Även om lagstiftaren numera 
anger att rättigheterna i 2 kapitlet ska 
få fullt genomslag i praktiken, vilket 
torde inkludera skyddet för ägande-
rätten.

Det främsta äganderättsproblemet 
i dag – som enligt min uppfattning rör 
så kallade överregleringar – omfattas 
inte av regeringsformens skydd. Reg-
lering av lös egendom (som till stor 
del utgörs av näringsrättslig reglering 
och som drabbar företag) omfattas 
inte alls av regeringsformens ägande-
rättsskydd. För många praktiker som 
jag kommer i kontakt med är detta 
obegripligt. När vi talar om ett konsti-
tutionellt äganderättsskydd i Sverige 
blir det därför ofta med utgångs-
punkt i hur konventionen ska till-
lämpas och förstås och vilka begräns-
ningar som ställs däri på regleringar 
eller dylikt. Regeringsformen hjälper 
många gånger alltså inte till. Ett dags-
aktuellt exempel på detta är förslaget 
om att reglera vinster i välfärden 
(SOU 2016:78). Genomförs förslaget 
riskerar många företag att gå omkull 
eller att deras möjligeter att driva en 
verksamhet vidare kraftigt beskärs. 
Stora ekonomiska värden står på spel 
för många företag. Det rör sig inte om 
någon form av expropriation utan 
värdena försvinner med en ”enkel” 
reglering om vinstförbud med mera. 
I ett yttrande som jag skrev bilagt 
ett av remissvaren till utredningen 

skrev jag avslutningsvis: ”Ytterst 
handlar det om hur mycket en ny 
regering kan ändra de förutsättningar 
(ekonomiska spelreglerna) för vissa 
företag som en tidigare regering 
har skapat genom att liberalisera en 
marknad. Mycket är förstås politik. 
Men, som detta yttrande har avsett 
att visa, finns det juridiska skydds-
mekanismer som sätter gränser för 
hur mycket som kan justeras, utan att 
förenligheten med konventionsrätten 
kan ifrågasättas.”

DEN KONSTITUTIONELLA RÄTTENS 

BETYDELSE FÖR DEN PRAKTISKA 

 JURIDIKEN

I undervisningen i ämnet konsti-
tutionell rätt på termin 1 möter vi 
lärare många gånger unga och ganska 
gymnasiala studenter. Många av dem 
har svårt att greppa materialet på 
terminen som huvudsakligen består 
av regeringsformen, tryckfrihetsför-
ordningen, yttrandefrihetsförord-
ningen, Europakonventionen och 
EU-konstitutionell rätt. Ämnet upp-
levs som teoretiskt och nära liggande 
statsvetenskapen. Detta till trots att 
ämnet i dag byggs upp av rättspraxis 
från både nationella och europeiska 
domstolar och att det finns många 
andra rättskällor att arbeta med, 
vilket borde ge de blivande juristerna 
en god uppfattning om vad saken gäl-
ler. Problemet är att undervisningen i 
någon mån också kräver att man har 
en förståelse för vilken juridik som 
ryms ”under” de konstitutionella 
frågorna, vilket alltså studenterna på 
terminen ännu inte har. De kan ingen 
polisrätt, skatterätt, familjerätt eller 
dylikt ännu. Det blir med andra ord 
ett kunskapsglapp för dem vilket vi 
lärare många gånger får fylla ut för 
att öka deras förståelse och intresse 
för konstitutionell rätt. På fördjup-
ningsnivå finns inte detta glapp – 
studenterna har ju nästan gått klart 
hela utbildningen vid tidpunkten för 
fördjupningskurser – vilket gör att 

Det främsta 
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förståelsen för till exempel rättighets-
juridikens praktiska betydelse blir 
desto större. Även intresset ökar.

Jämför vi med hur ämnet såg ut 
på mitten av 1980-talet (vilket råkar 
vara tidpunkten för mina egna 
juridikstudier) var förhållandena helt 
annorlunda. Vi arbetade inte med 
lagtexten i någon vidare mån, vi hade 
få rättsfall att förhålla oss till och lite 
rättskällor överlag som förklarade 
innebörden av lagtexten för oss. Att 
frågorna skulle vara behandlade i 
domstol var något helt otänkbart till 
och med. Närheten till statsvetenska-
pen fanns där mer än någonsin. Och 
kunskapsglappet om underliggande 
lagar – se ovan – fanns också. Frågor 
om juridisk metod inom ämnet kon-
stitutionell rätt (som för övrigt hette 
statsrätt) var inte heller föremål för 
vidare studier. Med facit i hand från 
mina egna erfarenheter är det nästan 
underligt att undertecknad fick upp 
ett sådant stort intresse för rättsom-
rådet.

Den stora skillnaden för dagens ju-
riststudenter är att det faktiskt finns 
en ”marknad” efter examen för dem 
med intresse för konstitutionell rätt. 
Den fanns inte ”förr i tiden”. De som 
arbetar praktiskt möter med andra 
ord detta rättsområde i allt högre 
grad. Till stor del beror det förstås på 
EU-medlemskapet som inneburit att 
förvaltningsrätt (och även kommer-
siell förvaltningsrätt) ökat markant 
i betydelse. Det är många svenska 
myndigheter som har att genomföra 
EU-rätten och i dessa situationer 
(vare sig det rör sig om skapandet 
av nya myndighetsföreskrifter eller 
beslut som myndigheter fattar på 
grundval av egna föreskrifter eller 
andra regler) blir ofta konstitutionella 
invändningar från en enskild eller en 
juridisk person relevanta: Finns det 
rättsligt stöd i 8 kap. regeringsformen 
för myndigheten att föreskriva om de 
regler som är ifråga ( jämför kravet 
på amortering som numera gäller i 

avtal mellan banker och låntagare)? 
Finns det ett så kallat bemyndigande 
i lagstiftningen (i riksdagens lag och i 
regeringens förordning) genom vilket 
myndigheten ges rätten att med-
dela föreskrifter? Har myndigheten 
överhuvudtaget lagstöd för att fatta 
ett visst beslut, eller vilar beslutet på 
någon annan grund (som ett råd eller 
dylikt)? Tolkar myndigheten beslutet 
som är ingripande för den enskilde 
alltför extensivt? Många gånger 
medför det EU-rättsliga inflytandet i 
svensk rätt att regeringsformen förbi-
ses och att en myndighet till exempel 
använder ett bemyndigande på ett 
sätt som inte var tänkt i syfte att ge-
nomföra någon EU-rättslig fråga. Men 
även tillämpningen av EU-rätten i sig 
ger ofta anledning till konstitutionella 
resonemang: Stämmer den svenska 
rättens genomförande av ett direktiv 
med själva direktivet? Är genomför-
andet i enlighet med rättigheterna 
i EU:s stadga om grundläggande 
rättigheter?

Men det är inte enbart EU-rätten 
som medverkar till att regerings-
formen sätts åt sidan; det allmänna 
kravet på effektivitet i arbetet med att 
ta fram föreskrifter påverkar och gör 
att man hellre får fram föreskrifter 
snabbt (på myndighetsnivå) i stället 
för att gå den långsamma lagstift-
ningsvägen (via riksdagen). Denna 
fråga borde uppmärksammas och 
problematiseras mer enligt mig.

Den konstitutionella rätten och 
därmed rättighetsjuridiken har också 
ökat i betydelse på grund av inkor-
poreringen av Europakonventionen. 
Genom konventionen finns det 
nästan inte något rättsområde i dag 
som inte kan relateras till denna kon-
vention: I princip samtliga svenska 
och EU-rättsliga rättsområden kan 
problematiseras utifrån ett rättig-
hetsperspektiv och därmed också 
enligt konventionen (som också är 
viktig för tolkningen och förståelsen 
av EU:s stadga om grundläggande 

rättigheter). Därmed inte sagt att det 
alltid rör sig om konventionsstridiga 
ingrepp i en rättighet eller ens ett 
ingrepp i en rättighet. Ofta får jag 
underhandsbevis på detta från nyut-
examinerade jurister som arbetar på 
byrå eller i domstol. Det går inte att 
ta miste på att de är upprymda: De 
får en slags aha-upplevelse när de ser 
att det som vi enträget påstod under 
studieåren om till exempel rättighe-
ter faktiskt också går att använda i en 
verksamhet som till synes inte i första 
hand ägnar sig åt konstitutionell rätt 
eller rättighetsjuridik utan som mer 
präglas av processrätt eller affärs-
juridik.

Regeringsformen då? Ja den har 
förstås präglats av det europeiska 
inflytandet som Sverige sedan 1995 
erfarit. Grundlagsreformen 2010 är 
ett tydligt tecken på detta. Genom 
reformen stärktes och utökades skyd-
det av flera rättigheter, domstolarnas 
självständighet ökade och lagpröv-
ningsrätten stärktes. De flesta jurister 
ser nu betydelsen av vår grundlag 
och att den bör ha än större prak-
tisk relevans framöver. Värderingar 
spelar roll och grundlagen skyddar 
värderingarna, genom att tillkän-
nage dem men också genom att de 
används i praktiken när svåra beslut 
och avgöranden ska tas. En fråga 
framöver är om det måste bli svårare 
att ändra grundlagens mest centrala 
skrivningar som skyddar rättsstaten 
och demokratin. I dag är det enligt 
min uppfattning alltför lätt att ändra 
innehållet i regeringsformen.

Karin Åhman   

Fotnot: När denna text var färdigskri-
ven såg jag att advokat André Anders-
son blivit hedersdoktor vid juridiska 
fakulteten, Stockholms universitet. En 
central del av motiveringen för detta 
var att advokaten ifråga främjat sam-
verkan mellan det praktiska yrkeslivet 
och den juridiska forskningen.
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 Ett skäl är att rättsutvecklingen 
hämmas. Skiljeförfaranden 
sker under sekretess och skilje-

domarna blir i princip bara offentliga 
i händelse av klander av skiljedomen. 
Det verkar närmast omöjligt att få 
parter att godkänna publicering av in-
tressanta skiljedomar. Genom denna 
utveckling kommer inte Högsta 
domstolen att ha det inflytande på 
rättsutvecklingen som är tänkt. Det 
är inte så att rättspraxis är så fullkom-
lig att man kan luta sig tillbaka och 
känna sig nöjd. Näringslivet utvecklas 
ständigt och snabbt med många nya 
juridiska problemställningar som ofta 
får bedömas utifrån en lagstiftning 

som antingen inte finns eller som 
släpar. Det är inte bra att dessa be-
dömningar i så stor omfattning sker 
under sekretess. Det är inte någon 
bra utveckling för rättsstaten Sverige.

ett annat skäl är att skiljeförfaran-
den tenderar att bli så kostsamma att 
många mindre och medelstora nä-
ringsidkare inte har någon möjlighet 
att driva en tvist om inte tvisten rör 
mycket stora värden. Detta medför 
att den som ”sitter” på det tvistiga be-
loppet kan känna sig oförtjänt trygg. 
Mycket översiktligt beräknat kan en 
slutförhandling i ett skiljeförfarande 
med tre skiljemän samt med parter, 

som representeras av två advokater/
jurister vardera, beräknas kosta mel-
lan 20 000 och 30 000 kronor per 
timme. Därtill kommer kostnader för 
förberedelser och förhandlingar samt 
all den tid som parterna måste lägga 
ner på tvisten. Något tillfredsstäl-
lande försäkringsskydd finns inte för 
kostnader i denna storleksordning. 
Problemen blir mycket påtagliga om 
ett mindre företag vill rikta krav mot 
ett större företag som har erforder-
liga resurser. Detta är inte någon bra 
utveckling för rättsstaten Sverige.

vi har fungerande skiljeförfaranden 
vilket inte är problemet. Utveckling-

Effektivare domstolar i     dispositiva tvistemål
Håller våra allmänna domstolar på att lämna walk over när det gäller handläggning av 
 kommersiella tvistemål? Frågan är berättigad och tendensen är sedan länge tydlig. Allt fler 
kommersiella tvister avgörs genom skiljeförfarande. Är det i sig något problem? Ja – det är ett 
problem av flera skäl. Det anser advokat Jon Mannheimer.
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en med förenklat skiljeförfa-
rande är emellertid betänk-
lig bland annat eftersom 
möjligheten till överkla-
gande av en skiljedom är 
mycket begränsad. Samma 
problem föreligger inte i ett 
tingsrättsförfarande med en 
ensamdomare. Möjligheten 
att få prövningstillstånd 
i hovrätten är betydligt 
bättre. Problemet är att våra 
allmänna domstolar inte 
erbjuder något tillräckligt 
bra alternativ. I Advokaten 
nr 8 2016 s. 42 skrev Rikard 
Wikström en debattartikel 
om att skiljemän bör bli mer 
proaktiva. En hel del har 
skrivits om skiljeförfaran-
den och om hur brottmåls-
processen kan förbättras. 
Jag tycker att alldeles för lite 
debatteras om hur disposi-
tiva tvistemål skall hanteras 
effektivt i våra allmänna 
domstolar. Det känns som 
om frågan hanteras styvmoderligt 

och utvecklingen vad avser 
förberedelser i tingsrätt 
är definitivt inte proaktiv. 
Om domstolarna inte skall 
lämna walk over måste en 
del förändringar göras. 

tänk om kommersiella tvis-
temål från början handlades 
av erfarna domare och 
inte av tämligen oerfarna 
beredningsjurister. Tänk om 
domaren under förberedel-
sen fick mer auktoritet att 
förelägga parterna att både 
besvara väsentliga frågor 
och tillhandahålla uppgif-
ter och handlingar m.m. 
Tänk om domaren under 
förberedelsen var friare att 
ställa besvärande frågor till 
part om hur parten tänkt 
sig att få framgång med sin 
talan/inställning. När nu 
många fler tvister kommer 
att avgöras av ensamdomare 
borde det vara möjligt att ha 

en erfaren rådman som förbereder 

tvisten och en annan som dömer i 
målet om tvisten går till huvudför-
handling. Detta skulle möjliggöra att 
den rådman som förbereder tvisten 
kan vara friare i sitt agerande. Tänk 
om domstolarna också så långt 
möjligt kunde utnyttja det kunnande 
och den kompetens som finns inom 
tingsrätterna för olika tvister och om 
sådan inte finns anlitar erforderlig 
specialkompetens.

jag tror att våra domstolar skulle 
kunna erbjuda ett bra alternativ och 
fullgöra sin funktion även i kommer-
siella tvister. En fråga är om rätts-
staten Sverige vill satsa på att fylla en 
sådan funktion eller om man hellre 
lämnar walk over. En annan fråga 
är hur Advokatsamfundet ser på att 
engagera sig för att förbättra och 
effektivisera domstolarnas handlägg-
ning av dispositiva tvistemål för att 
bli ett attraktivt alternativ till skilje-
förfaranden. 

Jon Mannheimer  
Advokat 

Effektivare domstolar i     dispositiva tvistemål

Jon Mann-
heimer har 

arbetat som 
affärsjurist 

sedan 1964. 
Först var han 
biträdande 

jurist, sedan 
advokat och 

delägare i 
Mannheimer 
& Zetterlöf i 
Göteborg. År 
1983 startade 
han egen byrå 
tillsammans 
med sin hus-
tru Eva Bergh. 

PRESENTATION
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 Den 13 januari 2017 offentlig-
gjorde den valberedning som 
utsetts av Advokatsamfundets 

fullmäktige sitt förslag till ordförande 
och vice ordförande i samfundets 
huvudstyrelse. 

En knapp månad senare, den 9 fe-
bruari 2017, lämnade undertecknade 
f.d. styrelseledamöter i Advokat-
samfundet ett alternativt förslag till 
ordförande och vice ordförande. För-
slaget distribuerades till styrelserna i 
samfundets avdelningar i syfte att det 
skulle kunna diskuteras på respektive 
årsmöte.   

det har i den efterföljande debatten 
hävdats att detta tillvägagångssätt på 
något sätt skulle vara odemokratiskt. 
Såvitt vi förstår, skulle skälet vara 
antingen att det är fullmäktige som 
har att besluta i frågan eller att det 
redan föreligger ett annat förslag från 
val beredningen. Vår bestämda över-
tygelse är emellertid att frågan om 
vem som ska väljas till ordförande 
respektive vice ordförande i Advokat-
samfundet måste få diskuteras inom 
ramarna för samfundets stadgar, 
oavsett vilket organ som slutligen 
ska fatta beslut i frågan och om det 
föreligger ett förslag från valbered-
ningen eller inte. En diskussion i en 
sådan, för ledamöterna viktig fråga, 
är tvärtom värdefull från ett demo-
kratiskt perspektiv och bidrar till en 

vitalisering av och ökat engagemang 
i samfundet. Den uppgift som på 
sina håll har florerat i den efterföl-
jande diskussionen, att vi skulle ha 
sökt publicering i media för att få till 
stånd en offentlig debatt, är däremot 
felaktig.

Det finns flera skäl till varför avdel-
ningarnas årsmöten framstår som de 
naturliga och mest ändamålsenliga 
forumen för en diskussion i den ak-
tuella frågan. Viktigast är kanske att 
årsmötena är ett av få tillfällen när le-
damöter från olika advokatverksam-
heter verkligen träffas och diskuterar 
frågor som rör Advokatsamfundet. 
Det faktum att det är årsmötena som 
väljer fullmäktige, vilka senare ska 
utse ledamöterna i huvudstyrelsen, 
inklusive ordförande och vice ordfö-
rande, bidrar självklart också till att 
årsmötet framstår som lämpligt för 
en sådan diskussion. Slutligen ger tid-
punkten för årsmötena, mars månad, 
god tid för efterföljande diskussion 
och reflektion inför fullmäktigemötet 
i juni.

alla avdelningar i Advokatsamfun-
det har nu haft tillfälle att ta upp de 
båda förslagen till diskussion. Vid 
samtliga avdelningar har de båda 
förslagen presenterats med efterföl-
jande möjlighet till frågor och debatt. 
Tre avdelningar, Södra avdelningen, 
Stockholmsavdelningen och Östra av-

delningen, valde dessutom att låta le-
damöterna rösta om vilket av de båda 
förslagen som man förordade. Resul-
taten är entydiga: i Södra avdelningen 
stöddes det alternativa förslaget av en 
kraftig majoritet (uppskattningsvis i 
storleksordningen minst 75 %), 
vid Stockholmsavdelningen blev 
röstsiffrorna 252 för det alternativa 
förslaget mot 43 för valberedningens 
(motsvarande ca 85 %) och vid Östra 
avdelningen var samtliga avgivna rös-
ter i det alternativa förslagets favör. 
Nyligen uttalade också Utlandsavdel-
ningens styrelse sitt stöd för det alter-
nativa förslaget. Man pekade därvid 
på just det betydligt större stödet för 
det alternativa förslaget liksom på att 
det innebär en större kontinuitet i 
huvudstyrelsearbetet.

förfarandet att låta avdelningarna 
rösta för eller emot ett förslag som 
ska behandlas på fullmäktigemötet 
är ovanligt, men inte unikt. Det ska 
exempelvis ske avseende förslag om 
stadgeändring. 

Det är Advokatsamfundets fullmäk-
tigemöte som har att välja ordförande 
och vice ordförande i samfundets 
styrelse. Det vore varken lämpligt 
eller förenligt med systematiken i 
Advokatsamfundets stadgar att de 
beslut som enligt stadgarna tillkom-
mer fullmäktige skulle fattas på 
avdelningarnas årsmöten, för att full-

En demokratisk     process
De sex advokater som presenterat ett alternativt förslag till valberedningens förslag till ordfö-
rande och vice ordförande till huvudstyrelsen utvecklar här sin syn på frågan.
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mäktigeledamöterna därefter skulle 
agera som elektorer på fullmäktige-
mötet. Istället får avdelningarna välja 
personer med omdöme och integritet 
som kan representera ledamöterna 
på bästa sätt.

Men med ovan sagt, är det ur en 
demokratisk synvinkel viktigt att 
fullmäktigeledamöterna också är 
lyhörda för de uppfattningar som 

ledamöterna i avdelningarna ger 
uttryck för. Att vara fullmäktige är 
också att vara förtroendevald. Med 
det följer ett ansvar att företräda de 
ledamöter som har utsett fullmäk-
tige. I annat fall riskerar tilliten till 
fullmäktige att undergrävas och ett 
allvarligt demokratiskt underskott 
att uppstå. Och en sådan utveckling, 
till skillnad från en öppen och vital 

debatt om ordförandeposten, skulle 
verkligen riskera att allvarligt skada 
Advokatsamfundet.

Pär Andersson
Sophie Palmgren Paulsson

Robert Wikström
Jan Lindblad

Anders Forkman
Ghita Hadding-Wiberg  

Advokater

En demokratisk     process

Tolk- och översättningstjänster
över hela landet

Språkjour för advokater och jurister
dygnet runt på alla språk

Akuta beställningar och kostnadsberäkningar 
omgående efter utfört uppdrag

Alltid personlig service

KONTOR KONTAKTA OSS!

Stockholm Tel. 010-550 97 15
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 På annan plats i tidningen 
redovisar vi vår syn på det vi 
menar har varit en värdefull 

diskussion i sak på avdelningarnas 
årsmöten om vem som ska väljas till 
ordförande och vice ordförande i 
Advokatsamfundet, och på vilket sätt 
valda fullmäktigeledamöter bör vara 
lyhörda för de uppfattningar som 
ledamöterna i avdelningarna ger ut-
tryck för. Här vill vi i korthet separat 
kommentera dels hur frågan och 
debatten refererats på Advokatsam-
fundets hemsida respektive i denna 
tidning, dels generalsekreterarens 
engagemang för valberedningens 
förslag.

Det är med beklagande som vi 
konstaterar att både hemsidan och 
tidningen kommit att användas för 
att propagera för valberedningen och 
dess förslag. Detta har skett på olika 
sätt alltsedan vi den 9 februari 2017 
lämnade vårt alternativa förslag till 
ordförande och vice ordförande, ett 
förslag vars motiv (inklusive Christer 
Danielssons och Eva-Maj Mühlen-
bocks uttalande) fortfarande inte re-
dovisats på vare sig hemsidan eller i 
tidningen – till skillnad från valbered-
ningens motiv. Kritik har framförts 
mot ordföranden i Advokatsamfun-
det för att han stödjer det alternativa 
förslaget utan att han samtidigt har 

beretts tillfälle att bemöta denna, se 
Tomas Nilssons kritik på hemsidan 
den 15 februari 2017 och Elisabet 
Furas debattartikel i Advokaten nr 2 
2017, vilket knappast kan anses vara 
förenligt med god publicistisk sed. 
För de flesta som deltog på avdel-
ningarnas årsmöten framstår troligen 
referaten därifrån i Advokaten nr 3 
2017, som tämligen vinklat till förmån 
för valberedningen, dess arbets-
former och förslag. Ytterligare ett 
uttryck härför är valet att på första-
sidan på samma nummer av tid-
ningen, lyfta fram ett citat till stöd för 
valberedningens förslag (”Jag tror det 
vore värdefullt om det blev en kvinna 

En (o)balanserad debatt eller       en ”infekterad strid”?
Diskussionen om i Advokatsamfundet om val till ny ordförande fortsätter. Advokaterna Sophie 
Palmgren Paulsson och Pär Andersson ger här sin syn på hur diskussionen förs.

 S tockholmsavdelningen, Södra 
avdelningen samt Östra 
avdelningen har som ny 

 ordförande förespråkat motkandi-
daten till Lena Frånstedt Lofalk. 
Dessa avdelningar torde representera 
majoriteten av Sveriges advokater. 
Hur övriga avdelningar ställer sig i 
frågan är okänt men det kan antas att 
även en stor andel av advokaterna i 
de avdelningarna har samma uppfatt-
ning.

Den pågående maktkampen inom 
samfundet vad gäller ordförandepos-

ten lär vara unik. Det mesta tyder 
på att det är ett tecken på en revolt 
bland landets advokater mot det sätt 
som samfundet har styrts på under 
generalsekreteraren Anne Rambergs 
ledning de senaste 17 åren. Det är be-
friande och känns lite som början på 
arabiska våren. Samfundet behöver 
reformeras.

Även om Anne Ramberg är en an-
ställd tjänsteman har hon haft det do-
minerande inflytandet i samfundet. 
Trots återkommande kritik har hon 
använt samfundet som en plattform 

för att föra ut sina privata uppfatt-
ningar i olika frågor vilket oriktigt har 
givit intrycket att de varit samfundets 
ståndpunkt. Många advokater har av 
förklarliga skäl känt sig obekväma 
med detta.

Saken har inte blivit bättre av 
att hon nu använder omfattande 
utrymme i tidskriften Advokaten, för 
vilken hon är ansvarig utgivare, till 
att propagera för att hennes goda vän 
Lena Frånstedt Lofalk skall bli ny ord-
förande i samfundet. Hon uttalar sig 
vidare i nedsättande ton om de som 

Maktkampen och rättssäkerheten        inom samfundet 
Med anledning av striden om ordförandeposten och rättssäkerheten inom samfundet har 
advokaten Anders Lönnquist skrivit ett debattinlägg.
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som blev ordförande för samfundet 
för andra gången på mer än 125 år”), 
trots att det årsmöte där detta sades 
stödde det alternativa förslaget med 
röstsiffrorna 252 mot 43. Sammanfatt-
ningsvis präglas tyvärr både hemsida 
och tidning av en tydlig obalans där 
valberedningens förslag på många 
sätt lyfts fram, medan motiven för 
det alternativa förslaget liksom kritik 
mot valberedningens arbete givits 
begränsat utrymme, eller inte alls ta-
gits upp. Det borde i en demokratisk 
organisation vara så att ömse sidor i 
en pågående debatt ges ungefärligen 
likvärdiga möjligheter att på hem-
sidan och i tidningen, redovisa sin 
argumentation och motiv. Utifrån de 
värderingar som Advokatsamfundet 
står för, är det mer än beklagligt att 
en demokratisk process inte kan få 
föras på ett sakligt, transparent och 
balanserat sätt, utan istället görs till 
en ”infekterad strid”.

Vi tycker också att det är självklart 
att generalsekreteraren inte ska ut-
tala sig i frågan om val av ordförande 
och vice ordförande. Det följer redan 
av det förhållandet att styrelsen 
representerar generalsekreterarens 
arbetsgivare samt att ordförande och 
vice ordförande i presidiet förbe-
reder och hanterar många frågor 
tillsammans med generalsekretera-
ren. Frågor om val är för Advokat-
samfundets medlemmar och valda 
fullmäktigeledamöter att ta ställning 
till. Generalsekreterarens aktiva stöd 
i olika former för valberedningen 
och dess förslag är i grunden fel och 
man kan med fog fråga sig vilken 
agenda som ligger bakom detta? 
Här kan exempelvis nämnas att 
generalsekreteraren i år deltagit på 
sex (av totalt sju) årsmöten i avdel-
ningarna. I årsmötena har general-
sekreteraren tydligt argumenterat 
för valberedningens förslag och mot 

det alternativa förslaget, samt mot 
att detta överhuvudtaget alls skulle 
diskuteras på årsmötena. Vidare har 
generalsekreteraren i verksamhets-
berättelsen (utgiven den 7 mars 2017) 
omnämnt valberedningens förslag till 
ordförande som en ”särskilt gläd-
jande utveckling”, och i sin ledare i 
Advokaten nr 3 2017, återigen talat 
för valberedningen och dess förslag. 
Vi tycker som utgångspunkt också att 
ordningen att generalsekreteraren 
alls sitter med i valberedningen som 
sekreterare är felaktig. Förhoppnings-
vis kan detta belysas och analyseras 
inom ramen för den av advokaterna 
Lars Kongstad och Karl Woschnagg 
föreslagna arbetsgruppen.

Sophie Palmgren Paulsson
Advokat

Pär Andersson
Advokat 

En (o)balanserad debatt eller       en ”infekterad strid”?

Frågan om 
 advokats klago-
rätt har vid upp-
repade tillfällen 
diskuterats med 
Justitiedeparte-
mentet. Det är 
uppenbart att 
en ledamot som 
påförts varning 
med straffavgift 
önskar och ska 
ha rätt att få sin 
sak prövad en 
gång till. Änd-
ringar i rätte-
gångsbalken 
kräver dock 
medverkan från 
lagstiftaren.

Anne 
Ramberg

KOMMENTAR

Min ”agenda” 
är att vara lojal 
mot organisa-
tionen, dess 
valberedning 
och samfundets 
traditioner. Jag 
har inte argu-
menterat mot 
någon av de 
föreslagna mot-
kandidaterna. 
Jag har pekat på 
traditionen och 
det principiella 
värdet av att ha 
representation 
från såväl hu-
manjuridik som 
affärsjuridik 
samt tvingats 
bemöta oriktiga 
påståenden.

Anne 
Ramberg

KOMMENTAR

hellre ser att ett en annan person 
väljs som ordförande.

Det avgörande argumentet för Lena 
Frånstedt Lofalk tycks vara att hon är 
kvinna och därför av jämställdhets-
skäl bör väljas. Därvid bortses från 
att samfundet de senaste 17 åren har 
styrts av en kvinna. Frågan infin-
ner sig därmed vilket som är mest 
jämställt. Om generalsekreteraren är 
en kvinna och ordföranden en man 
eller om båda posterna innehas av en 
kvinna. För det fall Anne Rambergs 
vilja går igenom blir det en kvinna på 
båda posterna.

Ett exempel på reformbehovet 
inom samfundet är dess disciplin-
nämnd där Lena Frånstedt Lofalk är 
ordförande. Den välrenommerade 
professorn Lars Heuman har gjort 

en gedigen genomgång av disciplin-
nämndens avgöranden och i ett 
rättsvetenskapligt arbete (God advo-
katsed, Rättsbildning och disciplin-
nämndens motiveringar, 2013,  
bl a sid 317 f ) konstaterat att det finns 
grava brister beträffande avgörande-
na såvitt gäller rättssäkerheten. Anne 
Ramberg har i tidskriften Advokaten 
i raljerande ordalag avfärdat hans 
slutsatser.

Med nuvarande ordning sker konti-
nuerligt att advokater blir anmälda för 
något agerande och sedan prickas av 
disciplinnämnden för något helt annat 
som inte anges i anmälan – men som 
disciplinnämnden ex officio har funnit 
i ärendet och bedömt strida mot god 
advokatsed – och som advokaten inte 
har beretts tillfälle att bemöta och inte 

heller kan överklaga. Detta är natur-
ligtvis oförenligt med grundläggande 
principer i en rättsstat.

Att värna rättssäkerheten i sam-
hället i stort är en av samfundets 
viktigaste uppgifter och det har Anne 
Ramberg också gjort på ett engage-
rat och förtjänstfullt sätt. Mot den 
bakgrunden ter det sig obegripligt att 
hon under sin långa tid som gene-
ralsekreterare varken har påtalat 
eller försökt komma till rätta med 
den undermåliga rättssäkerheten 
inom samfundet. Underlåtenheten 
kan rimligen inte tolkas på annat 
sätt än att hon är nöjd med rådande 
ordning.

Anders Lönnquist
Advokat 

Maktkampen och rättssäkerheten        inom samfundet 
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 I tidskriften Advokaten nr 3 2017 
refereras på nyhetsplats Stock-
holmsavdelningens årsmöte med 

diskussion och opinionsomröstning 
om det kommande valet av samfun-
dets ordförande – vice ordförande. 

Eftersom jag närvarade vid mötet 

läste jag referatet med lätt höjda 
ögonbryn. Artikelns innehåll avspeg-
lade nämligen bara valda delar av det 
som utspelats. 

Resultatet av sympatiomröstningen 
på årsmötet kommenteras med att 
”liknande opinionsyttranden till 

stöd för det så kallade motförslaget” 
har röstats fram vid Södra och Östra 
avdelningarnas årsmöten tidigare 
i år. I själva verket var segern för 
motförslaget helt exceptionell vid 
alla tre tillfällena. Cirka 40–45 av 300 
ledamöter på plats, ungefär 15 %, 

Referatet om ordförandestriden       från avdelningsårsmöte

Advokat Siri Leithoff ger här sin syn på Stockholmsavdelningens årsmöte där hon närvarade.

Så arbetar redaktionen
 Med anledning av Siri Leithoffs 

samt Pär Anderssons och 
Sophie Palmgren Paulssons 

synpunkter finns det anledning att 
förklara redaktionens rutiner och 
arbetssätt eftersom det tycks föreligga 
missuppfattningar och brist på kun-
skap om det.

Citatet i nummer 3 på tidningens 
omslag av f.d. ordföranden i Advokat-
samfundet är inte ett uttryck för ett 
ställningstagande eller favoriserande 
av valberedningens förslag i ordfö-
randefrågan. Citatet väljs ut ur varje 
tidning baserat på att det ska vara 
slagkraftigt och lockande till läsning 
och uttryckt av en intressant person. 
På samma sätt uppfattas ibland vinjet-

ten Månadens advokat felaktigt. Det är 
inte en utmärkelse vilket en del läsare 
tror. Utan tar sikte på en advokat som 
gjort något som förtjänar uppmärk-
samhet.

när det gäller referatets utformning 
så är det fel att tro att ett enda referat 
kan ge en fullständigt uttömmande 
beskrivning av allt som hänt i en stor 
och komplex fråga. Ett referat är alltid 
ett begränsat urval baserat på vad som 
bedömts vara viktigt. Till bilden hör 
även att båda förslagen i ordförande-
frågan redovisas. Även åsiktsförkla-
ringen från Eva-Maj Mühlenbock och 
Christer Danielsson redovisas och så 
även förslaget från Karl Woschnagg 

och Lars Kongstad, intill referatet, 
dock inte i helhet. 

Angående det alternativa förslaget 
till ny ordförande och vice ordförande 
från de sex advokaterna så lades deras 
skrivelse ut i sin helhet, via länk, den 
14 feb ruari, då det presenterades 
en nyhet om diskussionen i ordfö-
randefrågan på Advokatsamfundets 
webbplats.

Dessutom är det så att redaktionen 
bevakar fortsatt diskussionen om ord-
förandefrågan så länge den pågår.

när det gäller debattsidorna i Ad-
vokaten är det inte så att det finns en 
automatisk rätt att få debattera mot en 
viss uppfattning i samma nummer. Det 

SVAR FRÅN REDAKTIONEN
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röstade för valberedningens förslag i 
Stockholm. Södra avdelningen lär ha 
haft liknande lågt stöd för förslaget 
och enligt uppgift skulle nästan alla 
närvarande i Östra avdelningen ha 
röstat för motförslaget. Men dessa 
tankeväckande sifferuppgifter saknas 
i referatet.

Med ett så stort stöd för motför-
slaget borde innehållet och vad före-
språkarna anförde vid mötet ha fått 
betydligt större utrymme i artikeln.

Redaktionen återger heller inte 
den kritik som Malcolm Wiberg 

riktade mot Tomas Nilssons arbete 
i valberedningen. Man skriver bara 
att han fick ”utstå” skarp kritik. Hans 
eget bemötande av kritiken återges 
utförligt. Majoriteten av mötesdel-
tagarna tog dock intryck av kritiken 
och föredrog att istället rösta på en 
för de flesta okänd advokat som inte 
ens närvarade vid mötet. Bara ca 45 
ledamöter ville ha Tomas Nilsson 
som fortsatt representant i valbered-
ningen inför 2018. Inget av detta står 
i referatet trots valberedningsarbetets 
ytterst viktiga roll.

Vad som hände vid Stockholms-
avdelningens årsmöte är av intresse 
även för landets övriga icke närvaran-
de ledamöter. Ett omstritt ordföran-
deval förestår och det finns en mo-
tion om framtagande av nya riktlinjer 
vid val av ledamöter till bland annat 
samfundets styrelse. Då vill vi kunna 
förlita oss på ett oberoende och 
rättvisande referat i vår värderade 
tidning Advokaten. 

Siri Leithoff
Advokat

Referatet om ordförandestriden       från avdelningsårsmöte

är en feluppfattning och en praktisk 
omöjlighet att åstadkomma, inte minst 
eftersom det finns fastställda tider för 
när varje nummer ska tryckas, etc. Det 
finns manusstopp för insänt material 
till tidskriften och det är det som styr 
den frågan. Däremot har tidskriften 
Advokaten en mycket generös inställ-
ning till alla advokater som vill debat-
tera i tidskriften. Detta gäller särskilt 
kritik som riktas mot Advokatsamfun-
dets ledning och generalsekretaren, 
vilken som huvudregel alltid publi-
ceras. De som kontaktar tidskriften 
upplyses alltid om att just tidskriftens 
debattsidor är forumet för debatt i 
samfundsfrågor och andra.

I frågan om publicering av olika 

åsiktsyttringar, upprop och uttalan-
den på Advokatsamfundets hemsida 
så tycks det föreligga en uppfattning 
om rätten till publicering av advoka-
ters åsikter och uppfattningar i olika 
frågor. Advokatsamfundets webbplats 
är dock inte ett chattforum eller 
motsvarande anslagstavla för debatt. 
Det finns mer än femtusen advokater 
och det skulle inte vara möjligt att 
hantera detta om alla skulle ha en 
rätt till publicering av sina eventuella 
uppfattningar. Återigen är tidskriften 
Advokatens debattsidor det normala 
forumet för åsiktsbrytningar och 
diskussion.

Det är även viktigt att komma 
ihåg att arbetet med Advokaten och 

Advokatsamfundets webbplats ytterst 
styrs av grundlag, tryckfrihetsför-
ordningen med anor från 1766. I den 
slås fast betydelsen av en ansvarig 
utgivare, för tidskriften Advokaten och 
Advokatsamfundets webbplats är det 
samfundets generalsekreterare, som 
har ansvaret för vad som publiceras. 
Det är alltså inte Advokatsamfundets 
styrelse som kollektiv eller andra 
grupper som kan tilldelas rätten att 
besluta om vad som publiceras. Detta 
är en ordning som grundlagsfäderna 
fann klok och det torde nog de flesta 
advokater hålla med om.

Tom Knutson  
Chefredaktör

SVAR FRÅN REDAKTIONEN
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 Bengt Ivarsson har i en artikel 
i det senaste numret (2017/3) 
av Advokaten framfört syn-

punkter på årets kommande val av 
huvudstyrelse och på valberedning-
ens – där jag är ordförande – förslag i 
dessa delar. 

Beträffande formerna för valbe-
redningens arbete har general-
sekreteraren ingående redogjort 
för detta i ledaren i samma nummer 
av tidskriften. Jag har inget här att 
tillägga. 

Jag har förstås inte ”glömt” att 
Bengt Ivarsson, liksom vice ord-
föranden, är röstberättigad vid  
valen på fullmäktige. Däremot är  
ett annat förhållande kring detta  
värt att peka på. Övriga styrelse-
ledamöter får inte ens vara när-
varande i salen under punkten på 
dagordningen som gäller val. De får 
gå ut. Skälet till denna stadgeregle-
ring är att sittande styrelseleda- 
möter inte på något sätt ska ha 
inflytande över nominerings-, dis-

kussions- och valproceduren vid val 
av ny styrelse. 

om bengt ivarsson däremot vill 
begagna sin rösträtt har han en stad-
geenlig rätt till detta. Att det förhåller 
sig så hindrar inte att jag vidhåller 
min åsikt om det anmärkningsvärda i 
att en avgående ordförande använder 
sin position, även långt före fullmäk-
tigemötet, till att för övriga ledamöter 
peka ut sin favorit till efterträdare. 
I andra organisationer med en kul-

                        Om det anmärkningsvärda

i att en avgående ordförande använder          sin position för att peka ut sin favorit
Valberedningens ordförande advokat Tomas Nilsson be
möter Bengt Ivarssons debattinlägg i förra utgåvan av 
 Advokaten. Nilsson skriver att bakom valberedningens 
förslag till ordförande och vice ordförande ligger omsorgen 
att föreslå de därtill bäst lämpade ledamöterna. 

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.
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 Advokaten Tomas Nilsson har 
på Sveriges advokatsamfunds 
hemsida ifrågasatt att jag 

yttrar mig över vem som ska bli ny ordförande för Advokatsamfundet och detsamma har före detta advo-katen Elisabet Fura gjort i tidskriften Advokaten. Det har även ifrågasatts vems intressen jag företräder och om jag har någon dold agenda.
Efter det att valberedningens för-slag blev känt var det ett stort antal advokater som hörde av sig till mig och ifrågasatte såväl förslaget som 

processen. Även om jag också var mycket förvånad över såväl förslaget som att ingen från valberedningen sökt kontakt med mig innan valbe-redningen genomförde sitt enda 
sammanträde och presenterade sitt förslag fann jag inledningsvis ingen anledning att ge mig in i diskussio-nen. När det några veckor senare pre-senterades ett alternativt förslag till ordförande och vice ordförande som jag tyckte var bättre för Advokatsam-fundet än valberedningens förslag förklarade jag på fråga från Dagens 

Juridik att jag ställde mig bakom det. Därefter har Realtid bett om mina kommentarer.

jag saknar eget intresse i saken och har naturligtvis ingen dold agenda utan har enbart samfundets bästa för ögonen. Från och med den 1 juli kom-mer jag lämna samfundets ledning men är mån om att samfundet ska fortsätta utvecklas i en riktning som är bra för ledamöterna oavsett om de sysslar med humanjuridik eller af-färsjuridik. I egenskap av ordförande 

är jag dessutom röstberättigad på fullmäktigemötet i juni vilket Nilsson och Fura verkar ha glömt. Det förslag som presenterats av sex före detta styrelseledamöter menar jag stärker sammanhållningen inom Advokat-samfundet och gynnar en fortsatt positiv utveckling.

jag tycker det är trist att vi hamnat i en diskussion om yttrandefrihet och dolda motiv istället för att kunna fokusera på sakfrågan och lyssna på vad de olika kandidaterna vill göra som ordförande för samfundet. 
Christer Danielsson och Eva-Maj 
Mühlenbock har avgivit en pro-
gramförklaring, vilken tyvärr inte publicerats på Advokatsamfundets hemsida, där de redogör för vad de 

vill göra om de blir valda. Det finns också ett stort värde i att det vitalise-ringsarbete som påbörjats i styrelsen de senaste åren kan fortsätta. Att byta ut både ordföranden och vice ordföranden samtidigt skulle riskera detta arbete. Framförallt när den av valberedningen föreslagna ordföran-den inte suttit i styrelsen sedan 2006. Det är helt enkelt olämpligt. 

att det finns flera kandidater och att dessa presenteras flera månader före valet är en demokratisk styrka. För mig som advokat är det viktigt att samtliga kandidater får komma till tals och att valet sker i en transparent process. Det är därför positivt att såväl förslaget att vice ordföranden Christer Danielsson ska ta steget upp 

till ordförande som valberedningens motförslag presenteras i god tid före fullmäktigemötet. I våra grannländer är det vanligt förekommande att det finns flera kandidater till posterna som ordförande och vice ordförande. Det finns även i våra stadgar regler för hur vi ska förfara när det finns flera kandidater. Däremot finns det inte i våra stadgar några regler om hur valberedningen ska utföra sitt arbete. Det förhållande att vi som fullmäk-tigeledamöter tidigare sällan eller aldrig haft möjlighet att göra val mel-lan olika kandidater innebär inte att konsensus alltid måste eftersträvas.

Bengt Ivarsson  
Ordförande i Sveriges 

advokatsamfund

Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund, skriver om ordförande-diskussionen i samfundet. Ivarsson skriver att han saknar ett eget intresse i saken och inte har någon dold agenda utan enbart har samfundets bästa för ögonen.

Skrivbord Zeta
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       Hur står det 
egentligen till med  Advokatsamfundet?

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

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

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

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

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

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

Allvarligt därför att ordföranden 
är betydelsefull på många sätt, inte 

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

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

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

jag är inte längre ledamot av Sveri
ges advokatsamfund och borde kan
ske inte skriva dessa rader, men jag 
blev så illa berörd av det jag såg att 
jag kände att jag måste. Efter att ha 
haft förmånen att delta i arbetet i hu

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

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

Vart tog respekten för den 
demokratiska processen 
vägen?

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

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

Elisabet Fura  
F.d. ordförande 

i Advokatsamfundet

Elisabet 
Fura blev 

ledamot av 
Sveriges 
advokat
samfund 
1985, var 

ordförande 
för Advokat
samfundet 
1999–2001, 

domare i 
Europa

domstolen 
2003–2012 
och chefs
JO mellan 

2012–2016.

PRESENTATION

Att det finns flera kandidater       är en demokratisk styrka
Advokaten 2/2017.
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tiverad demokratisk tradition, som 
innefattar en valberedning och en fri 
nomineringsrätt, brukar avgående 
ordförande inte utnyttja sin ställning 
till en dylik kröningshandling, utan 
låta medlemmar och ombud anför-
tros uppgiften att, utan paternalistisk 
påverkan, fritt träffa sitt val. 

Bengt Ivarssons uttalanden om – 
inte bara sina egna preferenser, utan 
även, visar det sig, sin högst person-
liga uppfattning om den sittande 
styrelsens – har rentav föranlett 

styrelsen att vid sitt senaste sam-
manträde uttala ett ”klargörande 
att styrelsen inte har tagit ställning i 
frågan om val av ordförande och vice 
ordförande”. 

bakom valberedningens förslag till 
ordförande och vice ordförande 
ligger omsorgen att föreslå de därtill 
bäst lämpade ledamöterna. Härtill 
kommer ett intresse att tillgodose ett 
allmänt rimligt och också av styrel-
sen (samt av Bengt Ivarsson tidigare) 

uttalat önskemål om en ökad kvinnlig 
representation i styrelsen. Valbered-
ningens förslag innebär att fyra nya 
kvinnliga ledamöter, ordföranden 
inräknad, skulle ta plats i styrelsen. 

Slutligen innebär valberedningens 
förslag att även brottmålsjurister/
humanjurister blir representerade i 
presidiet.

Tomas Nilsson  
Advokat och valberedningens 

ordförande

                        Om det anmärkningsvärda

i att en avgående ordförande använder          sin position för att peka ut sin favorit

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

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

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

Nytt pris...

För kostnadsfri offert, besök www.standardbolag.se!
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 Isamfundet rasar nu en strid. Stri-
den handlar om vem som skall bli 
ny ordförande och vice ordfö-

rande i Advokatsamfundets styrelse. 
I normalfallet brukar valberedningen 
komma med ett förslag som sedan 
normalt sett accepteras och klub-
bas igenom vid Advokatsamfundets 
fullmäktigemöte.

Denna gång verkar dock ordningen 
bli en annan. För första gången på 
väldigt länge har Advokatsamfundets 
lokalavdelningars årsmöten dragit 
fulla hus. I Stockholm var kön lång 
med advokater som i alla fall inte ti-
digare visat ett sådant starkt intresse 
för lokalavdelningens verksamhet.

Vad det handlat om är emellertid 
att ett antal advokater inte gillar val-

beredningens förslag utan i stället vill 
verka för ett eget förslag till styrelse-
ordförande och vice ordförande vid 
Advokatsamfundets styrelse.

Tanken är som jag begripit det är 
att på ett kuppliknande sätt förmå 
lokalavdelningarna att uttala en 
opinionsyttring till stöd för det 
alternativt föreslagna styrelseleda-
möterna. Möjligen med en tanke i 
förlängningen att man tänker sig att 
fullmäktigeledamöterna skall känna 
sig i någon mån bundna av vad lokal-
avdelningarna givit uttryck för i sina 
lokala möten. 

Förfarandet känns för mig en smu-
la amerikanskt. Som kringresande 
brottmålsadvokat tycker jag dock att 
det finns anledning att tillföra några 

tankar inför det kommande fullmäk-
tigemötet. Vid avdelningssamman-
trädets möte i Stockholm framfördes 
cirka 300 röster. Hur många som var 
närvarande vet jag inte eftersom flera 
röstade med fullmakt. I Stockholm 
finns ca 2 800 advokater och det kan 
med utgångspunkt i detta knappast 
sägas att dessa 300 röster kan anses 
representera samtliga advokaters 
uppfattning i Stockholm. Vid den 
givna utgångspunkten tycker jag i 
stället att det finns skäl att fundera 
igenom vilka principer som bör gälla 
vid val av ledamöter till Advokatsam-
fundets styrelse. 

svenska advokater lever under skif-
tande omständigheter. På den min-

Låt oss få en styrelse som har ett        starkt stöd och ett kunnande

             som kan representera alla        advokater oavsett inriktning

Advokat Johan Eriksson ger sig in i diskussionen om valet om ordförandefrågan och 
skriver: ”Att påstå att 300 röster som representerade Stockholmsavdelningens möte skulle 
representera alla Stockholmsadvokaters uppfattning kan jag under inga förhållanden i alla 
fall acceptera.”
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dre orten finns alltjämt generalister 
som på en liten advokatbyrå sysslar 
med varierande frågor. Många av 
dessa har knappast tid att engagera 
sig i avdelningsmöten. Emellertid re-
presenterar de i många stycken den 
klassiske svenske advokaten.

Det finns också advokater som 
arbetar på medelstora advokatbyråer 
som specialister i brottmål och det 
finns advokater som arbetar på små 
advokatbyråer med brottmål. Likale-
des finns det en stor andel advokater 
som sysslar med affärsjuridik på 
större advokatbyråer. Verksamhe-
terna skiljer sig på många sätt men 
advokatens grundvärden inte särskilt 
mycket. 

Enligt min uppfattning är det 
viktigt att styrelsesammansättningen 
i Advokatsamfundet så långt som 
möjligt tillgodoser ett brett urval av 
advokater. Detta skall gälla, naturligt-
vis, inte bara geografisk fördelning 
och verksamhetsinriktning utan 
också i fråga om jämställdhet och 
olika stora byråer.

Advokatsamfundet är inget börsbo-
lag där antalet aktier skall styra valet 

av styrelse på sätt att antalet advoka-
ter till exempel på stora affärsbyråer 
skall innebära en annan möjlighet att 
påverka Advokatsamfundets verk-
samhet även om jag kan ha respekt 
för att stora byråer tycker att man tar 
en del av Advokatsamfundets kostna-
der eller tillför intäkter i stor del om 
man så vill.

om det alternativa förslaget vinner, 
det vill säga vi får en styrelseord-
förande och en vice ordförande på 
sätt som föreslås, naturligtvis inget 
ont om dem eller deras förutsätt-
ningar att inneha ledande positioner 
i Advokatsamfundets styrelse, så kan 
jag konstatera att inslaget av brott-
målsadvokater och humanjurister 
i Advokatsamfundets styrelse har 
minskat radikalt.

Vem skall nu ansvara för dessa 
frågor?

Vem skall nu med insikt och 
kunskap hantera de mycket specifika 
frågor som gäller kring brottmåls- el-
ler humanjuristernas verksamhet?

Vem skall nu med styrka argu-
mentera i rättssäkerhetsfrågor i en 

värld där samhället ställs inför svåra 
utmaningar med ny lagstiftning och 
inskränkningar i den personliga 
integriteten?

Kanske, vad vet jag, kommer sam-
mansättningen i Advokatsamfundets 
styrelse mer att leda till de specifika 
frågor som gäller affärsadvokatens 
vardag såsom Chinese walls och 
annat.

min fromma förhoppning blir så- 
ledes att den som har den viktiga 
uppgiften att representera vid 
fullmäktige mötet lägger pannan i 
djupa veck och lyssnar bland kollegor 
på så sätt att vi får en styrelse som 
har ett starkt stöd och ett kunnande 
som kan representera alla svenska 
advokater oavsett verksamhetsinrikt-
ning. Att påstå att 300 röster som 
representerade Stockholmsavdel-
ningens möte skulle representera alla 
Stockholmsadvokaters uppfattning 
kan jag under inga förhållanden i alla 
fall acceptera.

Johan Eriksson
Advokat

Låt oss få en styrelse som har ett        starkt stöd och ett kunnande

             som kan representera alla        advokater oavsett inriktning
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 Det har funnits få tillfällen för 
oss att berätta hur vi ser på 
de uppdrag som ordförande 

och vice ordförande som vi föresla-
gits till. Och att vänta med det till full-
mäktigemötet i juni verkar inte vara 
en bra idé med tanke på den debatt 
som redan pågått ett slag. 

Så här ser vi på det. 
Advokatsamfundet har idag en 

unikt stark röst i samhället. Den  
har inte getts oss till skänks utan 
vi har ansträngt oss hårt för att 
komma dit där vi nu befinner oss. 
Det har krävts idogt arbete och stora 
ansträngningar från både förtroende-
valda, kansliet och advokatkåren i 
stort. Det är många enskilda advo-
kater som på olika sätt genom åren 
bidragit till att bygga vårt förtroen-
dekapital. Den positionen ska vi göra 
allt för att bibehålla och fortsätta 

utveckla. Eller till och med ta till nya 
höjder. 

Hur gör vi det? Och varför?
När det gäller den sista frågan så 

finns det förvisso flera olika svar på 
den men de går i slutändan hand i 
hand enligt vår uppfattning. 

Vi ska göra det för att det är vår 
uppgift att förse samhället med skick-
liga, oberoende och etiskt högtstå-
ende advokater. En fri och obunden 
advokatkår är en förutsättning för 
rättssamhället så som vi känner det. 
Flera krav behöver uppfyllas för att ett 
land ska anses rättssäkert, opartiska 
domare är ett absolut krav, men vad 
vore det utan fria och självständiga 
advokater som till exempel kan ta till-
vara enskildas rättigheter mot staten.  

Genom att vi levererar till samhäl-
let en professionell och yrkesskicklig 
advokatkår som uppfyller dessa 

höga krav har vi fått möjligheten att 
ge våra klienter privilegier. Ett unikt 
sådant privilegium är skyddet för 
kommunikationen mellan oss och 
våra klienter, ”legal privilege”. Om 
Konkurrensverket, Skatteverket eller 
Ekobrottsmyndigheten kommer på 
besök till advokatkontoret får de gå 
hem tomhänta. Och det är ingen me-
ning att försöka rikta ett motsvarande 
editionsyrkande eller beslagsyrkande 
mot advokaten. För klienten är det 
en ovärderlig förmån att kunna förse 
sin advokat med förtrolig information 
och vara förvissad om att advokaten 
inte kan tvingas lämna ut den. Och 
det har samma stora betydelse för 
såväl affärsjuristens som humanju-
ristens klienter. Motsvarande gäller 
för klienten som är anhållen eller 
häktad och fråntagen all kontakt med 
omvärlden. Denne får ändå träffa och 

Förtroende är en färskvara      som det krävs interna

och externa insatser      för att ständigt återvinna

Advokaterna Lena Frånstedt Lofalk och Tobias Fälth, som är valberedningens förslag till 
ordförande och vice ordförande i Advokatsamfundets huvudstyrelse, berättar här om vad de 
vill prioritera av vad de ser som sam fundets utmaningar.
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Förtroende är en färskvara      som det krävs interna

och externa insatser      för att ständigt återvinna

i enrum meddela sig med en person; 
sin advokat. Ingen annan än den som 
bär advokattiteln kan prestera detta. 

Att vi kan garantera våra klienter 
dessa förmåner är en exceptionell 
konkurrensfördel. Detta vare sig det 
gäller en stor affärsjuridisk byrå som 
möter internationell konkurrens och 
konkurrens från större konsultbyråer 
eller en mindre humanjuridisk byrå 
som finner att banken på hemorten 
gett sig in på samma område.   

Men att värna om det vi hittills 
uppnått och att fortsätta det långsik-
tiga arbetet att bygga förtroende är 
också ett egenintresse av ett annat 
slag. Ett starkt och allmänt respekte-
rat Advokatsamfund ger oss en bättre 
förhandlingsposition när det handlar 
om att ta tillvara våra egna yrkesin-
tressen. Här kan det handla om allt 
från 3:12-regler till att Migrationsver-
ket inte betalar advokatfakturorna i 
rimlig tid. 

Vi har varit framgångsrika genom 
åren, vårt samfund har en stark ställ-
ning och advokattiteln är en kvalitets-
stämpel. Men förtroende är en färsk-
vara som ständigt måste återvinnas. 
Vi ser att det från Advokatsamfundets 
sida krävs både interna och externa 
insatser för detta. 

Det internt inriktade arbetet hand-
lar framför allt om att fokusera på 
att utveckla vår konkurrenskraft. Det 
görs genom att samfundet bistår med 
kompetensutveckling och även annat 
stöd i verksamheten. Omvärlden 
förändras snabbt, inte minst genom 
den digitala utvecklingen, vilket på-
verkar vårt arbetssätt. Här bör vi med 
gemensamma krafter kunna ligga i 
framkant jämfört med andra aktörer 
på marknaden. Samfundets externa 
insatser handlar på ett övergripande 
plan om att göra ett gediget arbete 
som respekterad remiss instans i 
lagstiftningsarbetet, att vårda och 
utveckla det fina nätverk inom 
rättsväsendet som Advokatsamfundet 
har idag och att höras och synas med 
kloka synpunkter i den rättspolitiska 
debatten. Sammantaget kommer 
detta att innebära att vi bibehåller 
och förstärker vår ställning på mark-
naden. 

En specifik utmaning som vi i 
högsta grad lever med idag, och där 
Advokatsamfundets engagemang 
behövs, är hur vi ska kunna attrahera 
de bästa yngre talangerna och behålla 
dem i yrket. Här krävs gemensamma 
tag från samfundet och advokatbyrå-
erna och en framgångsfaktor är att vi 

också får med biträdande jurister och 
yngre advokater i det arbetet. Det 
finns sådant som idag avhåller yngre 
från att söka sig till advokatbyråer. 
Men samtidigt vet vi att annat drar 
och att de unga tilltalas av att advo-
katen inte bara är en konsult bland 
andra utan att advokatyrket innehål-
ler en extra dimension.

Vi vill också få denna nästa genera-
tion advokater att engagera sig och 
vilja ta över stafettpinnen. Vi vill 
skapa möjligheter för dem att få in-
flytande och att vara med och forma 
advokatrollen för framtiden.

Avslutningsvis: Tillsammans har vi 
lång erfarenhet av samfundsarbete, 
både från styrelsen, disciplinnämn-
den och undervisningsverksamheten. 
I vår vardag arbetar vi dock inom 
helt olika områden och sammantaget 
har vi mångårig erfarenhet från både 
affärsjuridik och brottmål. Vi ser det 
som en styrka att ordföranden och 
vice ordföranden har djupare insikter 
om villkoren för verksamhetsinrikt-
ningar av så olika slag.    

Lena Frånstedt Lofalk
Advokat

Tobias Fälth 
Advokat
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 S edan ett antal år har Advokat-
samfundets verksamhet ut - 
vecklats på en rad olika områ-

den. Samfundet har tagit initiativ till 
flera projekt som syftar till att stärka 
kårens medlemmar såväl internt 
som externt. Som ett resultat av det 
arbetet har samfundet idag en stark 
ställning och betraktas som en viktig 
och inflytelserik institution inom 
rättsväsendet och den allmänna 
debatten om rättsfrågor. Frågan är nu 
om Advokatsamfundet ska utveckla 
och förstärka denna ställning eller 
inte.

Vid årets fullmäktigemöte kommer 
samfundets ledamöter att ställas in-
för ett val som handlar om vem som 
ska utses till styrelsens ordförande 
och vice ordförande. Valberedning-
ens förslag att utse Lena Frånstedt 
Lofalk och Tobias Fälth har mötts av 
ett förslag att i stället utse Christer 
Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock. 

På sätt och vis är det glädjande att 
det finns ett engagemang kring frågan 
om vem som ska leda styrelsens ar-
bete framöver. Det visar på den bety-
delse som samfundets arbete har för 
medlemmarna. Och det finns säkert 
många som även anser det positivt 
att frågan avgörs genom ett direktval. 
Då får medlemmarna möjlighet att 
på rationella grunder välja de mest 
lämpade kandidaterna.

I förslaget till att välja Christer 

Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock 
sägs att samfundet står inför ett antal 
utmaningar som beror på allt från 
ett ökat tryck från myndigheter och 
lagstiftare till digitalisering och ökad 
konkurrens. Det här är ett sant och 
viktigt konstaterande. Rättssamhället 
genomgår stora förändringar och i 
det ligger, tyvärr, även tendenser som 
syftar till att begränsa advokaternas 
privilegier genom ökad kontroll och 
insyn från myndigheternas sida.

idag står advokatsamfundet väl 
rustat för att möta dessa utmaningar. 
Genom ett målmedvetet arbete har 
samfundet etablerat samarbets-
former och kontakter med andra 
aktörer inom rättsväsendet, såväl 
nationellt som internationellt, och 
med institutioner, myndigheter och 
departement som ger samfundet 
möjlighet att påverka beslut. Sam-
fundets aktiva arbete med remissytt-
randen, opinionsbildning och andra 
former av dialog har även medfört 
att samfundet numera har en röst 
som både efterfrågas och respekteras 
av beslutsfattarna. Det kan givetvis 
inte nog understrykas hur viktigt det 
är för yrkeskårens framtid att detta 
arbete utvecklas och förstärks.

Därför kan det förefalla lite 
förvånande när Christer Daniels-
son och Eva-Maj Mühlenbock i sitt 
valmanifest möter de här viktiga och 

svåra utmaningarna, som de enligt 
förslaget anses vara mest lämpade 
att anta, med ett uttalande om att de 
inte tänker lägga fram något detalje-
rat program om vad som bör göras, 
utan att deras ambition endast är att 
lyssna på vad ledamöterna vill att 
samfundet ska göra. – Nämen, det var 
ju ett bra förslag!

Att motivera ett förslag med att 
det finns behov av att möta stora 
och svåra utmaningar framöver och 
sedan nominera kandidater som 
uppger att de inte har några idéer 
om hur utmaningarna ska mötas 
är motsägelsefullt. Och det är med 
denna motsägelse som med andra 
motsägelser, den väcker frågan om 
det finns något som förslagsställarna 
försöker dölja.

enligt teorin om rational choice  
anses människan fatta rationella 
beslut utifrån den information om 
alternativen som ges. Ett rationellt 
beslut förutsätter information och  
en förnuftig människa förväntas  
inhämta och grunda sina beslut på 
den informationen. Så resonerar  
nog de flesta av oss när det kommer 
till beslut rörande våra personliga 
angelägenheter, och det finns ingen 
anledning att resonera annorlunda 
för advokater när det kommer till 
beslut som påverkar yrkeskårens 
framtid.

”Ordförandevalet    är ett ödesval”
Advokat Thomas Olsson ger sig in i debatten om ordförandevalet och skriver att Christer 
Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock helt saknar meriter som visar på någon kompetens att ta 
sig an de utpekade utmaningarna.
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Sophia, anställd tolk Hrvoje, översättningsavdelningen

I dagsläget är det dock ingen an-
nan än förslagsställarna som har 
någon kännedom om varför Christer 
Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock 
är mer lämpade än Lena Frånstedt 
Lofalk och Tobias Fälth. Detta är 
desto mer märkligt om man betänker 
att Christer Danielsson och Eva-Maj 
Mühlenbock helt saknar meriter som 
visar på någon kompetens att ta sig 
an de utpekade utmaningarna, med-

an Lena Frånstedt Lofalk och Tobias 
Fälth uppvisar en gedigen meritlista 
som mer än väl borgar för kunnighet 
och engagemang.

ordförandevalet på fullmäktige- 
mötet är ett ödesval som alla leda-
möter har skäl att engagera sig 
igenom att själva fatta ett rationellt 
beslut om vem som är mest lämpad 
att leda samfundet framöver. Och då 

erfarenheterna i närtid av att välja 
någon som lovar att ”I’ll listen to 
what people want, believe me!” på 
bekostnad av kunskap och erfaren-
het har visat sig smått katastrofala, 
finns det goda skäl att kräva mer av 
kandidaterna än sådana löften för att 
ge dem en röst.

Thomas Olsson  
Advokat

”Ordförandevalet    är ett ödesval”
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Advokat Johan Eriksson har utsetts 
till försvarare åt Rakhmat Akilov, 
som är misstänkt för terroristbrott 
på Drottninggatan i Stockholm.

Hur gick det till när fick du uppdraget?
– Domaren ringde mig tidigt på 

morgonen innan det hade kommit in 
någon framställning och frågade om 
jag rent principiellt skulle vara intres-
serad av att åta mig uppdraget. Jag be-
stämde mig ganska snabbt att det här 
måste jag göra. Någonstans kände jag 
att någon måste försvara honom. Det 
är också viktigt att försvara de demo-
kratiska principerna. Hela försvarar-
värvet sätts på sin spets i ett sådant 
här mål. Om man är en försvarsadvo-
kat så finns det ett visst mått av kall 
i det, och jag tycker att det ska göra 
det. Och om man har möjlighet då ska 
man tacka ja.

Vad har kännetecknat detta uppdrag 
jämfört med andra, vad är sig likt och 
vad skiljer sig åt?

– Jag bestämde mig tidigt att jag tror 
att det bästa sättet att hantera ett så-
dant här mål är att göra precis som 
jag brukar. Hantera klienten som jag 
brukar, inte på något annat sätt. Det 
som är ovanligt är den fullständigt 
ohyggliga uppmärksamheten från 
medierna som var under de första 

”Hela försvararvärvet sätts på sin spets”

MÅNADENS ADVOKAT Johan Eriksson    

dagarna. Jag har aldrig sett dess like. 
Jag var dessutom tvungen att hantera 
det själv genom att vanka runt med en 
mobiltelefon i handen som konstant 
ringde. Jag fick inte någon ro. Sedan 
är det ju ovanligt att alla vet om att jag 
har det här uppdraget så alla vill prata 
om det. Det blir förstås lite udda. På 
två timmar uppe på häktet hade jag 
fått etthundrafyrtiofem telefonmed-
delanden när jag kom ut. 

De finns ett utbrett hat mot din klient, 
märker du av det på något sätt som 
försvarare?

– Det var nästan så att man kunde 
ta på hatet när jag befann mig i häkt-
ningsförhandlingen. Så starkt är det. 
Jag kan ju inte undgå att läsa och 
hänga med vad som händer, så visst 
känner jag det starka hatet. Men nå-
gonstans kände jag att det förändra-
des lite när det framkom att han hade 
erkänt.

Du belades med yppandeförbud, sam-
tidigt förekom det läckor, hur ser du på 
den situationen?

– Jag belades med yppandeförbud 
över vad som hade framkommit vid 
förhör och vad som har framkommit 
vid häktningsförhandlingen. Samti-
digt ringer journalister till mig och 
vill att jag ska bekräfta massor med 

läckor från samma utredning. Det är 
ju en ganska konstig ordning. Och 
det är en bild som inte endast jag har. 
Även åklagaren är oerhört irriterad 
över det. 

Varför är det så skadligt?
– Det ena är att det blir ju inte nå-

gonting kvar för mig att säga om jag 
har yppandeförbud medan min mot-
part kan kommentera och uttala sig. 
Då väger det ju väldigt lätt över på ett 
sätt som gör att den som är misstänkt 
är väldigt utsatt. Nu erkände ju han 
vilket kanske gör situationen något 
annorlunda. Om det finns ett yppan-
deförbud så måste båda parter res-
pektera det.

– Sedan finns det en annan fara med 
läckor. Det här är ett mål där man ska 
vara mycket försiktig med vilken in-
formation som kommer ut. Det följer 
av att man kan förvänta sig att väldigt 
många personer ska vittna. Därför 
kan man säga att det här är ett mål 
där det finns goda skäl för yppande-
förbud. För att vittnen inte ska få möj-
lighet och ta del och läsa om vad de 
egentligen förväntas säga. Det kan i 
förlängningen skapas en situation där 
hela utredningen kan skadas av att 
man läcker ut information detaljerat. 

Vad har det här målet för betydelse ur 
ett försvararperspektiv?

– Det är viktigt att alla advokater tän-
ker att just den här typen av uppdrag 
är kanske den viktigaste och största 
utmaning som vi har haft på länge i 
det här landet. Vi måste försöka visa 
att vi klarar av att behandla folk med 
respekt även i en sådan här situation. 
Det här målet är en utmaning för hela 
rättssamhället.

Kommer du att räcka till/hinna med?
– Jag överväger att begära en för-

svarare till. Det är ganska uppenbart 
att man behöver det i det här målet. 
Men som situationen är vill jag först 
etablera en bra kontakt med min 
 klient så att vi tillsammans kan kom-
ma fram till vem det i sådana fall är 
som det ska vara. Det jag vill ha är inte 
bara någon som bara hjälper till utan 
någon som är delaktig i ett försvars-
team. Så jag tror att i slutänden kom-
mer jag inte att vara ensam, men jag 
vill ge lite tid om vem och vid vilken 
tidpunkt. TK

”Det var näs
tan så att man 
kunde ta på 
hatet när jag 
befann mig i 
häktningsför
handlingen. 
Så starkt är 
det.”

Aktuellt
FO

TO
: T
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Aktuellt Juridiska biblioteket

KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET

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

NY LITTERATUR I URVAL

Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Brottsoffer i fokus : de vinnande 

bidragen i Brottsoffermyndig-
hetens uppsatstävling 2017 
(Brottsoffermyndigheten. 
200 s.) 

Brottsutvecklingen i Sverige fram 
till år 2015 / Lisa Wallin, red. 
(Brottsförebyggande rådet. 
364 s.  BRÅ rapport ; 2017:5) 

Fars samlingsvolym. 2017, Redovis-
ning (Far Akademi. 1679 s.)

Fars samlingsvolym. 2017, Revision 
(Far Akademi. 1589 s.)

Finlands lag / redigerad av Carina 
Kåla (Helsingfors : Talentum, 
2016. 3252 s.)

Grauers, Per Henning: Person och 
avtal : en kortfattad inledning 

till person- och avtalsrätten 
(4. uppl.  Liber. 147 s.) 

Kommersiell hyresrätt / Anders 
Victorin, Assur Badur, Jonny 
Flodin and Richard Hager 
(4. uppl. Wolters Kluwer. 292 s.)

Kriminologiska metoder och internet 
/ Agneta Mallén, red. (Liber. 
151 s.)

Källström, Kent:  Anställningsför-
hållandet : inledning till den 
individuella arbetsrätten / Kent 
Källström & Jonas Malmberg. 
4. uppl. Iustus, 2016. 352 s.)

Lavin, Rune: Viteslagstiftningen : 
en kommentar (3. uppl. Wolters 
Kluwer. 247 s.)

Lewander, Anna: Den skatterätts-
liga gränsdragningen mellan 
ränta och utdelning (Iustus. 
347 s. Skrifter från Juridiska 

fakulteten i Uppsala ; 134. Diss. 
Uppsala universitet, 2017)

Lindskog, Stefan: Preskription : om 
civilrättsliga förpliktelsers upp-
hörande efter viss tid (4. uppl. 
Wolters Kluwer. 774 s. Institutet 
för rättsvetenskaplig forskning 
; 138) 

Lundgren, Lars: Nya sociallagarna 
: med kommentarer i lydelsen 
den 1 januari 2017 / Lars Lund-
gren, Per-Anders Sunesson, 
Anders Thunved (30. uppl. 
Wolters Kluwer. 611 s.)

Rubenson, Stefan: Miljöbalken 
(5. uppl. Wolters Kluwer. 
241 s.)

Stockholm centre for commercial 
law årsbok. 8 / redaktörer: Kelly 
Chen, Mårten Schultz (Stock-
holm Centre for Commercial 

Law. 536 s. Stockholm Centre 
for Commercial Law ; 28) 

Tiberg, Hugo: On maritime & 
transport law / Tiberg & Schelin 
(5. ed. Axel Ax:son Johnsons 
institut för sjörätt och annan 
transporträtt, 2016. 217 s. 
Skrifter utgivna av Axel Ax:son 
Johnsons institut för sjörätt och 
annan transporträtt ; 26)

Öman, Sören: AD om arbetstagar-
begreppet och tidsbegränsad 
anställning (Lars Åhnberg, 
2016. 132 s.) 

LÄSTIPS

Titel: Båt 370 : döden på 
Medelhavet 
Författare: Annah Björk, 
 Mattias Beijmo
Förlag: Norstedt 
En skrämmande reportagebok 
om en av de många flykting-
båtar som förliste mellan 

Turkiet och Grekland och författarnas kamp 
att synliggöra en av många bortträngda flyk-
tingtragedier. Natten den 5 januari 2016 sjönk 
båt 370, en överlastad gummibåt, med 53 
flyktingar  på Medelhavet. 13 överlevde. Trots 
nödanrop kom den turkiska kustbevakningen 
aldrig till undsättning och flyktingarna igno-
rerades av ett handelsfartyg som passerade 
tätt intill båten. Volontärarbete på Lesbos 
hösten 2015 drev Annah Björk och Mattias 
Beijmo att åka till Turkiet för att kartlägga 
flyktingsmugglingen längst kusten och för-
söka ta reda på sanningen om vad som egent-
ligen hände under natten när båt 370 sjönk. 
Hela tiden med risk för sin egen säkerhet. 
Genom ett omfattande researcharbete kunde 
de till slut få ihop detaljerna kring båtens för-
svinnande och bevisa att ett allvarligt brott 
begåtts – mord på över 40 personer. Den 
brittiska organisationen Human Rights at Sea 
och turkiska advokater har engagerat sig i fal-
let vilket gör att de anhöriga nu kan driva en 
rättsprocess mot handelsfartygets kapten.   

BRIST PÅ RÄTTSSÄKERHET 
I ASYLPROCESSEN

Avhandling från Stockholms universitet 
2006 genomfördes en genomgripande  

reform av asylprövningsförfarandet i Sverige 
när Utlänningsnämnden ersattes av  
migrationsdomstolar. Men trots reformen  
är det fortfarande svårt och osäkert att  
bedöma vem som har rätt till asyl och vem 
som inte har det. I avhandlingen granskar 
statsvetaren Livia Johannesson hur rätts-
säkerheten fungerar i praktiken i migrations-
domstolarna. Hon har intervjuat domare, 
processförare och offentliga biträden, och 
även observerat muntliga förhandlingar där 
den asylsökandes trovärdighet ofta ifråga-
sätts. 

Hon pekar på flera brister i systemet, bland 
annat att de två parterna i förhandlingarna 
inte har jämlika resurser och att alla asyl-
ärenden slutligen avgörs av handläggarens 
eller beslutsfattarens subjektiva bedömning-
ar. Ett sätt att göra systemet mer rättssäkert 
kan, enligt Livia Johannesson, vara att man 
ändrar bevisbördan, som initialt ligger hos 
den asylsökande. 
In courts we trust: administrative justice in 
Swedish migration courts av Livia Johanneson, 
Stockholms universitet.

HANDLÄGGNING AV ÖVERKLAGADE 
ASYLBESLUT

Rapport från Domstolsverket och migra-
tionsdomstolarna 
Domstolsverket och migrationsdomstolarna 
har på uppdrag av regeringen tillsammans 
sett över hur handläggning av överklagade 
asylbeslut kan påskyndas genom att effekti-
visera handläggningen med bibehållande av 
en hög rättssäkerhet. Man presenterar ett 
antal förslag till åtgärder, bland annat att för-
korta tiderna till muntlig förhandling, skapa 

bättre förutsättningar för ökad tillgång till 
auktoriserade tolkar och ett digitalt målhan-
teringssystem. 
Effektiviserad handläggning av asylmål (Dom-
stolsverket)
 

HALSHUGGNING OCH ANDRA SVENSKA 
STRAFF : FRÅN BÖDELNS HANDBILA TILL 
KRIMINALVÅRDENS ELEKTRONISKA 
FOTBOJA AV LARSERIK HOLLÄNDER

1910 avrättades den sista 
människan i Sverige då 
Johan Alfred Ander giljo-
tinerades på Långholmen. 
Den här boken handlar 
om dödsstraffet och om 
människor som dömts 
att mista sina liv, bland 
annat Yngsjömörder-
skan Anna Månsdotter 
som var den sista kvinnan att avrättas 1890,  
änglamakerskan Hilda Nilsson och Rysslig-
ans ledare kosacköversten Mohammed Beck 
Hadjetlaché. Vi får bland annat läsa om den 
största massavrättningen, den sista offent-
liga avrättningen, skarprättarens liv och om 
de olika avrättningsmetoder som användes. 
Författaren Lars-Erik Holländer är kriminal-
kommissarie. 
Carlssons bokförlag.

LÄS MER

Alla nyheter hittar du på  
Juridiska bibliotekets webbplats 
 www.advokatsamfundet.se/ 
juridiska-biblioteket
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Aktuellt

Nya uppdrag och priser 

l André Andersson, advokat 
vid Mannheimer Swartling, 
har utsetts till hedersdoktor 
vid Juridiska fakulteten vid 
Stockholms universitet. An-
dersson är specialiserad på 
bank- och finansjuridik.

l Hovrättsrådet Per Claréus 
har utnämnts till ny redaktör 
för den rättsvetenskapliga 
tidskriften Svensk Juristtid-
ning, SvJT.

l Charlotte von Essen, lag-
man vid Förvaltningsrätten i 
Uppsala, har utsetts till ny bi-
trädande säkerhetspolischef 
vid Säkerhetspolisen. Hon 
tillträdde sin nya tjänst den 
15 maj.

l Charlotte Ingvar-Nilsson 
har utsetts till ny general-
direktör för Myndigheten 
för press, radio och tv. Hon 
har tidigare varit assessor i 
Svea hovrätt samt chef för 
Bird & Birds regulatoriska 
grupp.

l Caroline Olstedt Carl-
ström, ordförande i Forum för 
Dataskydd och tidigare ex-
pert i Datakyddsutredningen, 
börjar som delägare på Advo-
katfirman Lindahl den 19 maj.

l Johan Eriksson är utsedd 
till Advokaternas advokat i 
publikationen Legally Yours 
årliga undersökning. På fem-i-
topplistan återfinns även Lars 
Kruse, Ulrika Borg, Thomas 
Olsson och Björn Hurtig.

Advokatbyråer popu-
lärt bland studenterna
Flera advokatbyråer åter-
finns bland de 100 mest 
eftertraktade arbetsgivarna 
för juriststudenter, enligt en 
undersökning av företaget 
Universum – som varje år 
rankar de mest populära ar-
betsplatserna för studenter. 
Utrikesdepartementet, FN 
och Åklagarmyndigheten top-
par listan före advokatbyrån 
Mannheimer Swartling. På 
listans topp-20 återfinns även 
Vinge och Lindahl.

Stockholm Human Rights Award delas ut i december
2017 års Stockholm Human Rights Award kommer att delas ut vid 
en ceremoni i Stockholm måndagen den 4 december. Priset delas ut 
varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt fram-
stående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga 
rättigheter. 2016 mottogs priset av Mary Robinson (bilden ovan).

Delphi prisade för sitt jämställdhetsarbete
Delphi har mottagit det allra första Justitiapriset och prisades för sitt arbete inom jämställdhetsfrågor. 
Justitiapriset är en utmärkelse som delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som arbetar bäst med jäm-
ställdhet. Totalt deltog 15 affärsjuridiska byråer i tävlingen genom att anonymiserat svara på en enkät om 
sitt arbete med jämställdhet.

Advokat Sverker Bonde, HR-chef Sigrid Jönsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell mottog Justitiapriset.

Nybliven hedersdoktor.



Konferens • Bankett • Inspiration 

Sveriges advokatsamfund bjuder in till

Advokatdagarna
Grand Hôtel 16–17 november 2017

Konferens inklusive bankett kostar 8 000 kr.  
Endast konferens kostar 6 500 kr. 

Konferensavgifter anges exklusive moms.

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

Sista anmälningsdag 19 oktober.

Deltagande i Advokatdagarna ger 12 utbildningstimmar.

Läs mer om Advokatdagarna och anmäl dig på  
www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Advokatdagarna-2017

MINGEL  
& COCKTAIL 

för alla konferensdeltagare  
på Advokatsamfundet   
15 november kl 18–20.

BOKA-TIDIGT  
RABATT 

vid anmälan senast 20 juni  
– endast 6 500 kr  
inklusive bankett
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Samfundet

Advokatsamfundets 
avdelningar valde de 
här styrelserna vid 
sina årsmöten.

Avdelnings- 
styrelser 
2017

Antalet advokater ökade un-
der 2016 – varav de flesta var 
kvinnor. Mest ökade antalet 
ledamöter i Advokatsamfun-
dets Mellersta avdelningen.

Under 2016 ökade antalet 
ledamöter i Advokatsamfundet 
med 157 till 5 838, varav 5 245 
är verksamma. En majoritet av 

nettoökningen – 90 av 157 – var 
kvinnor. Det innebär att antalet 
kvinnliga ledamöter i samfundet 
för första gången är över 30 
procent.

Enligt Advokatsamfundets 
verksamhetsberättelse för 2016 
ökade antalet advokater i samt-
liga sju avdelningar. Mest ökade 
Mellersta avdelningen, som öka-

de med nästan 4 procent eller 
15 advokater till 433. Den största 
åldergruppen bland svenska ad-
vokater är 30–39 år. 23 procent 
eller 1 367 av samtliga advokater 
är i den åldern. 

Under 2016 ökade även 
antalet advokatbyråer i Sverige 
med 37 jämfört med året innan, 
från 1 827 till 1 864. Den största 

ökningen skedde bland advokat-
byråer i storleken 2–19 jurister 
där antalet byråer ökade jäm- 
fört med 2015 från 625 till 647. 
Även antalet enmansbyråer i 
landet ökade under 2016, från 
1 157 till 1 173. Antalet byråer 
med fler än 70 jurister minskade 
dock från 13 till 12 under 2016. 

JP

Mellersta avdelningen ökade mest under 2016

NORRA AVDELNINGEN

Ordförande
Petter Hetta, Umeå
Vice ordförande, sekreterare 

och kassör
Andreas Victor, Östersund
Ledamöter
Magnus Müchler, Gällivare
Ann Gerklev, Umeå
Ulf Andersson, Gävle
Fredrik Burvall, Sundsvall
Suppleanter
Oskar Söderberg, Umeå
Emma Fällman, Östersund
Sami Hietala, Luleå

MELLERSTA AVDELNINGEN

Ordförande
Anders Wallin, Uppsala
Vice ordförande
Amanda Hikes, Västerås
Sekreterare
Johanna Näslund, Örebro
Ledamöter
Linda Nyström, Falun
David Lindberg, Karlstad
Johanna Näslund, Örebro
Suppleanter
Karolin Andreasson, Falun  

(för Linda Nyström)
Daniel Svensson, Uppsala  

(för Anders Wallin)
Andreas Simon, Västerås  

(för Amanda Hikes)
Mari Kilman, Karlstad  

(för David Lindberg)
Cecilia Wallin, Örebro  

(för Johanna Näslund)

STOCKHOLMS
AVDELNINGEN

Ordförande
Christina Malm, Stockholm
Vice ordförande
Kristoffer Ribbing, Stockholm
Sekreterare
Emma Berglund, Stockholm
Ledamöter
Christel Rockström, Stockholm
Theddo Rother-Schirren, Stock-

holm
Johan Ödlund, Stockholm
Mikael Klang, Stockholm
Caroline Snellman, Stockholm
Suppleanter
Anette Hansson Ahl, Stockholm
Kristian Pedersen, Stockholm
Jenny Grundén, Stockholm

ÖSTRA AVDELNINGEN

Ordförande
David Sommestad, Nyköping
Vice ordförande
Anna von Knorring, Jönköping
Sekreterare
Henrik Snellman, Växjö
Ledamöter
Sandra Putsén, Norrköping
Lisa Almgren, Växjö
Magnus Nedstrand, Linköping
Suppleanter
Karin Carlsson, Katrineholm
Erika Lindquist, Eskilstuna
Emil Löfström, Kalmar

VÄSTRA AVDELNINGEN

Ordförande
Jörgen Larsson, Göteborg
Vice ordförande
Agnes Andersson, Göteborg
Sekreterare
Björn Goldman, Göteborg
Ledamöter
Henrik Gallus, Lidköping
Niklas Odén, Borås
Charlotte Forssander, Göteborg
Lars Cronqvist, Halmstad
Poly Jensell, Göteborg
Roger Wier, Göteborg
Suppleanter
Malin Wassén Kjellberg, 

 Uddevalla
Martin Vildhede, Göteborg
Martin Wahlin, Kungsbacka

SÖDRA AVDELNINGEN

Ordförande
Magnus Lindsten, Karlskrona
Vice ordförande
Karin Amédro, Helsingborg
Sekreterare
Katarina Broman, Malmö
Ledamöter
Maria Adielsson, Helsingborg
Jens Kinnander, Lund
Melka Kjellberg, Kristianstad
Therese Ståhlnacke, Helsingborg
Fredrik Sandgren, Kristianstad
Suppleanter
Anette Johansson, Lund
Marcus Larsson, Malmö
Mats Ingvar, Malmö
Lina Bergqvist, Helsingborg
Niklas Åstenius, Malmö

UTLANDSAVDELNINGEN

Ordförande
Christina Griebeler, Frankfurt  

am Main
Vice ordförande
Karl Woschnagg, Frankfurt  

am Main
Sekreterare
Astrid Trolle Adams, London 
Ledamöter
Jon-Marcus Meese, München
Artur Swirtun, Warszawa
Fredrik Svensson, Moskva
Åsa Bittel, Genève
Jonas Nordgren, Málaga
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KONTORSGEMENSKAP
Gustav Adolfs torg, Malmö

Vi har ett arbetsrum ledigt, 
vilket härmed erbjuds till 

intresserad advokat.

Vid intresse och för mer 
information, kontakta

Jörgen Hemby på
0708-43 49 56 eller

hemby@jusadvokat.se 

Samfundet

NYA LEDAMÖTER 
DEN 7 APRIL  2017          

Anders Alfrost, Ramberg Advoka-
ter KB, Stockholm

Erica Antonovic, Synch Advokat 
AB, Stockholm

Patricia Asp, LEGIO Advokatfirma 
AB, Stockholm

Johanna Björkman, Advokatfir-
man GUIDE AB, Stockholm

Stefan Dehlin, Juristen Stefan 
Dehlin AB, Nässjö

Mia Edlund, Baker & McKenzie 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Fanny Ericson, Nyman & Wergens 
Advokatbyrå AB, Umeå

Joachim Funariu, Hamilton Advo-
katbyrå KB, Stockholm

Oscar Hållén, White & Case Ad-
vokataktiebolag, Stockholm

Maria Karlsson, Advokatfirman 
Glimstedt Jönköping AB, Jön-
köping

Zebib Kidane, Hellström Advokat-
byrå KB, Stockholm

Liisa Rajala Malmgren, Mannhei-
mer Swartling Advokatbyrå LLP, 
New York, USA

Mattias Meinhardt, Danowsky 
& Partners Advokatbyrå KB, 
Stockholm

Isac Mekonen, Din Advokat Toll-
bäck AB, Stockholm

Linn Morin, Sandart & Partners 
Advokatbyrå KB, Stockholm

Felix Nelson, C J Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Helen Täng Nilsson, Advokatbyrån 
Hellgren Linander KB, Stockholm

John Olsson, Wistrand Advokat-
byrå, Stockholm

Torbjörn Olsson, Advokatfirman 
W&Ö HB, Stockholm

Anders Perméus, Swedish Legal 
Tech AB, Lidingö

Erik Persson, Roschier Advokat-
byrå AB, Stockholm

Albert Roos, Mannheimer Swart-
ling Advokatbyrå AB, Stockholm

Anna Sabic, Advokatbyrån Anna 
AB, Kalmar

Stephanie Salehian, Mannheimer 
Swartling Advokatbyrå AB, 
Stockholm

Elin Skeppstedt, Advokatfirman 
Lindahl KB, Uppslala

Kajsa Svensson, Allmänna Advo-
katbyrån i Malmö HB, Malmö

Carolina Walther, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

Elin Westin, Advokatbyrån Huma-
nisterna AB, Katrineholm

Mireille Wildh, Advokatbolaget 
Opus AB, Stockholm

Daniel Jessen Winbo, Setterwalls 
Advokatbyrå AB, Malmö

Karin Virding, Advokatfirman 
Vinge KB, Stockholm

REGISTRERADE 
EUADVOKATER

Eva Hudák (advokátka, Tjeckiska 
republiken), Advokatteamet 
Stenman AB, Lycksele

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

Sara Backman, Malmö, 12 mars 
2017 

Jenni Billerstam, Stockholm, 
24 mars 2017 

Andreas Bålfors, Norrköping, 
31 mars 2017 

Bengt M Dubois, Solna 16 mars 
2017 

Karin Dunér, Stockholm, 1 april 
2017 

Hans Eriksson, Stockholm, 
31 mars 2017 

Anna Forsebäck, Stockholm, 
29 mars 2017 

Tomas Forsgren, Stockholm, 
31 mars 2017 

Marcus Glimberg, Stockholm, 
20 mars 2017 

Rolf Larsson, Stockholm, 17 mars 
2017 

Lars Lindblom, Sundsvall, 20 mars 
2017 

Erik Mårild, Stockholm, 31 mars 
2017 

Siri Mårtensson, Göteborg, 7 april 
2017 

Diana Tomicic Nilsson, Malmö, 
31 mars 2017 

Natali Phalén, Stockholm, 1 april 
2017 

Ann Schröder, Göteborg, 31 mars 
2017 

Peter Sigurdson, Stockholm, 
31 mars 2017 

Mattias Skarelius, Österskär, 
1 april 2017 

”Lysande tillfälle” Mediakraft,  
Österlånggatan 43, 111 31 Sthlm

SKICKA IN DITT 

SVAR TILL:

TILLFÄLLE FÖR ”UPPÅT
GÅENDE” ADVOKAT!

I full gång varande välrenommerat 
advokataktiebolag i större mellan-
svensk stad med tingsrätt säljes. 
Stilenliga lokaler med all tänkbar 
 datorutrustning och bibliotek. För  
närvarande en advokat och två 
 biträdande jurister (plats för fyra 
jurister och två sekreterare) samt 
sekreterare och ekonomiansvarig. 
Även inkråmsaffär kan diskuteras.

Pashto, dari, somaliska, 
arabiska, bosniska, kroatiska, 

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

Vi tar uppdrag över hela Sverige

Syd
TOLK.SE

Utbildade tolkar

info@sydtolk.se
www.sydtolk.se

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

NVR
Nordiska Värdepappersregistret

Sveriges ledande aktiebokstjänst
www.nvr.se

Prova 
gratis i 30 

dagar

NVR.indd   1 2015-12-21   10:40

Prenumerera 
på Tidskriften 

Advokaten

Helår, 9 nr,  
424 kr inkl. moms

Studerande  
106 kr inkl. moms

prenumeration@ 
advokatsamfundet.se
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Torbjörn Ström, Stockholm, 
7 april 2017 

Christel Widenberg, Uppsala, 
28 februari 2017 

AVLIDNA LEDAMÖTER

Klas Kanegärd, Stockholm, 
27 mars 2017 

Lars Källberg, Mora, 10 februari 
2017 

Owe Wikström, Bandhagen, 
16 maj 2016 

REMISSÄRENDEN

Förteckning över remiss ärenden 
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/0003 Betänkandet En 

översyn av lagstiftningen om 
företagsbot (SOU 2016:82)

R-2017/0243 Promemorian 
Kompletterande förslag till 
betänkandet En utökad beslu-
tanderätt för Konkurrensverket 
(SOU 2016:49)

R-2017/0252 Promemorian Ett 
aktivitetskrav för rätt att över-
klaga vissa beslut om lov m.m.

R-2017/0272 Betänkandet Karens 
för statsråd och statssekrete-
rare (SOU 2017:3)

R-2017/0426 Promemorian 
 Ytterligare verktyg för makro-
tillsyn

R-2017/0434 Narkolepsi i det 
medicinska tabellverket för 
sjukdomar

R-2017/0435 Promemorian Ett 
ökat avgiftsuttag till resolu-
tionsreserven

R-2017/0444 Promemorian 
Tillhandahållande av tekniska 
sensorsystem – ett sätt att för-
bättra samhällets informations-
säkerhet

R-2017/0494 Promemorian 
Åldersdifferentierat underhålls-
stöd och höjt grundavdrag för 
bidragsskyldiga föräldrar 
(Ds 2017:2)

R-2017/0540 Promemorian För-
slag till föreskrifter om vissa 
betalkonton

R-2017/0549 Förslag till änd-
ringar i Finansinspektionens 
föreskrifter med anledning av 
Mifid II och Mifir

R-2017/0612 Promemorian Ut-
kast till lagrådsremiss Föränd-
rade skatteregler för delägare 
i fåmansföretag såvitt avser 
avsnitt 5.2, 5.3, 5.7 och 5.8

R-2017/0729 Promemorian För-
slag till föreskrifter om åtgärder 
mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism

Samfundet

Nyhet

En kommentar. På ett kärnfullt och koncentrerat 
vis analyseras Jordabalkens 7 kapitel - de allmänna 
bestämmelserna om nyttjanderätt, servitut och  
rätt till elektrisk kraft. Preliminär utgivning i maj.

500 kr (prel pris) exkl moms | 978-913911185-6 | wolterskluwer.se

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

Jordabalken 
7 kap.

AB 04
Per Samuelsson 
993 kr exkl moms, 978-913911267-9

KOMMERSIELL HYRESRÄTT, 4 u
Anders Victorin, Assur Badur, 
 Jonny  Flodin, Richard Hager 
623 kr exkl moms, 978-913911547-2

Nyhet

Nils Larsson  
Stieg Synnergren

LAGEN OM KONTAKTFÖRBUD OCH 
LAGEN OM EUROPEISK SKYDDS-
ORDER 
Niklas Dahlgren 
586 kr exkl moms, 978-913901989-3

PREJUDIKAT
Christina Ramberg 
714 kr (prel pris) exkl moms 
978-913911594-6

Ny upplaga

Nyhet Nyhet

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

LÄS MER

Läs remissvaren på 
www.advokatsamfundet.se . 



JUST NU

sålda objekt
per vecka

2032
är snittet

JUST NU

sålda objekt
per vecka

2032
är snittet

”De senaste månaderna har jag 
varit med om 122 konkurser.”

ETT ÄKTA PROFFS. I alla fall när det gäller att sköta värde ring 
och auktion av konkursbon. Jag har varit drivande i att auktionera 
ut hundratals stora och små företag i Stockholm. Hos PS Auction 
får du alltid en egen kontaktperson som är ansvarig genom hela 
processen från värdering till auktion. Slå mig en signal!

Mvh Mats Lindström, Auktionsexpert Stockholm
TEL 0325-61 82 90 MAIL mats.lindstrom@ps.se

www.ps.sevärdering » dokumentation » visning » auktion » utlämning
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Den förändrade 
Sverigebilden
sverigebilden förändras 
 ständigt på olika områden. 
Vikingar, den svenska synden 
och inte minst Sverige som det 
neutrala landet mellan öst och 
väst är exempel som ofta lyfts 
fram när olika Sverigebilder 
diskuteras.

just uppfattningen om det 
neutrala Sverige har haft eko-
nomisk betydelse för svenskt 
näringsliv och många svenska 
advokater. Under det långa kalla 
kriget var just uppfattningen 
att Sverige var ett neutralt land 
utanför de två mäktiga militär-
allianserna Nato och Warszawa-
pakten en viktig orsak till att 
Sovjetunionen valde att förlägga 
skilje förfaranden i Sverige. Det 
fungerade som en viktig del i 
skapandet av Sverige som en 
stormakt på skiljeförfaranden. I 
dag är bilden en annan. Sverige 
betraktas inte längre som en 
neutral stat mellan öst och väst. 
Dessutom leder den globala 
ekonomins snabba utveckling 
till att det växer fram konkur-
renter runt om i världen, inte 
minst i Asien. Positionen som 
stormakt inom skiljeförfarande 
är inte längre given och svenska 
advokater ställs nu inför än 
viktigare och svåra frågor om 
hur Sverige ska fortsätta att 
hävda sig framgångsrikt, läs mer 
i fokus i denna utgåva. 

Tom Knutson
Chefredaktör

ADVOKATEN&MEDIERNA

TWITTRAT 1

Den 11 april kommenterade Bengt Ivarsson i Sundsvalls Tidning att uppgifter har 
läckt från utredningen kring terrordådet i Stockholm trots att det råder förundersök-
ningssekretess. Intervjun återciterades i ett stort antal medier. ”Det kan bli svårare 
att få en person dömd om känsliga uppgifter har läckt ut. Det kan finnas medbrotts-
lingar som fortfarande är på fri fot och det kan försvåra för polisen att få fast dem. 
Läckta uppgifter kan även göra att vittnesmål blir mindre tillförlitliga”, sa Ivarsson 
till Sundsvalls Tidning.

Svenska advokaters  
ställning har stärkts
I senaste 
numret av 
Finlands 
advokat-
förbunds 
tidning 
Advokaatti 
porträtteras samfundets 
generalsekreterare Anne 
Ramberg där hon bland an-
nat säger att det viktigaste 
hon har uppnått är att stär-
ka advokaternas och Advo-
katsamfundets ställning i 
det svenska samhället:

– Advokatsamfundet är 
ingen fackförening, men 
en av dess uppgifter är att 
bevara den heterogena 
advokatkårens samman-
hållning och att föra fram 
en samlad, stark uppfatt-
ning i samhällsdebatten om 
rättväsendets funktion och 
rättsstaten, sa Ramberg till 
Advokaatti.
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”De senaste månaderna har jag 
varit med om 122 konkurser.”

ETT ÄKTA PROFFS. I alla fall när det gäller att sköta värde ring 
och auktion av konkursbon. Jag har varit drivande i att auktionera 
ut hundratals stora och små företag i Stockholm. Hos PS Auction 
får du alltid en egen kontaktperson som är ansvarig genom hela 
processen från värdering till auktion. Slå mig en signal!

Mvh Mats Lindström, Auktionsexpert Stockholm
TEL 0325-61 82 90 MAIL mats.lindstrom@ps.se

www.ps.sevärdering » dokumentation » visning » auktion » utlämning



Alla jurister vet att det är skillnad 
på att ha rätt – och att få rätt
I Crito delar våra specialister med sig av sina egna affärsjuridiska avtal. Crito innehåller även best 
 practice-klausuler, förhandlingstips och kommentarer som hjälper dig att utforma avtal så att du kan 
ge din klient de bästa förutsättningarna att bli framgångsrik. Samtliga avtal finns både på svenska 
och engelska. Lyx på juridiska helt enkelt.

Crito innehåller delarna:
 • Aktieägaravtal Christer Danielsson
 • Anställningsavtal Toivo Öhman, Raoul Smitt
 • Bolagsrätt – kapitalanskaffning Svante Johansson
 • Distributionsavtal Jonas Näsman, Lars Henriksson
 • Finansiering och säkerheter Lars Isacsson
 • Fullmakter och annan firmateckning Jon Kihlman
 • Företagsöverlåtelse Christer Danielsson, Magnus Forssman
 • Handels- och kommanditbolag Jonas Näsman

 • Köp av lös egendom Jon Kihlman
 • Köp och hyra av fast egendom Nils Larsson, Assur Badur
 • Legal opinions Dan Hanqvist
 • Licensavtal Stojan Arnerstål, Magnus Tonell
 • Uppdrags- och konsultavtal Magnus Tonell, Johan Åberg

Kommer snart
 • Bolagsrätt – minskning av aktiekapital Svante Johansson
 • IT-avtal Johan Åberg, Tobias Edvardsson

Mer information hittar du på 
wolterskluwer.se/crito-avtalsmallar

Nu med fast pris och månadsbetalning. 
799 kr per användare och månad.




