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Ledare Generalsekreteraren

Om #metoo och familjen Flinta
den sista tiden har präglats av en unik rörelse där kvinnor under hashtaggen #metoo berättat om trakasserier
och övergrepp. Deras erfarenheter berör. Det finns en
stark kraft i dessa berättelser. De avslöjar, vad som förefaller vara, en utbredd machokultur och en människosyn
som måste anses som fullständigt oacceptabel i ett modernt samhälle, inte minst i ett land som brukar utge sig
för att vara ett av världens mest jämställda. Umgängesformerna på vissa medieföretag förefaller ligga på grottmänniskans nivå. Att komma till rätta med dessa förhållanden,
som säkert inte är begränsade till medievärlden, kräver en
förändrad kultur och ett tydligt ledarskap. Skildringarna
av kvinnors förnedrande upplevelser utgör ett viktigt
incitament att nu ta krafttag för att komma till rätta med
förtryck, maktmissbruk och andra oacceptabla beteenden. Dessa vittnesmål underlättar för andra kvinnor att
våga berätta och de försvårar upprätthållandet av en
tystnadskultur inom företag och organisationer. #metoo
kan bidra till att trakasserier av kvinnor – och även män
för den delen – prioriteras som en angelägen jämställdhetsfråga. Detta är den positiva sidan av den nu pågående
kraftsamlingen bland världens kvinnor. Men, det finns
samtidigt skäl att mana till besinning.
tonläget i sociala medier och i den efterföljande mediedebatten har i flera hänseenden inte sällan saknat ens lågt
ställda krav på sans och balans. Exemplen är flera. Hit
hör förslaget från en grupp kvinnor att inrätta en sanningskommission med hänvisning till erfarenheter från
apartheidtidens Sydafrika och inbördeskriget i Rwanda.
Ett annat exempel är beslutet att inleda olika utredningar
om vad som utspelat sig i det mycket förflutna. Bland
annat gäller detta när en landslagsspelare i fotboll, för
över tio år sedan, påstås ha skickat en bild på en honom
tillhörande kroppsdel till en kvinnlig mottagare, som inte
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efterfrågat denna kunskap. Det synes mig, trots det tölpaktiga beteendet, mycket överdrivet. Den energin kunde
bättre användas i framåtsyftande arbete.
utan att ifrågasätta riktigheten av anklagelserna och
utan att skuldbelägga offren finns skäl att i några fall ställa
sig frågande till den mycket långfristiga passivitet som i
övrigt resursstarka kvinnor enligt egna utsagor uppvisat.
Jag är heller inte övertygad om det ändamålsenliga i att
kvinnliga statsråd, med uppgift att styra landet, med
onödig utförlighet redovisar sina sexuella erfarenheter.
När män sitter i tv-soffor och ber om ursäkt för att de varit
för ivriga i familjens sängkammare riskerar den allvarliga
frågan därtill att få ett löjets skimmer över sig. Mycket
finns i stället att göra för att ingjuta mod hos unga kvinnor
att reagera och i förekommande fall anmäla övergrepp. I
de fall det inte är fråga om åtalbara gärningar bör reaktionerna främst inriktas på att framåtsyftande åstadkomma
bättre umgängesformer.
Den allmänna moralpanik och lynchstämning som i
flera fall följt på #metoo-initiativet har en del rätt obehagliga drag.
utpekanden och namnpubliceringar av personer, som för
många år sedan uppges ha gjort sig skyldiga till allt från
våldtäkt, till att ha visat prov på allmänt dåligt omdöme,
är enligt min mening inte godtagbart utom möjligen i
alldeles speciella fall. Den omständigheten att medielandskapet förändrats väsentligt utgör inte skäl att negligera
den goda pressetiska regeln att inte publicera obekräftade
och djupt kränkande uppgifter såvida det inte finns ett
uppenbart allmänintresse. Detta gäller i synnerhet när
någon utpekas som grov brottsling och saknar möjlighet
att bli rentvådd i en rättegång eftersom det eventuella
brottet är preskriberat och såldes inte kan bli föremål för
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åtal och rättslig prövning. Så torde vara fallet med den
våldtäktsanklagade ledarskribenten. Det hade möjligen,
allt annat lika, kunnat vara en annan sak om det uppgivna brottet begåtts i närtid och offret i anslutning härtill
polisanmält gärningsmannen för våldtäkt eller annat
allvarligt brott. För visst finns det ett allmänintresse om en
av landets mest namnkunniga och vokala ledarskribenter
på en av landets största tidningar skulle göra sig skyldig till
våldtäkt. Särskilt i ljuset av ett ovanligt starkt engagemang
i jämställdhetsfrågor. Men att, som nu tycks ha skett, ställa
vederbörande vid offentlig skampåle utan reell möjlighet
till försvar måste nog anses innefatta ett kraftigt övertramp.
en annan fråga som kampanjen illustrerar är om den omständigheten att det på sociala medier redan framgått vem
som är utpekad, antingen direkt av den som uppger sig
vara offer eller av andra, ska kunna påverka beslutet att
namnpublicera med motiveringen att personen redan är
utpekad på sociala medier och kunskapen således finns,
vilket skulle innebära att någon publiceringsskada inte
kan uppkomma. Man kan givetvis argumentera så. Men
det finns goda motargument.
Tidigare, före sociala mediers intåg, var ju namnpublicering i tryckta tidningar och etermedia den enda riktigt
effektiva och skadliga spridningskällan. Tabloidtidningarnas framfart är välbekant. De stora tidningarna var mer
återhållsamma. Nu har emellertid även de stora morgontidningarna, liksom public service, antagit en alltmer
drevinriktad publiceringspolicy. Ett utpekande i traditionella media och i public service innebär att uppgifterna
ges starkare legitimitet än vad som är fallet med uppgiftslämnande på sociala media. Publicitetsskadan kan lätt bli
förödande.
utpekande innan rättslig prövning skett, och ofta även
därefter, är problematisk. Samtidigt går det inte att bortse
ifrån att, i de fall något utpekande inte äger rum, det ofta
uppkommer en vidlyftig ryktesspridning som riskerar
att leda till spekulationer där människor som saknar all
anknytning till själva saken felaktigt pekas ut. Så skedde
också i #metoo-kampanjen. Detta är en omständighet
som kan påverka ett beslut att ge offentlighet åt saken.
Ryktesspridning brukar komma igång efter att omfattande skriverier och publiceringar ägt rum utan att någon
inledningsvis utpekats. Under anonymiseringens falska
hägn kan miljardären, finansmannen, stjärnadvokaten,
nöjesprofilen tillskrivas löst grundade påståenden om
allehanda gärningar och egenskaper med svag och ibland
helt utan verklighetsanknytning. Eftersom ingen direkt
pekas ut är risken för felaktigheter och grova överdrifter
i ryktesspridningen betydande. Den lika populära som
förfärliga devisen om ”ingen rök utan eld” lyfter bekvämt
bort varje krav på underlag eller bevis för anklagelserna.
Ryktet blir till sanning och belastar den anklagade och
hens familj utan försvarsmöjlighet. En publicitetsskada
för alltid uppkommer. I vissa fall kan överväganden av det
slaget tala för att den anklagade hellre går ut i offentlighetens ljus i stället för att låta sig bli hängd i tysthet. Men det
övervägandet måste den anklagade själv göra.
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även om de uppgifter som förmedlats om olika så kallade
profiler är korrekta ifrågasätter jag dessutom om det är en
ansvarsfull hållning inför den publicistiska uppgiften att
i alla sina snaskiga detaljer redogöra för vad som inträffat. Det är ju inte bara en fråga om vad som skrivs, utan
lika mycket om vad som utlämnas. Det är även en fråga
om formatet, om rubrikerna och bildsättningen. Man
hävdar att det handlar om att avslöja män som förgriper
sig på kvinnor och stödja oss i vår kamp för jämställdhet. Men jag tillåter mig att ifrågasätta bevekelsegrunden.
Den närmast hysteriska uppmärksamhet som en tidigare
finansministers uppförande under sommaren föranledde
antyder att det finns andra mindre ärofyllda drivkrafter.
Många tidningar och tv-kanaler har motiverat besluten,
då som nu, att publicera namn med att de utpekade själva
valt att gå ut i media. Det är en argumentation som dock
kan ifrågasättas. I många fall är det ju inte fråga om ett
frivilligt val. De anklagade inser att publicering är på gång
och att ett drev väntar. I en sådan tvångssituation kan det
upplevas som bättre att gå ut och bemöta anklagelserna.
Men så särskilt frivilligt blir det ofta inte.
ett rättssamhälle kännetecknas av lagstiftning där den
enskilde åtnjuter skydd mot statens maktutövning och en
rättstillämpning som inte är godtycklig. Myndigheter och
domstolar ska vara oberoende samt iaktta objektivitet och
saklighet. Ingen ska kunna dömas utan stöd av lag. Allas
likhet inför lagen och oskuldspresumtionen är grundbultar i den demokratiska rättsstaten. I folkdomstolen saknas
dessa rättssäkerhetsgarantier. Den fjärde statsmakten,
pressen, har därför en ansvarsfull uppgift, särskilt i tider
av starka opinionsyttringar och fake news.
Journalister ska granska makten och andra företeelser
i samhället. Detta tycker jag också att svenska media
i huvudsak gör på ett föredömligt sätt. Det finns i närtid många goda exempel. Allt från DN:s granskningar
av myndigheter till SvD:s artikelserie om papperslösa
kvinnor. Det är därför angeläget att pressen inte ålägger
sig begränsningar som innebär en självcensur, även om
jag kan tycka att blodtörsten ibland kan ta överhanden
på bekostnad av sakfrågan. I en demokrati är fria och
obundna media den yttersta garanten mot korruption
och maktmissbruk. Pressfriheten är dock under starkt
hot i många länder också på nära håll. Vi måste därför stå
upp för yttrandefriheten och pressfriheten. Ett sätt är att
värna pressens självsanering och pressetiken. Dessa utgör
tillsammans det bästa skyddet för den fjärde statsmakten.

”Tonläget
i sociala
medier
och i den
efterföljan
de medie
debatten
har i flera
hänseen
den inte
sällan
saknat ens
lågt ställda
krav på
sans och
balans.”

och även i folkdomstolarna måste vissa anständighets
regler gälla.

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

En revidering av vägledningen
om advokatverksamhet och
insiderinformation (cirkulär nr
16/2012) pågår. Tidsplanen för
arbetet är att den reviderade
vägledningen ska fastställas av
styrelsen vid dess sammanträde
den 8 december 2017.

Migrationsverket ändrar
e-tjänst för biträden
Migrationsverket har gjort en
förändring i den e-tjänst som
förordnade offentliga biträden i
asylärenden kan använda för att
administrera sina förordnanden,
bokningar och ersättningsanspråk. Förändringen innebär att
en markering kan sättas om biträdet vill ta nya förordnanden endast då en begäran om specifikt
biträde har kommit in från sökanden. Sedan den 11 september kan
det offentliga biträdet i e-tjänsten
välja den nya statusen ”Förordna
endast om begärd”. Vid den statusen kommer biträdet inte att få
förordnanden ex officio.

Förslaget om entreprenöransvar avviker från en grundläggande civilrättslig
princip, anser Advokatsamfundet.

Styrelsearvode ska redovisas
som inkomst av tjänst
Styrelsearvoden ska redovisas
och beskattas som inkomst
av tjänst, även om styrelseledamoten fakturerar arvoden
till sitt företag. Det fastslår
Högsta förvaltningsdomstolen
i en dom.
Domen, från den 20 juni 2017,
gäller en begäran om förhandsbesked från en person med
styrelseuppdrag i omkring 30
företag. Styrelsearvodena har
beskattats som tjänst, men
den sökande avsåg att börja
fakturera några av arvodena
som konsult till sitt eget helägda
aktiebolag. Därmed ansåg den
sökande att arvodena kunde
anses utgöra en inkomst i en av
bolaget självständigt bedriven
näringsverksamhet.
HFD-domen kan få konsekvenser för advokater med
styrelseuppdrag. Advokatsamfundet har därför kontaktat
Skatteverket för att diskutera
frågan.
skatteverket har tidigare
ansett att styrelsearvoden
under vissa omständigheter

HFD:s dom om styrelsearvoden kan få konsekvenser för advokater med styrelseuppdrag. Advokatsamfundet har därför kontaktat Skatteverket för att diskutera frågan.

kan redovisas som inkomst av
näringsverksamhet. I samband
med förhandsavgörandet lämnar dock Skatteverket ny rättslig
vägledning och uttalar att detta
inte längre kan tillämpas.
LÄS MER
Högsta förvaltningsdomstolens
dom den 20 juni 2017
i mål nr 278-17

Högsta förvaltningsdomstolen
delar Skatteverkets bedömning och fastslår i domen att
styrelseuppdrag är av personlig
karaktär och som huvudregel
ska beskattas som inkomst av
tjänst. Endast ”uppdrag som har
avsett en begränsad tid och gällt
specifika insatser i ett annat företag” har ansetts kunna utgöra
inkomster i företag.

Förslag om entreprenörsansvar avstyrks

Koppla avlyssning till person i stället för telefonnummer?

Advokatsamfundet avstyrker i
sitt yttrande över promemorian
Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen
(Ds 2017:30) det förslag som
läggs fram. I promemorian föreslås att huvudentreprenören
ytterst ska kunna bli ansvarig
för att en arbetstagare i en entreprenadkedja får ut sin lön för
arbete i entreprenaden. I remis�svaret skriver Advokatsamfundet bland annat att förslaget
avviker från den grundläggande
civilrättsliga principen i Sverige
att endast den part som iklätt sig
förpliktelser enligt ett avtal är
skyldig att uppfylla dessa.

Nytt direktiv: Koppla avlyssning till person i stället för
telefonnummer för att göra
det möjligt att bevaka personer kontinuerligt.
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Kriminella lyckas ofta undkomma telefonavlyssning genom
att byta telefon eller sim-kort.
Utredningen om hemlig dataavläsning ska nu på regeringens
uppdrag utreda om avlyssningsbeslut kan knytas till personer i
stället för till telefonnummer.
I dag fattas beslut om hemlig
avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunika-

tion kopplat till ett visst telefonnummer eller en e-postadress.
Varje gång den misstänkte byter
telefonnummer eller e-postadress måste därför ett nytt beslut om avlyssning eller övervakning fattas. Under tiden kan den
misstänkte undgå avlyssning.
regeringen har nu lämnat ett
tilläggsuppdrag till utredningen
om hemlig dataavläsning, där
Anne Ramberg ingår som expert. Utredningen ska analysera
om man i stället kan koppla
tvångsmedelstillståndet till
den person som är föremål för

åtgärden. De brottsbekämpande
myndigheterna skulle därmed
kunna få till stånd en effektivare
övervakning.
utredningen har i uppdrag att
undersöka om det bör införas
bestämmelser om hemlig
dataavläsning i svensk rätt
(dir. 2016:36). Det nya uppdraget ska redovisas senast
den 13 april 2018.
LÄS MER
Dir. 2017:102 Tilläggsdirektiv till
Utredningen om hemlig data
avläsning (Ju 2016:12)
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Revidering av vägledning
om insiderinformation

Nyheter
Jäv vid byråövergång?
Arbetsgrupp tillsatt
Styrelsen i Advokatsamfundet har
tillsatt en arbetsgrupp som ska
överväga vilken tidpunkt som ska
vara relevant för intressekonfliktsbedömningen vid byråövergång.
Enligt praxis är det avtalstidpunkten som är avgörande. Frågor har
uppkommit om anledning finns
att ändra detta så att tillträdestidpunkten i stället ska vara avgörande. Avsikten är att frågan ska
behandlas av styrelsen vid sammanträdet den 8 december 2017.

BO vill stärka misstänkta
barns rättigheter

Utredningen föreslår bland annat att lagringsskyldigheten för teleoperatörerna begränsas.

Datalagring för brottsbekämpning begränsas?

FOTO: ISTOCK

Datalagringen för brottsbekämpning ska begränsas och
differentieras jämfört med
dagens regler. Det föreslår Utredningen om datalagring och
EU-rätten i ett delbetänkande.
Utredningen om datalagring och
EU-rätten överlämnade sitt första delbetänkande till regeringen den 11 oktober. I betänkandet
föreslås nya regler för lagring av
teledata och nya lagringstider
som ska göra svensk rätt förenlig
med EU-rätten. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne
Ramberg ingår i utredningen
som expert.
Utredningen föreslår bland
annat att lagringsskyldigheten
för teleoperatörerna begränsas.
Samtal och meddelanden inom
det fasta nätet undantas från
lagringsskyldigheten.
Lagringstiderna för teledata
differentieras. Enligt dagens
regler är lagringstiden sex
månader. Enligt förslaget blir
den olika lång för olika typer av
uppgifter.
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De flesta uppgifter ska även
fortsättningsvis lagras i sex månader. Lokaliseringsuppgifter,
till exempel var en mobiltelefon
har befunnit sig vid tiden för ett
samtal, ska i stället lagras i två
månader. För abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst
förlängs tiden till tio månader.
Genom sådana uppgifter kan till
exempel polisen ta reda på vem
som har ett visst IP-nummer.
uppgifterna ska bara få lagras
i Sverige. Utredningen vill
också införa krav på prövning
av en utomstående myndighet
(åklagare) innan de brottsbekämpande myndigheterna får
tillgång till lagrade uppgifter i
underrättelseverksamhet.
Uppgifter som gör det möjligt
att identifiera abonnenter ska
alltid lagras i samband med
internetåtkomst. Det ska ske
oavsett vilken teknik teleoperatörerna använder.
Förändringarna föreslås träda
i kraft den 1 december 2018,
utom när det gäller den ändring

som kräver att operatörerna alltid ska kunna identifiera abonnenten vid internetåtkomst. Det
förslaget ska i stället träda i kraft
den 1 april 2019.
utredningen om datalagring
och EU-rätten, med Sigurd
Heuman som utredare, tillsattes
i februari i år sedan EU-domstolen i ”Tele2-domen” i december
2016 hade funnit att det inte
är förenligt med EU-rätten att
ha en generell datalagring som
sparar alla uppgifter.
I mars 2017 slog kammarrätten fast att det är klarlagt
med hänsyn till EU-domen att
Sveriges regler om datalagring
för brottsbekämpande syften
strider mot EU-rätten, och att de
svenska bestämmelserna på området därför inte får tillämpas.
Uppdraget ska redovisas
senast den 16 augusti 2018. MA
LÄS MER
SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Det bör förtydligas att alla barn
som misstänks för allvarliga brott
ska ha tillgång till en offentlig försvarare eller ett juridiskt biträde
från det första förhöret. Det
framför Barnombudsmannen,
BO, i en skrivelse till regeringen.
BO lämnar i skrivelsen också
flera andra förslag på hur brottsmisstänkta barns rättigheter ska
garanteras, bland annat att det
i lagstiftningen ska tydliggöras
att ett barn ska betraktas som
oskyldigt till dess barnets skuld
blivit lagligen fastställd.

Terrorismresor till
hemlandet straffbart?
Utredaren Lars Werkström,
rättschef vid Åklagarmyndigheten, föreslår i ett betänkande
överlämnat till regeringen att
straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även
terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara.
Det enda undantaget är svenska
medborgares resor till Sverige.
Betänkandet är ett förslag på
genomförande av EU:s direktiv
om bekämpning av terrorism.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 september 2018.
Andra förslag går ut på att
självstudier i vapen- och sprängämnestekniker blir straffbart,
och att terroristbrottet ska
uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott
som kan utgöra terroristbrott.
Kriminaliseringen av terrorism
finansiering föreslås också bli
mer heltäckande.
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Dataintrång ett allvarligt
hot mot advokater
It-angrepp är ett växande hot
mot advokatbyråerna. Förutom att känslig information
kan spridas riskerar advokatbyrån stora kostnader och
mycket arbete vid ett intrång.
När dataskyddsförordningen
träder i kraft blir det ännu
viktigare med it-skydd.
Åtta personer står just nu inför
rätta i Malmö tingsrätt, åtalade
för dataintrång hos en lång
rad företag, myndigheter och
organisationer. Bland dem som
utsatts finns också två advokatbyråer.
Internationellt finns flera
exempel på hur cyberattacker
har slagit hårt mot advokaters
verksamhet. I Sverige finns inga
siffror över hur vanligt det är
med dataintrång och cyberattacker. Amerikanska undersökningar ger lite olika resultat,
från American Bar Associations
enkät som visade att 14 procent
av advokatbyråerna någon gång
drabbats, till säkerhetsföretaget
LogicForce vars studie säger att
hela två tredjedelar av advokatbyråerna upplevt någon form av
attacker. De flesta menar dock
att attackerna blir både vanligare och mer sofistikerade.
– Vi ser att hotbilden har
förändrats. Ransomware (se
faktaruta nedan) har utvecklats till att bli ett hot mot hela
företag, säger Kristoffer Haleen,
som ansvarar för advokaternas

I och med ikraftträdandet av dataskyddsförordningen, GDPR, i maj 2018, ställs ännu
högre krav på skyddet för personuppgifter. Företag som drabbas av dataintrång och
som visat sig ha slarvat med säkerheten kan då få betala höga sanktionsavgifter.

cyberförsäkring hos försäkringsInte minst behöver advomäklaren Willis Towers Watson.
katbyråernas ledningar arbeta
Han konstaterar att kostnaderna
kontinuerligt för att minimera
för varje incident stiger
risken för intrång. Utoch efterlyser en ökad
bildning av alla datormedvetenhet om risanvändare i organisatiokerna för it-angrepp.
nen är en annan viktig
– I många företag
faktor för att undvika att
utgår man från att itnågon till exempel spriavdelningen eller ens
der skadlig kod genom
leverantör ska sköta det.
att klicka på en länk i ett
Men för att skydda sig
Kristoffer Haleen. e-postmeddelande. Om
behöver alla användare
det ändå inträffar ett
i en organisation bli medvetna
angrepp kan en bra försäkring
om riskerna, säger Haleen.
vara till stor hjälp. Willis Towers

Watson ser ett stort intresse från
advokatbyråerna för den frivilliga cyberförsäkring som man
förhandlat fram.
Cyberförsäkringen ersätter
advokatbyrån för kostnader som
att anlita de experter som krävs
efter en attack. Den ger också
ersättning för utebliven intäkt
till följd av angreppet. Försäkringen omfattar dessutom
skadeståndsansvar och skydd
för administrativa sanktioner till
följd av brott mot dataskyddsförordningen, GDPR, som träder
i kraft i maj 2018.
I och med ikraftträdandet av
GDPR ställs nämligen ännu högre
krav på att skydda personuppgifter. Företag som drabbas av
dataintrång och som visat sig ha
slarvat med säkerheten kan då få
betala höga sanktionsavgifter.
Kristoffer Haleen betonar
att försäkringens kanske
viktigaste funktion är att ge
tillgång till snabb hjälp för den
som drabbas. Vid ett intrång
kan försäkringsbolaget genast
tillhandahålla it-experter och
andra resurser. Erfarenheten
säger att just detta är oerhört
viktigt för att ett drabbat företag
snabbt ska komma till rätta med
problemen.
läs mer om Advokatsamfundets
cyberförsäkring på Advokatsamfundets webbplats, inloggning
krävs.
Ulrika Öster

Malware
Skadlig kod som ger personerna
bakom intrånget åtkomst till eller
möjlighet att skada en dator utan
att ägaren känner till det. Ett vanligt
sätt är att gömma koden i en länk i
ett mejl.
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Ransomware
En variant av malware som hindrar
åtkomst till ett datasystem.
När ransomware har installerats
kan användaren inte längre
använda datorn. Ofta krävs en
lösensumma.

Distributed Denial of Service
(DDoS)
Ett försök att göra en dator,
nätverk eller onlinetjänst otillgänglig genom att överbelasta
den med trafik från ett flertal
datakällor.

Datavirus
Skadlig programkod som skapats
för att infektera program och filer
och spridas vidare i nätverket.
Källa: Broschyr ”Advokatsamfundets cyberförsäkring”,
Willis Towers Watson.
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Ombud ska få fler chanser att visa upp fullmakter

Göta hovrätt slutar
med tingsresor

Ombud som överklagar
brottmålsdom ska ges mer
än en möjlighet att visa upp
fullmakt.

Göta hovrätt har hittills förlagt
vissa mindre omfattande huvudförhandlingar till tingsrätterna i
Linköping, Norrköping, Örebro
och Kalmar. Men nu har hovrättspresidenten beslutat att de
ordinarie tingsresorna ska upphöra vid årsskiftet 2017/2018.
Enligt hovrätten kan enstaka
huvudförhandlingar trots detta
komma att förläggas på tingsorterna.

Högsta domstolen återförvisar
tre mål till hovrätten, sedan
ombuden missat att lämna in
rättegångsfullmakt i tid. Enligt
HD ska ombud i ett brottmål
alltid ges mer än en möjlighet
att visa upp rättegångsfullmakt,
när ombudet överklagar en
fällande dom och omständigheterna talar för att ombudet
har den tilltalades uppdrag att
överklaga.
HD:s avgöranden, som kom
den 25 september, rör tre brottmål, där tingsrätten hade meddelat fällande domar. Ombuden
för de tilltalade överklagade
domarna, men gav trots föreläggande inte in rättegångsfullmakt
till hovrätten. Därför avvisade
hovrätten överklagandena, och
domarna från tingsrätten vann
laga kraft.
hd konstaterar att en försvarare som överklagar ett avgörande i
samband med överklagandet ska
ge in en rättegångsfullmakt som
visar att försvararen är behörig

kraft. Förarbetena framhåller
också att rättens ansvar för att
brottmålsdomar blir materiellt
riktiga ger anledning till försiktighet i sig. HD har också i flera
tidigare fall funnit att en försvarare ska ges mer än en möjlighet
att komplettera överklagandet
med en rättegångsfullmakt.

Högsta domstolen återförvisar tre mål
till hovrätten.

att företräda huvudmannen i
högre rätt, om inte en sådan
fullmakt har getts in tidigare. Om
rättegångsfullmakten saknas, ska
rätten enligt rättegångsbalken
12 kap. 9 § ge ombudet möjlighet
att ge in en fullmakt. Ombudet
ska få skälig tid på sig för att
fullgöra föreläggandet.
Om ingen rättegångsfullmakt
ges in ska överklagandet avvisas.
Det följer av rättegångsbalken
51 kap. 7 §. I förarbetena betonas att rätten bör iaktta försiktighet när det gäller avvisning,
eftersom effekten av ett avvisat
överklagande blir att underrättens avgörande vinner laga

hd finner nu att när omständigheterna talar för att ett ombud
som överklagat har ett uppdrag
från den tilltalade, bör ombudet
mot denna bakgrund i alla fall
där en tilltalad har fällts till ansvar ges mer än en möjlighet att
komplettera överklagandet med
en rättegångsfullmakt.
I avgörandena den 25 september konstaterar HD att det fanns
skäl för hovrätten att ge de
ombuden ytterligare möjlighet
att komplettera överklagandena
med en rättegångsfullmakt.
Därför undanröjer HD hovrättens avvisningsbeslut och
återförvisar målen till hovrätten
MA
för fortsatt behandling. 
LÄS MER
Högsta domstolens beslut
den 25 september 2017 i mål nr
Ö 663-17, Ö 754-17 och Ö 1229-17

Polisen rapporterar
om grövre våldsbrott
Våldsbrotten har blivit grövre,
med bland annat fler skjutningar,
och samverkan har ökat mellan
kriminella aktörer, enligt polisens
rapport om allvarlig och organiserad brottslighet 2015–2017.
Polisen konstaterar i rapporten att samarbetet mellan
olika kriminella nätverk ökat och
marknaden för att köpa och hyra
kriminella tjänster vuxit. En växande del av den allvarliga och
organiserade brottsligheten äger
också rum på internet.
Rapporten om allvarlig och
organiserad brottslighet tas fram
av polisens nationella operativa
avdelning, NOA, och publiceras
vartannat år.

Återfallsrisk inte skäl mot villkorlig frigivning

FOTO: TOM KNUTSON, ISTOCK

Advokatsamfundet delar Frigivningsutredningens slutsats
att risk för återfall i brott inte
bör utgöra skäl mot villkorlig
frigivning.
Frigivningsutredningen
överlämnade sitt betänkande
Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott till
regeringen i slutet av juli. I utredningen föreslås bland annat
skärpta regler om övervakning
för dömda som avtjänar straff
överstigande tre år, ökade möjligheter att föreskriva drogtester
för villkorligt frigivna samt
en möjlighet att kontrollera
efterlevnaden av meddelade
Advokaten Nr 8 • 2017

föreskrifter genom elektroniska
hjälpmedel.
I sitt remissvar är Advokatsamfundet i huvudsak positivt till
utredningens förslag. Samfundet ställer sig också bakom
utredningens uppfattning att
risken för återfall i brott inte bör
beaktas när man tar ställning
till en villkorlig frigivning. Enligt
Advokatsamfundet skulle en
sådan ordning kunna uppfattas
som en förändring av straffsystemets grundläggande principer,
LÄS MER
Villkorlig frigivning – förstärkta
åtgärder mot återfall i brott
(SOU 2017:61)

eftersom frihetsberövandet då
skulle baseras ”inte på det brott
han eller hon gjort sig skyldig till,
utan på risken för vad denne kan
komma att göra i framtiden”.
Advokatsamfundet avstyrker
Frigivningsutredningens förslag
att övervakningsnämnden
ska få utökade möjligheter att
förverka villkorligt medgiven frihet. Förändringen från dagens
femton dagar som kan förverkas
vid misskötsamhet till förslagets
tre månader åt gången är enligt
samfundet alltför vidsträckt.
Förverkande av den omfattningen bör i stället vara förbehållet
allmän domstol, menar Advokatsamfundet.

Minskningen tycks hänga samman med
en förändrad klientsammansättning.

Färre frigivna
återfaller i brott
Återfallen i brott bland dem som
friges från anstalt minskade
från 2003 till 2010. Det visar en
analys utgiven av Brå, Brottsförebyggande rådet. Minskningen
tycks framför allt hänga samman
med en förändrad klientsammansättning, där faktorer som
ålder, tidigare belastning, typ
av brott och utdömd strafftid
spelar in.
Brå kortanalys 4/2017
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Regeringen höjer i sin budget för
2018 anslaget för rättsliga biträden med 16 miljoner. Ökningen
ska helt och hållet gå till måls
ägandebiträden i sexualbrottmål.
Anslaget ökas med anledning
av beräknade utgiftsökningar
som följd av ny sexualbrottslagstiftning samt att det föreslås
tidigare stöd med bland annat
målsägandebiträde för den som
kan antas ha utsatts för brott.
Totalt viker regeringen 2,35 miljarder kronor till posten rättsliga
biträden. Sammanlagt anslås
45,8 miljarder kronor till rättsväsendet. Mest tilldelas Polismyndigheten följt av Kriminalvården
och Sveriges domstolar.
Prop. 2017/18:1

Rättsmedicinalverkets pressträff den
9 september 2017 om de nya rutinerna
för medicinsk åldersbedömning.

Felaktigheter i
åldersbedömningar
Det finns indikationer på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för åldersbedömning av ensamkommande
flyktingbarn, skriver Fredrik
Tamsen, specialist i rättsmedicin och doktorand vid Uppsala
universitet, i en debattartikel i
Läkartidningen.
RMV tillämpar modellen att
både tand och knä måste vara
omogna för att man ska bedömas vara under 18 år. Tamsen
menar att RMV:s siffror tyder
på att knän inte mognar senare
än visdomständer, vilket skiljer
sig från vad RMV tidigare har
hävdat.
Fredrik Tamsen skriver att
detta kan ha medfört en felklassificering på uppåt 20 procent,
dubbelt så stor risk som Socialstyrelsen har satt som gräns och
dubbelt så stor som RMV uppger i sin metodbeskrivning.
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Advokatsamfundet är
principiellt emot jourdomstolar
Risken är stor att man inte
klarar att upprätthålla rättssäkerheten för de misstänkta
i speciella jourdomstolar. Det
menar Advokatsamfundet i ett
remissvar.
Advokatsamfund har yttrat sig
över promemorian En snabbare
lagföring – försöksprojekt med
ett snabbförfarande i brottmål.
Promemorian innehåller förslag
på ett försöksprojekt med sikte
på att åstadkomma en snabbare
lagföring av vanliga mängdbrott.
Advokatsamfundet skriver i
sitt yttrande att man inte har någon erinran mot att brottmål av
okomplicerad natur handläggs
snabbt och smidigt – så länge
rättssäkerheten inte åsidosätts.
Men Advokatsamfundet är principiellt mot att införa särskilda
jourdomstolar, eftersom det
finns alltför stora risker för att
misstänktas rättssäkerhet då
inte kan upprätthållas.
Advokatsamfundet anser
också att vissa av förslagen är
tveksamma av konstitutionella
skäl och att vissa andra förslag
framstår som dåligt underbyggda. Samfundet skriver bland
annat: ”En sådan försöksverk-

Advokatsamfundet är principiellt mot
att införa särskilda jourdomstolar,
eftersom det finns alltför stora risker
för att misstänktas rättssäkerhet då
inte kan upprätthållas.

samhet som nu föreslås måste
i alla avseenden tillförsäkra att
den som misstänks för brott
av de slag som omfattas av
försöksverksamheten garanteras
samma rättssäkerhetsgarantier
som normalt gäller vid utredning om brott.”
i yttrandet noterar Advokatsamfundet att den enskilde
polisens bedömning av vilken utredningsform som ska
användas kommer att påverka
den misstänktes möjligheter att
förbereda sitt försvar negativt,
eftersom den misstänktes rådrum blir kortare än annars.
Advokatsamfundet understryker också att det är absolut
nödvändigt att misstänkta

biträds av försvarare redan
vid inledande förhör, eftersom
en person – även en oskyldig
sådan – som plötsligt finner sig
gripen av polis och anklagad för
brott, i tillstånd av exempelvis
överraskning, affekt, förtvivlan,
stress eller förvirring kan lämna
en utsaga som är ofullständig
eller felaktig till egen nackdel.
Det gäller särskilt unga som
misstänks för brott, som inte
bör förhöras utan biträde av
försvarare under några förhållanden.
advokatsamfundet pekar i
yttrandet på att det är nödvändigt att den föreslagna försöksverksamheten kombineras med
garantier för att den misstänkte
även utanför ordinarie kontorstid biträds av offentlig försvarare.
Advokatsamfundet kritiserar
avslutningsvis också den korta
remisstiden för yttrandet, endast fem veckor.
LÄS MER
Advokatsamfundets yttrande över
En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i
brottmål (Ds 2017:36)

Stor skillnad i bedömning av biträdes tidspillan för resa
Göta hovrätt går emot Norrköpings tingsrätt och höjer
ersättningen för tidsspillan till
en advokat som rest mellan
Linköping och Norrköping.
Enligt hovrätten är en timmes
tidsspillan per resa rimligt.
En advokat i Linköping förordnades som offentlig försvarare
åt en ung person vid Norrköpings tingsrätt för brott mot
lagen om förbud beträffande
knivar och andra farliga föremål. Advokaten begärde ersättning för fem timmars arbete

och för åtta timmars tidsspillan
för fyra resor mellan Linköping
och Norrköping tur och retur.
Advokaten uppgav att ”bara
själva bilresan tar ca 40 minuter
under normala trafikförhållanden och att till detta kommer
den tidsspillan som bland annat
går åt att ta sig till och från
fordonet.”
Tingsrätten ansåg dock bara
att målets svårighetsgrad och
LÄS MER
Göta hovrätt mål nr Ö 2438-17

den tidsåtgång som förhören
respektive huvudförhandling
medförde gav rätt till ersättning
för tre timmars arbete. Tidsspillan för de fyra inställelserna i
Norrköping bedömde tingsrätten till fyra timmar.
När tingsrättsdomen senare
överklagades till Göta hovrätt
beräknade hovrätten tiden för
själva bilkörningen till de åtta
timmar som advokaten uppgett,
och fann därför att advokaten
skulle tillerkännas ersättning för
ytterligare fyra timmars, totalt
åtta timmars, tidsspillan.
Advokaten Nr 8 • 2017
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Ökat anslag till vissa
målsägandebiträden

Nyheter
HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Eva Storskrubb – advokat och
forskare om karriären i sex länder

FOTO: MAGNUS ANDERSSON, TT

Viljan att lära sig mera och att
hjälpa människor är huvuddrivkrafterna som har fört Eva
Storskrubb genom karriären
som affärsadvokat och forskare i sex länder.
Eva Storskrubb är finländsk
advokat, verksam på Roschiers
Stockholmskontor. Hon är också
docent i processrätt vid Uppsala
universitet.
Eva Storskrubb menar att
slumpen, särskilt de människor
man träffar, kan påverka ens
möjligheter på oanade sätt.
En månad efter att hon
började läsa juridik i Helsingfors
rekommenderade en äldre student henne för en advokatbyrå.
Där arbetade hon deltid under
hela studietiden. Hon fick lära
känna den affärsjuridiska advokatbyråmiljön tidigt i karriären
och trivdes i den dynamiska
miljön.
Tidigt under studierna var
hon med i den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga
rättigheterna.
– Då insåg jag att processrätt,
särskilt ombudsrollen och att
argumentera för en sak, är det
som jag tycker är det roligaste
med att vara jurist.
Hennes uppsatshandledare
uppmuntrade henne att fortsätta studierna efter examen,
men hon kände sig inte redo.
I stället kunde hon genom en
kontakt från studietiden börja
på en nystartad nischbyrå i
London.
Eva Storskrubb tyckte att
EU-perspektivet på de internationellt processrättsliga
frågorna var spännande och fick
chansen att vara praktikant för
den förste finländske domaren
i EU-domstolen i Luxemburg,
Leif Sevón.
Eva Storskrubb tyckte att
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Vid lunchseminariet den 18 oktober med Hildary och Advokat i framtiden berättade
Eva Storskrubb hur hennes karriär som verksam advokat och forskare har fört henne
från Finland till England, Luxemburg, Italien, Belgien och Sverige.

arbetet på byrån i London var
hennes drömjobb.
– Men jag visste att om jag
skulle syssla med forskning, så
fick jag inte hålla på för länge
med advokatverksamheten.
efter tre år på Londonbyrån
började hon på ett masterprogram på Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens och
fortsatte med att doktorera där.
Avhandlingen handlade om EU
och processrätt. En tid var hon
också praktikant på EU-kommissionen i Bryssel.
En stor underliggande drivkraft för Eva Storskrubb både
som ombud och som forskare är
att hon vill lära sig mera.
En annan stark drivkraft är
att arbeta med människor och
hjälpa dem att lösa problem.
– För mig är våra klienter

viktiga. Även om affärsjuridiken
handlar om bolag, finns det ofta
människor bakom bolagen som
är i svåra situationer.
Efter sin internationella
odyssé flyttade Eva Storskrubb
hem till Finland.
Men så blev hon rekryterad
till Roschiers Stockholmskontor
och har nu bott i Sverige sedan
2011.
– Det är den enhetligt längsta
perioden jag har bott utomlands
i något land!
Eva Storskrubb sammanfattade sina erfarenheter som
advokat i olika länder:
– Själva hantverket, hur man
arbetar i en stor affärsjuridisk
tvist, är ganska lika. Man kan arbeta i andra jurisdiktioner utan
att ha examen från det landet
– man måste bara hitta de rätta
MA
sammanhangen.

JO kritiserar
långsam rådman
En rådman vid Västmanlands tingsrätt får kritik av
Justitieombudsmannen, JO,
som överlämnat ärendet till
Statens ansvarsnämnd. Rådmannen har vid flera tillfällen
skjutit upp domskrivandet så
att domar meddelats för sent.
Justitieombudsmannen, JO, har
granskat ärendet med en rådman vid Västmanlands tingsrätt
som väntat alltför länge med att
meddela dom i fyra olika mål.
Rådmannen har skjutit upp
domarna vid sammanlagt 18 tillfällen, så att de har meddelats
mellan två och en halv vecka
och nästan två månader efter
de avslutade huvudförhandlingarna. Bland målen fanns ett
vårdnadsmål och två brottmål
med häktade personer.
Enligt rättegångsbalken
30 kap. 7 § andra stycket ska
dom i brottmål meddelas inom
en vecka om den tilltalade är
häktad, och i andra fall senast
inom två veckor. Endast om
det finns synnerliga hinder kan
detta skjutas upp. I tvistemål säger rättegångsbalken att dom ska
meddelas inom två veckor, om
inte synnerligt hinder föreligger.
JO anser att rådmannen med
sitt agerande har åsidosatt
sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör
en tjänsteförseelse enligt 14 §
lagen (1994:260) om offentlig
anställning, LOA. Enligt JO
bör rådmannen tilldelas en
disciplinpåföljd. JO har därför
överlämnat ärendet till Statens
ansvarsnämnd för en bedömning.

Enligt JO bör rådmannen vid Västmanlands tingsrätt tilldelas en disciplinpåföljd.
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Världen
Sverige och Tyskland har
lagfört syriska krigsbrott
Endast två länder, Sverige
och Tyskland, har lyckats
lagföra allvarliga krigsbrott i Syrien, enligt en rapport
från människorättsorganisationen
Human Rights Watch. Flera andra
europeiska länder har startat
utredningar, men inte lyckats nå
fram till åtal och dom. Några av
anledningarna, enligt rapporten,
är att Sverige och Tyskland har
heltäckande rättsliga ramverk,
välfungerande specialenheter för
krigsbrott och tidigare erfarenheter. Hittills har tre ärenden i Sverige och fyra i Tyskland lett fram
till fällande domar.

CCBE, Rådet för de europeiska
advokatsamfunden, har publicerat boken Innovation and
Future of the Legal Profession in
Europe/L’Innovation et l’avenir
de la profession d’avocat en
Europe. Boken innehåller en rad
uppsatser skrivna av de experter
som medverkade vid CCBE:s
konferens om advokatyrkets
framtid i Paris i oktober 2016.
Flera framtidsfrågor diskuteras
i boken, bland annat hur advokatyrket kan upprätthålla sina
kärnvärden medan det anpassar
sig till utmaningarna.

CCBE stöttar två
georgiska förslag
Ruthven Gemmell,
ordförande i Rådet för
de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har skrivit
ett öppet brev till ordföranden i
det georgiska parlamentet där
CCBE stöttar två reformförslag
föreslagna av det georgiska advokatsamfundet:
l att upphöra med förbudet
mot att ordföranden i det georgiska advokatsamfundet får
arbeta som advokat under sin
mandatperiod
l ett praktikprogram för blivande advokater med bland
annat nio månaders praktisk
utbildning på advokatbyrå.
Läs mer i nyhetsbrevet CCBEInfo nr 65.
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Jacqueline Bhabha, professor vid Harvard-universitetet i USA och tidigare MR-advokat i London, gästföresläste i slutet av september vid Stockholms universitet om utmaningen med barn som migranter.

Mer legal migration genom studier
EU åsidosätter migrantbarns
rättigheter, menar professorn
och tidigare advokaten Jacqueline Bhabha. Hon efterlyser
därför ökade möjligheter till
legal migration.
Jacqueline Bhabha, professor vid Harvard-universitetet i
USA och tidigare MR-advokat i
London, som publicerat ett stort
antal böcker och artiklar om
barnmigration, menade att EUländerna inte följer den gemensamma policy om stärkt skydd
för samtliga barn som befinner
sig på flykt som EU-kommissionen antog i april i år.
– Barnmigranters rättigheter

har i praktiken överlämnats
till de enskilda staterna, som i
många fall brister i sina skyldigheter att tillgodose deras grundläggande rättigheter till bland
annat utbildning, sa hon.
En stor del av de 28 miljoner barn som, enligt Unicef,
befinner sig på flykt i världen
har lämnat sitt hemland i förhoppning om ett bättre liv och
möjlighet till utbildning någon
annanstans i världen.
Bhabha menade att det behövs
fler legala möjligheter för gruppen unga migranter, bland annat
genom studentvisum och utbildningsmöjligheter. Hon nämnde
ett slags utvidgning av EU:s Er-

asmusprogram, som sedan 1987
gett 3,3 miljoner unga européer
möjlighet att studera, praktisera
eller jobba utomlands, som en av
flera tänkbara lösningar.
– Det har varit en både
populär och lyckad studentmöjlighet som bidragit till en mer
kosmopolitisk och mer öppensinnad europeisk identitet. Det
har varit ett kraftfullt verktyg
för att möjliggöra för studenter
i fattigare länder, för vilka det
tidigare varit otänkbart, att studera vid europeiska toppuniversitet. Jag kan inte förstå varför
det inte skulle fungera i en mer
global kontext, sa Jacqueline
JP
Bhabha.

SHRA-pristagaren
M. Cherif Bassiouni har avlidit
m. cherif bassiouni avled den
25 september i Chicago, 79 år
gammal. 2013 fick han Stockholm Human Rights Award för
sin gärning.
Bassiouni var professor i
juridik vid Kairouniversitetet
och professor emeritus vid
juridiska fakulteten vid DePaul

University i Chicago. M. Cherif
Bassiouni grundade 1972 the
Siracusa International Institute
for Criminal Justice and Human
Rights och anses av många som
den enskilda person som har
betytt mest för framväxten av
den moderna internationella
straffrätten.
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Bok om advokatyrkets framtid

"En mycket kunnig föreläsare som jag gärna lyssnar på lika många timmar till."
"Givande och mycket intressant."
"Mycket bra föreläsare! Relevant, pedagogisk och underhållande."
"Pär-Anders var mån om att kursen skulle innefatta information som var relevant för deltagarna."

Ska vi hämta
lögndetektorn?
Att förstå hur bevis används under ett förhör med misstänkt är centralt inte bara för åklagare och
förhörsledare, utan även för den misstänktes advokat. Svensk förhörsteknik skiljer sig mycket
från amerikansk. Och ännu mer från den Hollywoodska. Lär dig allt om det svenska systemets
styrkor och svagheter hos oss. Vår föreläsare Pär-Anders Granhag har inte bara undervisat FBI och
LAPD, utan även polishögskolans studenter. Han har i över 20 års tid forskat om lögndetektion och
vittnesmål. Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen.

FÖRHÖRSTEKNIK

13 december 2017 kl 09.30–16.30. Plats: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm.
Seminarieavgift: 7 200 kr ex moms, inklusive frukost, lunch, fika och kursdokumentation.
Välkommen!

Besöksadress och kurslokal: Funckens gränd 1, Gamla Stan, Stockholm
Postadress: Box 2029, 103 11 STOCKHOLM
Kontakt: 08-41 003 006, 076 645 2112, info@fakultetskurser.se, www.fakultetskurser.se
Vårt samarbete med universitetet gör att vi alltid ligger i framkant.
Kursavgiften hjälper forskningen framåt.

Reportage Rättsstatens tillbakagång

Demokratihotet sprider
sig i Europa
Rättsstatens tillbakagång är allvarlig i Polen men ännu värre i Ungern. Risken
är stor att den negativa utvecklingen sprider sig.
TEXT: TOM KNUTSON FOTO: ISTOCK OCH TOM KNUTSON

D

emokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen
är under stor press i Europa.
Samtidigt har EU och Europarådet
visat sig vara oförmögna att ingripa
mot medlemsländer som bryter normer och regler. Görs inte något snart
riskerar ”the backsliding of the rule
of law”, rättsstatens tillbakagång, att
förvärras och spridas till andra länder.
Om den uppfattningen rådde det stor
enighet på ett seminarium arrangerat
av stiftelsen Rättsfonden i Stockholm
i oktober.
Utvecklingen i EU-länderna Polen
och Ungern beskrevs av de medverkande närmast dystopiskt. Av de två
länderna har Ungern kommit längst i
de styrandes medvetna ambitioner att
nedmontera den liberala demokratiska rättsstaten.
Petra Bárd, gästprofessor vid det av
den ungerska regeringen hotade Central European University i Budapest,
beskrev hur Ungern är en skolbok för
hur rättsstaten kan nedmonteras. Den
nya ungerska konstitutionen användes som ett viktigt verktyg i nedmonteringen av den liberala demokratin.
Bard beskrev hur Ungern i dag på ett
genomgripande sätt förvandlats till en
stat där maktfördelningen inte längre
fungerar. Oberoende medier har svårt
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”Ungern är
inte längre en
demokratisk
stat, och
landet skulle
aldrig ha
kunnat kvalificera sig för
EU-medlemskap i dag.”
Laurent Pech

Laurent Pech.

Petra Bárd.

att verka samtidigt som medier lojala
med regeringen har genomfört stora
propagandakampanjer. Olika grupper som sexuellt avvikande, fattiga,
romer samt hemlösa pekas ut som
syndabockar. Men även ideella organisationer som engagerar sig för MRfrågor motarbetas.
EU HAR GIVIT UPP OM UNGERN

Laurent Pech, professor i Europarätt
vid Middlesexuniversitetet i London,
beskrev i kritiska ordalag hur EU:s
olika organ vid olika tillfällen misslyckats med att vända
utvecklingen i Ungern
och Polen. Han konstaterade frankt att i
flera EU-länder sker
en utveckling med
rättsstatens
tillbakagång i olika grad.
Men han poängterade att det som hänt
i Polen och Ungern
är av en helt annan
dimension.
Det finns olika
delförklaringar
till varför EU misslyckats, men en orsak, som skiljer sig
mellan Polen och Ungern, är att Ungerns premiärminister Viktor Orbán

har ett politiskt stöd i EU genom att
Orbáns parti Fidesz ingår i Europeiska folkpartiet, European People’s
Party (EPP), som har
ett stort inflytande i
Europaparlamentet.
Dessutom har Tysklands agerande i frågan starkt bidragit
till misslyckandet.
Enligt Pech agerar
EU med dubbelmoral mot Polen och
Ungern. Trots att
situationen är värre
i Ungern än i Polen
har EU varit mer aktivt mot Polen. Det i
sin tur hänger, enligt
honom, samman med att EU-kommissionen dels har lärt sig av sina misslyckanden i Ungern, dels att man gett
Advokaten Nr 8 • 2017
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RÄTTSSTATEN UNDER ATTACK I POLEN
Den polska regeringen har, sedan sitt tillträde för två år sedan,
drivit igenom en rad lagar som försvagar kontrollmakten, underminerar rättsstaten och hotar en rad mänskliga rättigheter.
Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch
i en rapport publicerad den 24 oktober. Organisationen pekar
bland annat på att regeringen på flera olika sätt har beskurit
författningsdomstolens makt, tagit kontrollen över public service-medierna och gett säkerhetstjänsten vidsträckta möjligheter
att övervaka befolkningen. Human Rights Watchs Balkan- och
Östeuropaexpert Lydia Gall säger i ett pressmeddelande att
Polen rör sig i samma auktoritära riktning som Ungern. Gall
rekommenderar därför EU att sätta press på Polen genom att
tillämpa artikel 7.

upp försöken att förändra Ungern. Så
nu försöker man stoppa rättsstatens
tillbakagång i Polen innan företeelsen
sprider sig till andra EU-länder. Pech
sa att från det som har hänt i Ungern
går det att förutse vad som kommer
att ske i Polen. Därefter kan nästa länder troligen vara Rumänien och Bulgarien.
– Man kan se hur Ungern, Polen och
Turkiet lär sig av varandra i hur de ska
gå till väga, konstaterade Pech, som
beskrev länderna som plutokratier.
FRAMTID

Bárd konstaterade att de inhemska
mekanismer i Polen och Ungern som
ska skydda demokratin har dött i dessa
länder. Då återstår de externa verktygen som EU har. Hon ser framför sig
hur de två länderna kommer att lämna
EU:s institutioner. Orbáns tankar på
Advokaten Nr 8 • 2017

ett återinförande av dödsstraff får den
effekten omgående. Pech konstaterade att EU i stället för att lösa de akuta
problemen i Ungern och Polen duckar
och tillsätter utredningar för att producera nya rapporter. För att stoppa
den negativa utvecklingen i Polen
förklarade Pech att EU-kommissionen
borde aktivera artikel 7 i EU-fördraget,
det så kallade atombombsalternativet,
ett förfarande som kan leda till att ett
medlemsland förlorar sin rösträtt.
– Någonstans måste en gräns dras
även om det skulle innebära ett misslyckande, sa Pech.
Men för både Polen och Ungern,
som båda är stora nettomottagare av
EU-bidrag, är ekonomiska påtryckningar mest effektivt, ansåg Bárd och
Pech. Det gäller särskilt Ungern. Ett
sätt att göra det snabbt, i väntan på
nästa EU-budget 2021, kan vara att

Kelebija, Serbien,
den 10 september
2016. Ungersk
polis vaktar den
serbiska och ungerska gränsen. På
flera områden har
EU hamnat i konflikt
med Ungern. Under
flyktingkrisen har
Ungern intagit en
hårdnackad inställning i EU med att
bland annat bygga
stängsel och sätta in
armén för att stoppa
migranter.

LÄS MER
Hoten mot
rättsstaten
i Europa,
Premiss förlag
l

frysa EU-bidrag till landet i avvaktan
på att landet vänder kurs.
– Ungern är en kleptokrati-maffia
stat. Försvinner pengarna så förlorar
Orbán sin auktoritet och det kommer
att bli en kupp inom Fidesz ganska
snart, sa Pech som ansåg att tiden för
samtal med Ungern har nått vägs ände.
– Ungern är inte längre en demokratisk stat, och landet skulle aldrig ha
kunnat kvalificera sig för EU-medlemskap i dag, konstaterade Pech, som
menade att EU:s rättsliga ramverk
står på spel. Om inte något görs finns
det risk för att vi ser slutet för EU,
siade Pech. I stället kommer det att
växa fram ett tudelat Europa med en
del med en demokratisk kärna, och i
östra Europa en cirkel av halvdemokratiska autokratiska länder.
– Men det är inte ett EU jag vill slåss
för, summerade Pech. n
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Reportage Säker e-post
SÅ FUNKAR DET

Den upphandlade lösningen innebär att elektroniska meddelandena inte skickas direkt till mottagaren. I stället lagras
de krypterat på en säker server hos Domstolsverket, dit mottagaren får en länk. Domstolarnas grad av kryptering varierar
mellan 0 och 63 procent av den utgående e-posten.
Tre säkerhetsnivåer
1. Den lägsta säkerhetsnivån motsvarar vanlig, okrypterad
e-post.
2. Den mellersta säkerhetsnivån innebär att mottagaren får ett
meddelande om att ett dokument finns på Domstolsverkets
säkra server.
3. Den högsta säkerhetsnivån innebär att mottagaren får
e-post om att en säkerhetskod skickas med sms till mot
tagarens mobiltelefon. Säkerhetskoden behövs för att hämta
meddelandet på Domstolsverkets server.

Stora skillnader när domstolar
Domstolarna använder krypterad e-post, så kallade säker e-post, i väldigt
olika utsträckning. Vissa krypterar nästan all e-post, andra ingen. Avsaknaden
av enhetliga riktlinjer medför onödiga extra moment för ombuden.
TEXT: JOHAN PERSSON OCH TOM KNUTSON FOTO: ISTOCK, MAGNUS ANDERSSON M.FL.

Å

r 2013 upphandlade Domstols
verket ett system för att kunna
erbjuda samtliga domstolar
en lösning för att kunna skicka sekretessbelagd information med krypterade mejl, så kallad säker e-post.
18

Med systemet kan domstolarna i
dag skicka meddelanden till ombud,
partsföreträdare och allmänheten
med tre olika säkerhetsnivåer: okrypterat, med länk till dokument på Domstolsverkets säkra server och med

säkerhetskod till dokument på Domstolsverkets säkra server. (Läs mer i
faktarutan ovan.)
Men nu fyra år efter upphandlingen
är det fortfarande väldigt olika hantering bland domstolar kring säkerhetsnivåer och vilka handlingar som krypteras och inte.
Enligt Agneta Kornstrand, chef för
avdelningen för domstolsutveckling
på Domstolsverket, skiljer det sig
mycket åt mellan domstolarna kring
vilken utsträckning de krypterar sin eAdvokaten Nr 8 • 2017
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använder krypterad e-post
post. Vissa domstolar använder aldrig
säker e-post och andra använder det i
stor utsträckning.
– Alla domstolar har tillgång till
funktionaliteten, men det ser väldigt
olika ut hur säker e-post används. Det
finns domstolar som inte använder
den alls, särskilt i Stockholmsområdet
används det i liten utsträckning, säger
Agneta Kornstrand.
Peter Savin, delägare i advokatbyrån Glimstedts i Kalmar, är kritisk till
domstolarnas väldigt olika hantering
Advokaten Nr 8 • 2017

och avvägningar kring när säker epost är motiverat och inte.
– Enkelt förklarat används det inte
alls eller till allting, de skyddar i onödan och i andra fall underlåter de att
skydda e-posten. Vissa krypterar ett
dagboksblad för en tvist mellan två
bolag, andra skickar handlingar utan
säker e-post trots att de innehåller
känsliga uppgifter, säger Peter Savin.
Savin upplever framför allt att flera
domstolar överanvänder krypteringen av utgående e-post och liknar det

Agneta Kornstrand.

med att all post från dem, om den
vore post med brevbäring, skulle vara
rekommenderade brev med mottagningsbevis.
– Jag är allt annat än teknikfientlig,
men hela syftet med e-post är att det
ska vara enkelt och snabbt. Att då
krångla till det för oss brukare tycker
jag är fel, men flera domstolar tycks
hantera den här frågan genom att sekretesstämpla allting, säger han.
Agneta Kornstrand på Domstolsverket menar att det bland domstolarna,
19
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Reportage Säker e-post
trots de stora olikheterna kring krypteringen, finns en ökad medvetenhet
kring hanteringen av känsliga uppgifter.
– Vi ser att användningen av krypterad e-post ökar kontinuerligt, i alla
fall den mellersta säkerhetsnivån med
säker e-post utan kod. Medvetenheten
kring personuppgiftshantering och
behovet av att reflektera över frågan
har generellt sett ökat på domstolarna, säger hon.
I januari 2015 skickade Sveriges alla
domstolar 32 794 e-postmeddelanden
med den mellersta säkerhetsnivån,
krypterade utan kod. För samma period 2017 var siffran drygt 85 000.
Domstolsverkets riktlinjer anger
uttryckligen att sekretessbelagda
uppgifter inte får skickas utan kryptering, men eftersom varje domstol är
en egen myndighet måste de själv ta
ställning till med vilken säkerhetsnivå
ett meddelande ska skickas.
– Vi har e-postriktlinjer där vi ger
generella övergripande rekommendationer kring att en brottmålsdom
typiskt sett innehåller så mycket känslig information att det bör användas
säker e-post när den mejlas, säger Agneta Kornstrand.
Tidskriften Advokaten har gjort ett

Peter Savin

EN ADMINISTRATIV BÖRDA

Peter Savin.

Nedan snabbguiden
Uppsala tingsrätt
tagit fram.

SNABBGUIDE SÄKER E-POST
DATUM

2015-11-30

Det säkra myndighetsnätet (SGSI)
Vad kan skickas?
handlingar som inneAlla typer av handlingar, inklusive
lagda.
håller uppgifter som är sekretessbe
Ljud- eller ljud- och bildupptagningar.
Till vem?
nätet till
E-post ska skickas via det säkra myndighets
till myndighetsnäsamtliga myndigheter som är anslutna
per den 28 maj 2015
tet. Dessa myndigheter är anslutna
(se Intranätet för aktuell lista):
E-postadress som slutar med
@polisen.se
@migrationsverket.se
@skatteverket.se
@aklagare.se
@ekobrottsmyndigheten.se
@kriminalvarden.se
@forsakringskassan.se
@tullverket.se
@kronofogden.se
@regeringskansliet.se @gov.se
@transportstyrelsen.se
@kustbevakningen.se

Säker e-post på server MED KOD
(mobilnummer och .s)
Vad kan skickas?

VERSION

A

(.s)
Säker e-post på server UTAN KOD
Vad kan skickas?
känsliga personuppHandlingar som innehåller uppenbart
gifter t.ex.
) om särskild personLäkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041
utredning i brottmål, utan sekretess
) om särskild personutYttranden enligt lagen (1991:2041
redning i brottmål
karaktär) från
Utredningar (eller yttranden av liknande
d och hälso- och sjukkommunal nämnd (t.ex. socialnämn
och vårdhem m.m.
vårdsnämnd), socialtjänst, familjerätt
Belastningsregisterutdrag (BRU)
Till vem?
vid advokatbyråer som
Advokater och biträdande jurister
företräder part i målet eller ärendet.
till det säkra myndigMyndigheter som inte är anslutna
hetsnätet.

få ta del av en sådan
Till någon annan som har rätt att
att handlingen lämnas
handling, om det kan anses lämpligt
ut elektroniskt.

Vanlig e-post över internet
enligt nedan
Vanlig e-post över internet kan användas
inte innehåller känsliga
under förutsättning att handlingen
lagda uppgifter.
personuppgifter eller sekretessbe

innehåller sekreDomar och beslut i de delar avgörandet
lagd bilaga eller
tessbelagda uppgifter, t.ex. en sekretessbe
sekretessbelagda domskäl.

Vad kan skickas?

omfattas av sekreÖvriga handlingar i de delar handlingen
tess t.ex.

delar som handlingen
Underrättelser och domsbevis i de
uppgifter.
inte innehåller sekretessbelagda

o Rättspsykiatrisk undersökning
l
o Läkarintyg eller utdrag ur läkarjourna
sekretess
o Förundersökningsprotokoll med

sekretess
o Förundersökningsprotokoll utan

Till vem?
vid advokatbyråer som
Advokater och biträdande jurister
företräder part i målet eller ärendet.
få ta del av en sådan
Till någon annan som har rätt att
att handlingen lämnas
handling, om det kan anses lämpligt
ut elektroniskt.
Men inte till?
till myndigheter.
Säker e-post med kod ska inte skickas
kommunicerar med
Detta eftersom tingsrätten vanligen
och det därmed inte
myndighetens registratorsbrevlåda
viss tjänstemans
en
till
kod
en
skicka
att
finns möjlighet
telefon.

stora filer upp
Webblösningen för att e-posta
till 500 MB
l, som kräver registreDet görs från en särskild webbporta
dagar. Registering sker
ring. Registreringen är giltig i 10
l.se.
via adressen https://secure.domsto

antal stickprov på domstolar kring
vilken säkerhetsnivå de använde för
brottsmålsdomar, som bekräftar att
avvägningarna kring när säker e-post
är motiverat och inte skiljer sig åt
mellan olika domstolar. Helsingborgs
tingsrätt, Varbergs tingsrätt och Norrköpings tingsrätt använde den mellersta säkerhetsnivån, medan Gävle
tingsrätt och Växjö tingsrätt skickade
domarna som okrypterad e-post.
– Vi har försökt samordna arbetet
med att ta fram gemensamma riktlinjer men det var då tydligt att många
domstolar ville ta fram egna riktlinjer
och att man inte kunde enas, säger
Agneta Kornstrand.

”Säker e-post
tvingar mig
som ombud
att själva
ladda hem
innehållet.
Jag kan inte
delegera
uppgiften till
biträdande
jurist eller
assistent.”

avgörandet inte inneDomar och protokoll i de delar som
håller sekretessbelagda uppgifter.

o Förelägganden
o Skrivelser

per telefon)
o Frågor i målet (som inte bör tas
o Påminnelser
o Kallelser
o Dagboksblad
o Sökförteckningar
Till vem?
vid advokatbyråer som
Advokater och biträdande jurister
företräder part i målet eller ärendet.
ring ska ske via
Till någon som har begärt att kommunice
lämpligt
e-post och tingsrätten anser det

per e-post
Handlingar som inte ska skickas
t undertecknande
o Handlingar som kräver egenhändig
megabyte (filerna måste
o Handlingar som är större än 30
den webblösning som
delas upp alternativt skickas via
finns för filer upp till 500 MB).
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Advokatsamfundet påtalade i samband med upphandlingen av krypteringssystemet 2013 att kravet på att
varje meddelande först måste sparas
på advokatens dator innan det kan
vidarebefordras till klienten innebär
en ökad och inte önskvärd administrativ börda för advokaterna. Efter
synpunkterna från Advokatsamfundet förlängde Domstolsverket den tid
som meddelandena lagras på servern
från 14 dagar till nuvarande 30 dagar.
Peter Savin menar att det ”urskillningslösa användandet av säker epost” medför onödiga extra moment
för honom och hans kollegor. Han menar att han talat med kollegor både på
advokatbyrån och utanför byrån som
delar den uppfattningen.
– Säker e-post tvingar mig som ombud att själva ladda hem innehållet.
Jag kan inte delegera uppgiften till biträdande jurist eller assistent. Jag kan
inte heller som med vanlig e-post vidaresända domstolens e-post till min
huvudmans handläggare. Och ibland
handlar det om tio–tolv bilagor som
behöver laddas ned en och en, säger
Peter Savin.
Agneta Kornstrand på Domstolsverket betonar att det är viktigt att alla
domstolar arbetar med riktlinjer för
handläggarna kring när vilken av de
tre säkerhetskrypteringarna bör användas.
– Det är viktigt att kryptering bara
används när det behövs, så att inte
mottagaren tyngs ner med en onödig
administrativ börda. Det är därför viktigt att alla inblandade hittar en bra
avvägning när de använder det ena

eller andra, säger Agneta Kornstrand.
Men Kornstrand poängterar också
att det finns en viss poäng med merarbete för brukarna då någonting korrekt klassas som antingen den mellersta eller den högsta säkerhetsnivån.
– Att det skapar visst merarbete
för mottagaren ligger i sakens natur,
det är en del i säkerheten. Det är meningen att det inte ska vara helt enkelt
att vidarebefordra och sprida uppgifterna, säger hon.
PERSONALOMSÄTTNING PÅVERKAR

I Nyköpings tingsrätt finns fastställda
riktlinjer för att e-post ska användas i
så stor utsträckning som möjligt och
hur e-post ska hanteras. Beroende på
typ av handlingar, till exempel om
de innehåller känsliga uppgifter eller
omfattas av sekretess, så används den
mellersta eller högsta säkerhetsklassen. Andra handlingar som många
kallelser, förelägganden och meddelanden skickas med vanlig okrypterad
e-post.
Lagmannen vid Nyköpings tingsrätt
Magnus Widebeck ser olika delförklaringar till att det spretar mellan olika
domstolar i hur de arbetar med säker
e-post, och att säker e-post används i
liten utsträckning vid domstolarna i
Stockholmsområdet. En viktig orsak
till skillnaderna beror på omsättningen eller frånvaro av omsättning av
handläggare på domstolarna. Widebeck betonar att handläggarna har en
nyckelroll i domstolarnas verksamhet
och för frågan om säker e-post. I Nyköpings tingsrätt är personalomsättningen bland handläggarna låg och
domstolens e-posthantering fungerar
därför smidigt och effektivt. I storstadsområden som Stockholm är bilden en helt annan, enligt Widebeck.
– Med hög personalomsättning blir
det betydligt svårare att prioritera
frågan om säker e-post. När en handläggare anställs är det viktigaste att de
först utbildas i hur frågor om hur till
exempel kallelser och delgivningar
ska hanteras. Säker e-post kommer
senare, säger han.
En annan delförklaring kan vara att
domstolarnas riktlinjer kan variera en
hel del. Han understryker att för att
en policy ska fungera måste den vara
kortfattad och tydlig så att den går att
tillämpa på effektivt och praktiskt sätt.
Han tror inte att det är någon bra idé

R2B
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HUR KOMMUNICERAR SVERIGES
ADVOKATER ELEKTRONISKT
MED DOMSTOLARNA?
EU-kommissionen kartlägger hur
advokater kommunicerar elektroniskt med domstolarna. På önskemål av kommissionen har Sveriges
advokatsamfund skickat ut en länk
till ett frågeformulär om elektronisk
kommunikation till alla ledamöter
i samfundet. Webbformuläret
innehåller också frågor om annan
användning av elektroniska verktyg
i den nationella rättsprocessen. EUkommissionen behöver svar senast
den 15 november.

Det finns olika delförklaringar
till att det spretar mellan olika
domstolar i hur de arbetar
med säker e-post, och att
säker e-post används i liten
utsträckning vid domstolarna
i Stockholmsområdet.

att Domstolsverket författar generella
riktlinjer för alla Sveriges domstolar.
Widebeck konstaterar även att när
e-posten infördes på domstolarna för
ett tiotal år sedan fanns inte säker epost. Och det kan på vissa domstolar
finnas en uppfattning av att det som
fungerade då fungerar även i dag.
Ytterligare en delförklaring till att
det spretar handlar om att för domstolar är själva dömandet kärnverksamheten, men inte säker e-post.
– Vår kärnverksamhet, dömandet,
ska fungera glimrande, vi ska döma
rätt och snabbt, förtydligar Widebeck
som menar att frågor som säker e-post
inte alltid är högt prioriterat. På ett
liknande sätt som med personuppgifter. Frågorna är relativt nya, rör it, är
inte de centrala i domstolarnas administrativa arbete och hamnar därför
lite i skymundan, säger Magnus Widebeck och fortsätter:
– Det är först när det går helt galet,
som man uppmärksammar att det där
borde vi nog inte ha gjort. När man
Advokaten Nr 8 • 2017

har skickat något sekretessbelagt med
vanlig e-post och det har kommit fel.
Man skickar till en person med snarlik
adress så blir det helt fel. Det är en rysare och sådant som inte ska inträffa.
HANDLAR OM SERVICENIVÅ

En annan tingsrätt som arbetat medvetet med frågan är Uppsala tingsrätt.
Som ny lagman vid tingsrätten 2015
upplevde Catarina Barketorp att epost inte var ett lika naturligt verktyg
som på hennes tidigare arbetsplatser
Södertörns tingsrätt och Solna tingsrätt, där parter och ombud i flera år
kunnat få domar och liknande på epost i stället för via papperspost.
– Många ombud vill kunna läsa en
dom i datorn eller i sin telefon. Om de
vi har att göra med vill använda e-post
måste vi ställa upp på det så långt vi
kan och får. Det handlar om att ha en
servicenivå, säger Catarina Barketorp.
2015 togs därför en snabbguide
eller lathund fram till tingsrättens
handläggare för att visa vilka säker-

Magnus Widebeck.

Catarina Barketorp.

hetsnivåer som finns och när vilken
av nivåerna ska användas, och vilka
typer av handlingar som då kan skickas. Samma snabbguide används av
Uppsala tingsrätt än i dag.
Barketorp menar att det hos vissa
domstolar kan finns en överdriven
oro för säkerhetsrisker när det handlar om elektronisk kommunikation,
och att de därför kanske krypterar
mer än vad som egentligen är nödvändigt. Hon säger att hon har förståelse
om advokater och biträdande jurister
tycker att det borde finna en enhetlig policy för hela domstolsväsendet
kring hur säkerhetsnivåerna för krypterad e-post ska tillämpas.
– För våra kunder – parter och deras ombud – vore det väl utmärkt om
det fanns en gemensam linje bland
domstolarna inom denna och kanske
flera andra frågor också. Vi försöker
nog alla hitta en bra tillämpning, men
visst vore det väl önskvärt om man
kunde enas om en sak som denna, säger hon. n
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ANN-MARIE BEGLER

Rättssäkra beslut
är själva essensen
som chef, oavsett var man jobbar någonstans, ställs man
ofta inför mycket svåra beslut. Det är inte alla gånger du
kan luta dig på någon annan som tar besluten åt dig – det
ska du göra själv. Ju högre upp du kommer, desto ensammare blir du när de riktigt svåra besluten ska tas.
Jag har varit chef inom staten, stora delar av mitt
yrkesverksamma liv. I dag är jag generaldirektör för
Försäkringskassan. En myndighet med ungefär 14 000
anställda som 2016 hade 236 miljarder kronor i utgifter.
Det är mycket pengar och nästan alla i Sverige berörs. Som
myndighet kommer vi in till exempel när du blir gravid, är
föräldraledig, behöver laga tänderna, söka bostadsbidrag,
gör illa dig utomlands, blir sjuk här hemma, är ny i Sverige
eller om du har funktionsnedsättningar som kräver statlig
assistans.
listan kan göras mycket längre. Det är också naturligt,
givet de ansvarsområden som Försäkringskassan har, att
myndigheten alltför ofta hamnar i den mediala skottlinjen.
För mig är det viktigt att visa vad som är Försäkringskassans uppdrag. Vår verksamhet styrs till exempel genom
Instruktion för Försäkringskassan och regeringens årliga
regleringsbrev. Ibland kan styrning också ske via regeringsuppdrag. Vi är en verkställande myndighet som är
skyldiga att följa de lagar och förordningar som riksdag
och regering beslutar om. Vi är även skyldiga att följa den
praxis som domstolarna fastställer.
Ingen kan ha undgått de olika fall som uppdagats i
media kring assistansersättningen. Nästan varje vecka
läser jag i tidningen om olika fall som rör människor där
Försäkringskassan gjort en bedömning som innebär konsekvenser för den enskilde. Oftast rör det sig om minskade
22

antal timmar i den statliga assistansersättningen som vissa
personer med svåra funktionsnedsättningar får. Det är
klart att de reportagen berör.
Assistansreformen infördes för snart 25 år sedan. Den
är en av de största frihetsreformerna i modern tid och syftade till att ge människor med betydande och långvariga
funktionsnedsättningar en möjlighet att leva ett liv som
andra med möjlighet att vara delaktig i samhället. Rätten
att själv få välja vem som ska utföra assistansen skulle
innebära en trygghet för den enskilde. Så har det i mångt
och mycket blivit. Samtidigt har rätten till statlig assistans
förtydligats på senare tid. Och det är inte – som många
debattörer gör gällande – Försäkringskassans påfund. Det
är snarare domstolarna som på olika punkter har avgjort
hur lagar och regler ska tolkas. Domarna i Högsta förvaltningsdomstolen har påverkat bedömningen av vem som
har rätt till assistansersättning och i vilken utsträckning.
Det innebär att en del som har haft rätt till ett visst antal
assistanstimmar kan få mindre, lika många eller ibland fler
timmar vid nästa beslut.
vi är en verkställande myndighet och är skyldiga att följa
de domar som Högsta förvaltningsdomstolen beslutar om.
Allt annat vore tjänstefel. Dock har det budskapet inte alltid nått fram, därför hamnar vi ofta i medias centrum – för
något vi inte kan eller får påverka.
Rättssäkra beslut är själva essensen i myndighetsutövningen. Det är något fint med det, för hur skulle det se
ut om varje myndighetsbeslut togs baserat på känslor i
stället? Vi är en rättsstat och den ska vi slå vakt om. Något
annat alternativ finns inte på kartan, det tror jag många
med mig håller med om.
Advokaten Nr 8 • 2017
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i myndighetsutövning
2015 beslutade regeringen att sjukpenningtalet ska ned
till 9,0 dagar per person och år i slutet av 2020. I skrivande stund ligger sjukpenningtalet på 10,3 dagar.
sjukskrivningar kostar. Drygt 37 miljarder kronor betalades ut i sjukpenning förra året. Sjukskrivningarna är inte
bara en kostnad för samhället – det är även en kostnad för
den enskilde. Vem som helst kan bli sjuk och vara borta
från arbetet, det är naturligt. Men risken med sjukskrivningar är att de alltför ofta blir långvariga och det kan i
längden cementera ett utanförskap. Vägen tillbaka till ett
arbete kan därför bli lång och ibland nästintill omöjlig.
Individens möjlighet att försörja sig själv och stå på sina
egna ben blir därmed väldigt svår.
Vi behöver kraftsamla kring den här viktiga frågan – för
Sverige och för den enskilde. Vi behöver göra vår läxa
genom att få till stånd än mer aktiv handläggning och ett
bättre utredningsarbete som har arbetsförmågan som sin
ledstjärna. Ibland kanske inte en ”sjukskrivning på heltid”
är receptet. Man kanske kan jobba halvtid, lite mer eller
mindre.
att minska sjuktalen är inte en ”one man show”. Försäkringskassan kan inte göra detta själva. Inflödet av nya fall
påverkas av faktorer som till stor del ligger utanför vår
kontroll. Arbetsgivarna, läkarna och samhällets inställning till sjukskrivning är minst lika viktiga för att få ner
sjukfrånvaron. Arbetsgivarna behöver kliva fram och börja
ta både sitt fysiska och psykosociala arbetsmiljöansvar på
än större allvar. Vi arbetsgivare har unika möjligheter att
fånga tidiga tecken på ohälsa och vidta åtgärder för att
undvika sjukskrivning helt och hållet. Om den anställde
Advokaten Nr 8 • 2017

”Vi är en verkställande myndighet och är skyldiga att
följa de domar som Högsta förvaltningsdomstolen
beslutar om. Allt annat vore tjänstefel. Dock har det
budskapet inte alltid nått fram, därför hamnar vi ofta i
medias centrum – för något vi inte kan eller får påverka.”

trots detta blir sjukskriven, behöver man redan från början skapa hållbara förutsättningar för att just den personen ska kunna komma tillbaka till jobbet.
läkarna har också ett ansvar. Jag tycker att läkarna inte
bara ska ta ställning till patientens sjukdom. De ska även
kunna bedöma den enskildes arbetsförmåga. Man bör
ställa sig frågan om sjukskrivning verkligen är det enda
alternativet och mår den sjukskrivne bättre av att vara
hemma i stället för att vara på sin arbetsplats.
Vårt uppdrag är inte att pröva hur sjuk någon är, det är
läkarnas. Det vi bedömer är möjligheten att arbeta.

Ann-Marie Begler
Generaldirektör Försäkringskassan
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nya krav
Digitaliseringen

ställer

på advokaterna

Digitaliseringen har förändrat advokaternas vardag
och arbetssätt. Numera kan advokaten var som helst och
när som helst få tillgång till grundläggande rättskällor.
Men digitaliseringen innebär också nya utmaningar.
Källkritik och förståelse för teknikens grunder blir allt
viktigare för att tolka och värdera all information.
Och det är dessutom inte alls säkert att digitala rättskällor
är billigare än tryckta böcker.

»

TEXT: ULRIKA ÖSTER, TOM KNUTSON OCH MAGNUS ANDERSSON FOTO: ISTOCK M.FL.
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nformationstekniken har under de senaste decennierna
– Fördelen är möjligheten att släppa lös datorns kraft på
revolutionerat samhället. För bara 25 år sedan gick den
det sammanlagda materialet. Inte bara det att du kan fullsom sökte fakta om något expertområde till biblioteket
textsöka själva innehållet, du kan också göra tolkningar
för att leta efter information – om det var öppet. Möjligen
av vad det är som står, som till exempel hänvisningar, säringde hen också till en expert – om det var telefontid.
ger han, och pekar på möjligheten att till exempel koppla
I dag finns allting tillgängligt dygnet runt på nätet. I
ihop lagtext med relevanta rättsfall – och omvänt, rättsfall
alla fall tänker vi oss det.
med lagtext och förarbeten.
Digitaliseringen av information och kunskap har
Just den här snabbheten och möjligheten att koppla
förstås också påverkat advokaternas arbete. Tjocka inihop och sammanställa mycket material är något som allbundna propositioner eller NJA−
tid kommer upp först när digitalivolymer är numera sällan förstaseringen diskuteras. Det är ingen
handsvalet för en advokat eller
tvekan om att digitala rättskäljurist i färd med att göra en rättslor och informationstjänster har
utredning. I stället söks rättskälökat tempot i mycket av det julorna i datorn, I−paden eller teridiska grovjobbet på advokatbylefonen. Ibland via gratistjänster
råerna, som rättsutredningar då
eller offentliga sidor, men kanske
mycket material ska gås igenom
främst via prenumerationstjänsoch ställas samman.
ter som Karnov och Zeteo, tjänsEn annan fördel är mobiliteter riktade särskilt till jurister.
ten. Tekniken kan göra advoCecilia Magnusson Sjöberg,
kater och biträdande jurister
professor i rättsinformatik vid
mindre bundna till kontoret, efStockholms universitet, talar om
tersom de digitala rättskällorna
det som en förändrad rättslig inkan nås överallt där det finns en
frastruktur.
internetuppkoppling.
– Från att användningen av daFör brottmålsadvokaten Hentorer varit ett undantag, jämfört
rik Olsson Lilja betyder den momed alla tryckta publikationer,
bila tekniken och snabbheten
så är digitala informationstjänsatt han kan utföra sitt uppdrag
ter nu ett förstahandsval. Det
bättre.
Henrik Olsson Lilja
har varit en successiv utveckling,
– Jag som brottmålsadvokat
men det man särskilt kan konstabefinner mig nästan hela tiden i
tera är att med internet blev det andra dimensioner, en
rätten, jag sitter sällan på kontoret. För mig är det oertillgänglighet över gränser som man tidigare inte sett mahört värdefullt att jag kan söka efter rättsfall i till exemken till, säger hon.
pel pauser. Om åklagaren hänvisar till ett rättsfall i pläStaffan Malmgren, systemvetare och jurist, beskriver
deringen så kan jag snabbt bemöta det genom att ha det
utvecklingen i två olika delar. Den ena handlar om vad
tillgängligt på plats, säger Henrik Olsson Lilja, som också
som finns tillgängligt i digital form. Från början var det
kan använda sin tid effektivare när han till exempel har
enbart lagtext, nu finns det mesta att tillgå digitalt. Den
ett stort mål i Göteborg eller någon annan stad och bor
andra gäller hur materialet kan utnyttjas, till exempel
på hotell.
vilka sökmöjligheter och sammanställningsmöjligheter
Baksidan av den ständiga tillgången är förstås att gränsom finns.
sen mellan arbete och fritid blir suddig, påpekar Henrik
– I sådant inräknas också i hur man kan komma åt maOlsson Lilja.
terialet. Inledningsvis var det i databaser som man ringMER AV ALLT
de upp med modem, sedan på internet, till dagsläget där
Men den digitala rättsinformationen kännetecknas inte
det finns appar och webbtjänster. Den senare delen av
bara av snabbhet och lättillgänglighet. Precis som i inforutvecklingen är mer spretig, och det finns inget självklart
mationssamhället i sin helhet har den också inneburit att
svar på vilket slutmålet är, säger Staffan Malmgren.
mängden tillgänglig information formligen exploderat.
SNABBT OCH MOBILT
Ett exempel är domar som publiceras och sprids.
Staffan Malmgren konstaterar att förmågan att snabbt
Medan advokaterna för bara något decennium sedan fick
hantera och söka av enormt stora informationsmängder
nöja sig med de prejudikat som publicerades av Högsta
är något av datorers specialitet.
domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, finns i dag

”Jag som brottmålsadvokat befinner mig nästan
hela tiden i rätten, jag
sitter sällan på kontoret.
För mig är det oerhört
värdefullt att jag kan
söka efter rättsfall i till
exempel pauser. Om
åklagaren hänvisar till
ett rättsfall i pläderingen
så kan jag snabbt bemöta
det genom att ha det
tillgängligt på plats.”

Henrik Olsson Lilja.

Petter Hetta.
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i stort sett alla domar och avgöranden från samtliga domstolar lätt tillgängliga på nätet via de betaltjänster som
advokatbyråerna köper.
Advokat Henrik Olsson Lilja tycker ofta att han har
nytta av den ökade informationsmängden. För även om
tingsrättsdomar inte har någon formell tyngd som prejudikat kan de bidra med en god argumentationslinje.
Henrik Olsson Lilja ser också att de skulle kunna ge viktig information inför en ansökan om prövningstillstånd i
Högsta domstolen.
– Där skulle man kunna säga att ”så här dömer Sveriges
alla tingsrätter i den här typiska frågan om till exempel
bokföringsbrott, och av det skälet behövs det PT”. Då har
du verkligen ett underlag att kunna presentera för HD.
Sådana frågor kan de bli intresserade av, fastslår han.
Advokaterna Petter Hetta och Peter Danowsky arbetar
båda främst med affärsjuridik. Precis som Henrik Olsson
Lilja prisar de tillgängligheten och snabbheten i den digitala rättsinformationen. Men de vill också lyfta ett varnande finger.
– En fara är att det går för fort ibland så att rådgivningen, eftertanken och analysen blir lidande av att du kan
leta fram informationen så fort och svara fort, säger Petter Hetta.
Advokaten Nr 8 • 2017

Och Peter Danowsky är inne på samma linje.
– Det är så lätt att hitta själva informationen att reflektionen inte får samma utrymme. Man kan ta för givet på
ett annat sätt att viss tillgänglig information är tillämplig.
För den som inte är kritisk och har en god juridisk metod
kan den här snabba informationsinhämtningen ibland
leda till misstag snarare än att vara till hjälp, påpekar han.

Digitala rättskällor har
gjort advokaten mindre
bunden till kontoret.

OMÖJLIGT ATT LÄSA ALLT

Den juridiska metoden har alltså inte tappat sin betydelse, enligt advokaterna. Men kanske måste den kompletteras med nya kunskaper och frågeställningar för att
fungera när mängden material bara ökar, och beroendet
av datorernas sökmotorer ökar i samma grad.
Advokat Petter Hetta är medveten om de nya kraven.
– Även om man tror sig hitta rätt direkt i den digitala
sökningen behöver det inte innebära att man faktiskt har
gjort det. Det är viktigt att man är noggrann och behärskar sökmotorer och den digitala tekniken så att man säkert vet att man fångar upp den information som finns
tillgänglig, säger han, och fortsätter:
– Sökmotorn är faktiskt inte bättre än personen som sitter bakom den.
Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, som forskar och
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”Nya jurister behöver förstå att man måste se vem som är avsändare, hur det ser ut
bedöma kvaliteten. Det handlar egentligen om traditionell källkritik

Cecilia Magnusson
Sjöberg.
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undervisar i rättsinformatik, sammanfattar situationen
med orden ökad potential men också ökad komplexitet.
Och just därför blir också kunskapen om hur man ska
hantera informationen allt mer central.
– Det har blivit ett inslag i professionen, att kunna navigera i dessa otroligt stora informationsmängder. Det
fanns en tid när man kunde ha läst allt om ett problem.
Den typen av resonemang aktar man sig för i dag, säger
Cecilia Magnusson Sjöberg.
Det är en rad olika problem som juristen måste ta ställning till när sökmotorerna gjort sitt arbete, påpekar Cecilia Magnusson Sjöberg. Har man fått med allt, till exempel? Kanske innehåller databasen utmärkt information,
men bara tio år tillbaka i tiden, medan äldre relevant information får sökas på annat håll.
Länkar i texten som hänvisar till andra dokument väcker också frågor.
– Någon – jurist eller ej – inkluderar en hypertextlänk
till ett annat rättsfall och antyder därmed att det är relevant vid tolkningen av det första rättsfallet. Det är ju en
form av tolkning i sig. Då måste man se vem som har lagt
in länken, påpekar Cecilia Magnusson Sjöberg.
Bakom varje sökning ligger dessutom mer eller mindre
avancerade algoritmer som styr hur material väljs ut och
rangordnas. Här hamnar den informationssökande på
sätt och vis i händerna på tekniker. Det behöver naturligtvis inte vara negativt, men det är viktigt att vara medveten om, menar Cecilia Magnusson Sjöberg.

Just denna medvetenhet är något hon vill förmedla till
juriststudenterna. De är vana vid informationstekniken.
Ofta är vanan bra, men ibland kan den leda fel. Att göra
en rättsutredning endast med hjälp av Google är till exempel sällan lyckat, påpekar Cecilia Magnusson Sjöberg.
– Vi försöker, särskilt inom ämnet rättsinformatik, att
förmedla ett kritiskt tänkande till digital rättsinformation.
Nya jurister behöver förstå att man måste se vem som är
avsändare, hur det ser ut med uppdateringar, kommentarer med mera för att kunna bedöma kvaliteten. Det
handlar egentligen om traditionell källkritik överfört till
digitala rättskällor och deras bakomliggande algoritmer,
säger Cecilia Magnusson Sjöberg.
ELEKTRONISK RÄTTSKÄLLELÄRA BEHÖVS

Det är tydligt att vissa tekniska kunskaper kan vara värdefulla också för praktiserande jurister. Men grunden,
den traditionella rättskälleläran, den består väl ändå?
Nja, kanske behöver även den modifieras och utvecklas,
menar Cecilia Magnusson Sjöberg.
– Den traditionella rättskälleläran är ju relativt snäv.
Den omfattar främst lagstiftning, förarbeten, rättspraxis
och doktrin. Men det finns ju många andra typer av rättsliga styrinstrument som är gratis tillgängliga eller som
man kan köpa tillgång till på nätet. Det gör att man som
jurist får en helt annan flora av källmaterial. Man talar
ibland om att det håller på att utvecklas en elektronisk
rättskällelära, säger hon.
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med uppdateringar, kommentarer med mera för att kunna
överfört till digitala rättskällor och dess bakomliggande algoritmer.” Cecilia Magnusson Sjöberg
Det rika utbudet består bland annat av olika myndighetsbeslut och vägledningar, branschöverenskommelser
och annan best practice, men också underrättsdomar.
Cecilia Magnusson Sjöberg talar om ”soft law” som blir
allt mer tillgänglig och som påverkar det juridiska arbetssättet.
VERKTYGENS FEL

Staffan Malmgren är en av de ganska få jurister som verkligen vet hur en sökmotor fungerar. Han är systemvetaren som började läsa juridik. Under studietiden slogs han
av hur ålderdomliga de juridiska källorna på nätet såg ut.
Han bestämde sig för att råda bot på det.
– De såg ut som att de härstammade från 1980−talet.
Men den mest grundläggande informationen, som lagtext, fanns ju. Man kunde skriva ett program som laddade ner den och använde den smartare. Så jag satte igång
med detta, i syfte att göra innehållet mer tillgängligt för
allmänheten, berättar Staffan Malmgren, som fortfarande driver webbplatsen lagen.nu, vid sidan av uppdraget
som utredningssekreterare.
Staffan Malmgren anser att det är väsentligt att medborgarna, som saknar de kvalificerade informationstjänster som advokater och andra jurister har tillgång till,
ändå kan orientera sig i lagstiftningen. Lagen.nu vänder
sig också i första hand till allmänheten.
För Staffan Malmgren är det självklart att nästan enbart
använda digitala rättskällor. Han ser inte heller mängden
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information som något problem i sig – att hantera enorma
mängder information är ju datorns specialitet. När det
krånglar är det i stället därför att vi inte använder filter
och andra verktyg tillräckligt bra, menar han. Och där
finns det en del kvar att göra.
– Jag stötte på ett problem så sent som igår när jag behövde se regeringsformen i dess lydelse från 2011. I den
analoga världen, där går man till hyllan och så slår man
upp det. Men på nätet var det förvånansvärt svårt att hitta den författningen i sin äldre lydelse. Det är ju inget som
beror på digitaliseringen, utan bara på att man inte har
utformat den här tjänsten så att man får tidigare lydelser
av lagen. Förhoppningsvis ett övergående problem, säger
Staffan Malmgren.

Staffan Malmgren.

ÄLDRE UPPLAGOR FÖRSVINNER

Staffan Malmgren är inte ensam om att förgäves ha sökt
efter äldre lagstiftning på nätet. De flesta av de intervjuade advokaterna samt de informationsspecialister Advokaten talat med pekar just på detta som en av rättsinformationens största brister.
Mycket värdefullt material, exempelvis festskrifter som
ofta innehåller doktrin, publiceras över huvud taget inte
digitalt ännu. En hel del äldre material, som förarbeten,
har visserligen skannats in och publicerats, men långt
ifrån allt. Kvaliteten på det inskannade är dessutom varierande. Det är inte alls ovanligt att skannern ”läser fel”,
och då gäller det tryckta materialets lydelse.
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”Möjligen går det att komma fram snabbare
och därmed dra ner kostnaderna med bättre
sökmotorer och artificiell intelligens […].
Men där är vi inte än.” Peter Danowsky

Peter Danowsky.

Ett återkommande problem för advokater och biträdande jurister är också att informationsföretagen som regel bara publicerar den senaste upplagan av den juridiska
litteraturen.
– Rättsdatabasleverantörerna har ingen form för att
hantera tillgången till äldre upplagor. När en ny upplaga
läggs ut försvinner den gamla. Eftersom äldre upplagor
efterfrågas måste biblioteket både köpa in den fysiska
boken och betala licensavgift för den digitala boken eftersom den ofta uppdateras oftare och snabbare där, berättar Bitte Wölkert, bibliotekarie på Juridiska biblioteket i
Stockholm, beläget i Advokatsamfundets källare.
Men även ny litteratur kan bli problem för låntagare
som söker sig till Juridiska biblioteket eller något annat
bibliotek för att slippa hålla sig med egna boksamlingar.
– Antalet böcker som bara publiceras som e−böcker
ökar. För bibliotek som Juridiska biblioteket som har externa låntagare som vill låna böcker är det ett problem
eftersom dessa böcker inte kan lånas ut, konstaterar Bitte
Wölkert.
De digitala böckerna är inte heller alltid så användarvänliga. Advokat Henrik Olsson Lilja efterlyser bland annat bättre sökfunktioner, ökad snabbhet och större enkelhet.
INGEN BESPARING

Även om advokatbyråerna betalar för tjänster som privatpersoner knappast har tillgång till kan advokaterna
märka att även klienterna tar till sig den ökade tillgången
på juridisk information.
– Det kan vara att någon letat upp att man kan få en
påföljd på ett år, medan jag suttit och pratat om två år.
Med det ökar kraven på mig som jurist. Det tycker jag är
ARTIFICIELL INTELLIGENS
Artificiell intelligens, eller AI, innebär att datorn får härma det mänskliga tänkandet
och själv lära sig av de problem som ska lösas. Man utnyttjar alltså datorns förmåga att
snabbt gå igenom stora mängder data för att låta den hitta samband och ”se” mönster på
ungefär samma sätt som en människa skulle göra. Det kan handla om till exempel mönsterigenkänning, bildanalys eller talförståelse.
En form av AI kallas maskininlärning. Datorn får då själv pröva sig fram till ett sätt att
lösa det problem som presenteras. I djup maskininlärning har man tagit ytterligare ett
steg och låter datorn själv skapa program för att lösa problem.
AI används redan i dag i juridiska sammanhang, bland annat i form av sökverktyget
ROSS. ROSS beräknar sannolikheter utifrån mönster i stora datamängder, och testas av
ett flertal advokatbyråer i USA.
Ställda inför att gå igenom 11 miljoner dokument i ett stort miljömål valde advokatbyrån
Bassi Edlin Huie & Blum i Kalifornien att använda ett automatiskt dokumentgranskningssystem i stället för att outsourca uppgiften. Byrån vann målet, och fick dessutom priset
Legaltech innovation award.
I ett forskningsprojekt har en AI-försedd dator gått igenom underlagen för 584 domar
i Europadomstolen. I fyra fall av fem, 79 procent, kom datorn fram till samma beslut som
domstolen.
Uppfattningarna om hur mycket av det juridiska arbetet som kan hanteras med hjälp
av AI varierar. Alla som är insatta i området är dock eniga om att AI kommer att förändra
advokaters och juristers arbete.
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bra, säger brottmålsadvokaten Henrik Olsson Lilja, som
dock konstaterar att han, som en följd av den ökade kunskapen hos klienterna, ibland får ägna en hel del tid åt att
förklara rättsläget.
Henrik Olsson Lilja tror generellt att digitaliseringen av
rättsinformationen har varit klienterna till gagn.
– Jag tycker väl att de får bättre hjälp, förutsatt att du
är en duktig advokat på att ta fram information. Och så
är det inte motiverat längre att ta enorma kostnader för
vissa utredningar när du så lätt kan få fram det. Klienterna vet ju också det. Man kan tänka sig att klienterna
tänker att ”varför ska vi betala för det här, det var ju inget
svårt”, säger han.
Och affärsjuristen Petter Hetta känner igen just det
tänkta resonemanget.
– Klienterna vet att vi har digitala rättskällor och då förväntar de sig att man ganska snabbt ska kunna få fram
och svara på vad de bedömer vara enkelt, säger Petter
Hetta, som ibland får argumentera och förklara att även
om informationssökningen i sig går snabbt så tar den juridiska analysen av materialet fortfarande tid.
Advokat Peter Danowsky ser tydligt att bolagsjuristerna hänger själva med och har samma informationskällor
som advokatbyrån.
– I grunden tycker jag att allt det där är bra. Ju bättre
utbildad klienten är, desto mera kvalitet kan man också
ge som advokat, fastslår han.
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Med ökad användning av
AI kan datorn i framtiden
kanske komma att likna en
juridiskt kunnig assistent.

att ligga i att man har ett bra bibliotek och i att kunna
utvärdera och argumentera kring den information som
faktiskt finns tillgänglig för alla, säger han.
AI ÄR REDAN VERKLIGHET

Informationstekniken har förvisso många fördelar för
advokatbyråerna. Men någon besparing totalt sett för
byrån handlar det knappast om, enligt Peter Danowsky,
som konstaterar att informationstjänsterna spar juristtid,
men samtidigt i sig kostar rätt mycket. Advokat Petter
Hetta är inne på samma linje.
– Kostnaderna för böcker har gått ner lite grand medan
kostnaderna för digitaliserade produkter har rusat iväg
ordentligt. Man har fått snabbare tillgång till rättspraxis
men det kostar också, säger han.
Några exakta priser för de olika informationstjänsterna
är svåra att ange. Informationsföretagen har sällan fasta
prislappar, utan förhandlar med varje advokatbyrå för
sig. Eftersom prislappen som regel sätts per verksam jurist blir det naturligtvis betydligt billigare för den ensampraktiserande advokaten än för storbyrån. Och det kan
vara en konkurrensfördel, menar Petter Hetta, som ser
småbyråer och deras klienter som vinnare. Med digitaliseringen går det att få tillgång till det mesta som behövs
även för den som inte har ett stort bibliotek, och därmed
ökar kvaliteten också för klienten. När skillnaderna i informationsförsörjning minskar, blir det viktigaste i stället åter vad advokaten kan göra av informationen, menar
Petter Hetta.
– Någonstans kommer konkurrensen om att vara den
som har bäst information att bli utjämnad. Då kommer
den relativa konkurrensfördelen att ha mest information
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Kanske kan informationstekniken alltså något utjämna
förhållandet mellan stora och små advokatbyråer. Men
kommer den också, när AI, artificiell intelligens, utvecklas mer, att kunna ersätta biträdande jurister? Flera av de
intervjuade personerna är inne på sådana tankegångar.
– Det är klart att ambitionen finns att vissa specifika arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt ska kunna utföras digitalt, eller åtminstone att man ska kunna hitta de
problem som behöver mänsklig handpåläggning, säger
Petter Hetta.
Hans tankar får stöd av professor Cecilia Magnusson
Sjöberg.
– Något som tar väldigt lång tid, och som man gärna sätter nyrekryterade jurister på i såväl privat som offentlig
verksamhet, är att gå igenom stora mängder material.
Det är arbete som AI−baserade lösningar är bra på, så det
behovet kan komma att minska framöver. Det blir i sådana fall en förändring av juristens yrkesroll, säger Cecilia Magnusson Sjöberg, som konstaterar att AI−baserade
lösningar redan håller på att etablera sig inom juridiken.
Staffan Malmgren talar om den artificiella intelligensens möjligheter till avancerad semantisk analys, och
möjligheten att ännu bättre söka igenom och koppla ihop
olika typer av material.
– Då kan man få något som är halvvägs till en juridiskt
kunnig assistent, säger han.
Advokat Peter Danowsky är mer avvaktande.
– Möjligen går det att komma fram snabbare och därmed dra ner kostnaderna med bättre sökmotorer och artificiell intelligens som hjälper oss mera på traven. Men
där är vi inte än, säger han. (Läs mer om AI i faktarutan
till vänster.)
Brottmålsadvokaten Henrik Olsson Lilja ser framför sig
att klienterna kommer att ställa allt högre krav på korrekta prognoser för hur det ska gå i ett mål. Där kan tekniken vara till hjälp, liksom med att bedöma stora mängder
dokument.
– När man upptäcker 200 domar medan man för 15
år sedan kanske bara letade fram 10 domar, då ska man
också läsa alla de här domarna. Här kan kanske AI vara
till hjälp, säger han.
Men det krävs också allt mer tekniska kunskaper hos
advokaterna.
– Framtiden kräver ju också mer och mer kunskap.
Vi valde juristutbildningen för att slippa de frågor som
ingenjörer sysslar med, men nu måste vi faktiskt lite bli
ingenjörer allihop för att vara framgångsrika advokater,
sammanfattar Henrik Olsson Lilja. n
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Biblioteket, där informationsspecialisten
Ann-Christin Karlén har
sin arbetsplats, ligger
i centrum av Vinges
kontor i Göteborg.
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Informationsspecialistens
roll allt viktigare
I dagens informationsflod blir kunskapen
om att söka fram, värdera och sammanställa
information på ett effektivt sätt allt viktigare.
På advokatbyrån kliver en gammal yrkeskår
fram och får ökad betydelse och en ny roll.
Bibliotekarien blir informationsspecialist
och utgör en allt viktigare resurs för advoka
ternas arbete och en konkurrensfördel för
byrån.

P

å advokatfirman Vinge arbetar tre informationsspecialister, plus en knowledge manager som
har det övergripande ansvaret för kunskapshanteringen på byrån. De tre specialisterna, samtliga utbildade bibliotekarier, ansvarar för varsitt fysiskt bibliotek
i Stockholm, Göteborg och Malmö samt har ett gemensamt ansvar för de digitala resurser som finns tillgängliga
för medarbetarna. Utan tvekan kräver det digitala biblioteket mest resurser, både vad gäller pengar och arbete.
Informationsspecialisterna på Vinge beskriver digitaliseringen som en revolution i det tysta. Inte minst sökmöjAdvokaten Nr 8 • 2017

ligheterna har förändrat både deras eget och advokaternas arbete.
En fördel är att många advokater och jurister samtidigt kan använda samma bok, en omöjlighet i det traditionella biblioteket. De nya digitala informationstjänsterna har också underlättat för advokaterna att arbeta på
distans.
Ökad snabbhet i arbetet är en annan konsekvens av
digitaliseringen. Men med ökad snabbhet har också förväntningarna ökat på att allt ska gå lika snabbt, konstaterar Elin Thunell vid Vinges kontor i Malmö. Hon ger ett
exempel på när förväntningar och verklighet kan krocka:
– Jag får i uppdrag att under dagen fixa fram ett gammalt rättsfall. Det visar sig att det inte finns digitaliserat
och inte heller längre finns tillgängligt i domstolens eget
arkiv. Jag blir hänvisad till Riksarkivet där det kan vara
flera veckors leveranstid. Sånt kan vara svårt att förstå för
en otålig jurist och klient, säger hon.

Elin Thunell.

KOSTNADERNA ÖKAR

Vinge har tillgång till en rad olika informationstjänster.
Knowledge managern Carolina Landys uppskattar antalet betaltjänster till ett hundratal. De stora, breda tjänsterna har samtliga jurister och advokater tillgång till, andra är mer nischade och används av ett fåtal specialister,
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exempelvis informationsdatabaserna inom sjörätt som
bara används på kontoret i Göteborg.
Hur mycket tjänsterna används är svårt att veta exakt.
Statistikuppföljning hos leverantörerna är av varierande
kvalitet. Dessutom säger det egentligen inte så mycket
om värdet av en tjänst hur ofta den används.
– Det kan vara sånt som används två gånger per år, men
då är det oumbärligt, förklarar Elisabeth Ejemyr, informationsspecialist i Stockholm.
En vanlig uppfattning är att digitalisering leder till
minskade kostnader, men det är snarare tvärtom. Carolina Landys konstaterar att kostnaderna för de digitala
tjänsterna ökar med i snitt 10–15 procent varje år. Kostnadsökningen beror på att priserna på befintliga tjänster
stiger, men också på att nya tillkommer. Eftersom de digitala tjänsterna ännu inte kan ersätta det traditionella biblioteket så tillkommer också kostnad för inköp av fysiska
böcker.
BRIST PÅ VERSIONER ETT PROBLEM

Carolina Landys,
Knowledge manager på Vinge.

En anledning till att biblioteken fortsätter att köpa tryckta böcker är att många på byrån fortfarande efterfrågar
dem.
Ann-Christin Karlén, informationsspecialist på kontoret i Göteborg, tror att den fortsatta användningen av
pappersböcker också har att göra med hur advokater och
jurister använder sina böcker.
– Ett vanligt scenario är att man inte läser en bok i taget, utan flera samtidigt. Då ska du kanske växla mellan
tre, fyra, fem olika plattformar för att kunna återskapa

Viktigt att informationstjänsten integreras
Även advokatfirman Roschier ser behovet
av att koordinera informationshanteringen
och hjälpa advokaterna med research. Men
byrån har valt en annan strategi än Vinge.

I

stället för bibliotekarier eller informationsspecialister
har Roschier en research-funktion som består av juridikstuderande, trainees samt en person med huvudsyssla att sköta koordineringen av informationstjänsterna
för både Finland och Sverige.
− Med detta upplägg upplever vi att informationstjänsten är bättre integrerad i verksamheten och möter behoven på ett mer ändamålsenligt och modernt sätt än med
informationsspecialister, förklarar Sonja Lindroos, head
of ICT & systems på Roschier.
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Roschier har omkring tio svenska, tio finska och tio internationella informationstjänster. De flesta av dem kan
samtliga av byråns advokater och jurister använda.
Sonja Lindroos är i huvudsak nöjd med de informationstjänster som finns, även om hon anser att en del av
dem kostar lite för mycket i förhållande till vad de innehåller.
Precis som informationsspecialisterna på Vinge ser
Sonja Lindroos en potential för förbättringar i den digitala rättsinformationen. Bättre tillgång till företagsinformation från olika länder är ett av önskemålen, något som
dock kan försvåras av att alla länder inte har sådana data
samlade i samma utsträckning som Sverige.
– Vi skulle önska att vissa tjänster gick att använda mobilt och att det fanns bredare möjligheter att få tillgång
till utländska e-böcker till ett rimligt pris, säger Sonja
Lindroos också. n
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samma arbetssätt med den digitala litteraturen, säger
Ann-Christin Karlén.
Ett annat viktigt skäl till att ha kvar de fysiska biblioteken är att de digitala informationstjänsterna, så som
också de intervjuade advokaterna konstaterat, som regel
saknar äldre versioner och upplagor av dokument och
litteratur. Problemet riskerar att
förvärras när allt mer litteratur nu
enbart ges ut i digital form.
– Ny digital litteratur finns i dagsläget inte tillgänglig alls i äldre
digitala versioner. Om en lagkommentar slutar tryckas och därefter
endast uppdateras elektroniskt, så
skrivs den gamla texten över, så att
den tidigare versionen inte längre
finns kvar, säger Carolina Landys.

Informationsspecialisterna har många synpunkter
på de olika digitala informationstjänsterna som byrån
behöver. De efterlyser tydlighet och struktur i tjänsterna.
Ann-Christin Karlén tror att hon och hennes kolleger
ibland kan uppfattas som jobbiga av leverantörerna.
– Det har ju bland annat att göra
med vår bakgrund som bibliotekarier. Vi ställer höga krav på hur
de benämner olika saker, att det
tydligt framgår vilken version som
visas och när informationen senast
uppdaterades, säger hon.
Jobbiga eller inte så upplever informationsspecialisterna att de är
uppskattade och efterfrågade på
advokatbyrån.
– Den här professionen tror jag
EN VIKTIG RESURS
kommer att bli en väldigt eftertrakAtt information finns så lätt tillgängtad resurs, om man förstår hur den
Carolina Landys
lig genom några knapptryckningar
ska användas, förutspår Carolina
på datorn är förstås en stor fördel,
Landys, och får medhåll av informen det kan också göra att jurister slarvar. Ann-Christin
mationsspecialisterna.
Karlén har fått instruktioner från byråns ledning om att
– Jag tänker att tillsammans är vi och juristerna ganska
vara särskilt noggrann när hon utbildar juniora jurister
oslagbara, säger Ann-Christin Karlén, och fortsätter:
och sommarnotarier i informationssökning.
– Dessutom har vi också kunskapen om att utvärdera
– Man har märkt att en del av rättsutredningarna inte
källor. Vi kan kvalitetsgranska nya aktörer och informahåller lika hög kvalitet som tidigare, för att de nya främst
tionskällor utifrån vår samlade erfarenhet och överblick.
använder sig av de lättast tillgängliga källorna och digitala
Det har juristerna varken tid, möjlighet eller kunskap
resurserna, förklarar Ann-Christin Karlén.
till. n

”Den här
professionen
tror jag kommer
att bli en väldigt
eftertraktad resurs,
om man förstår
hur den ska
användas.”

i verksamheten
Sonja Lindroos,
head of ICT
& systems
på Roschier

Elisabeth Ejemyr.

Ann-Christin Karlén.

Enkät:
Så svarar
informationsföretagen
– vänd!

JURIDISKA BIBLIOTEKET I STOCKHOLM
Juridiska biblioteket har en boksamling på närmare
50 000 volymer svensk och utländsk litteratur.
Förutom böcker finns tidskrifter, en stor samling
offentligt tryck och tillgång till flera svenska och
utländska rättsdatabaser.
Biblioteket drivs av en stiftelse med ändamål
att främja rättsvetenskaplig forskning. Juridiska
biblioteket är öppet för alla som avlagt svensk juristexamen och juridikstuderande. Advokater och
advokatbyråer får låna böcker, andra får läsa på
plats. Böcker kan också skickas till advokater utanför Stockholm.
Juridiska biblioteket har följande databaser:
Karnov, abonnemang på alla tjänster i svenska Karnov.
l K arnov, dansk juridisk basinformation inkl. Ugeskrift for retsvæsen med rättsfall från
Højesteret (1867-) och domar från Sø- og Handelsretten.
l LovdataPro, juridiskt material från Norge. Lagstiftning, förarbeten, praxis, juridiska
artiklar i fulltext och EU-rätt.
l Zeteo, juridisk basinformation med lagkommentarer, nyhetstjänsten Zeteo nyheter,
tidskrifterna Svensk skattetidning, Juridisk publikation, Svensk juristtidning. Ej elitteratur.
l

»

Biblioteket ligger i Advokatsamfundets hus på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.
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Så svarar informationsföretagen
Tidskriften Advokaten har ställt ett antal frågor om innehåll och funktionalitet till
Karnov köper svenska
Wolters Kluwer som
blir Norstedts Juridik
I samband med pressläggningen
av detta nummer meddelar nederländska Wolters Kluwer att
företaget säljer den verksamhet i
Sverige som omfattar rättsinformation till Karnov Group. I affären ingår bland annat rättsdatabasen Zeteo och hela företagets
svenska bokutgivning. I samband
med överlåtelsen återgår verksamheten till det gamla namnet
Norstedts Juridik.
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Företag

Wolters Kluwer/Zeteo

Innehåll

I princip all juridisk utgivning från Wolters Kluwer är digitaliserad och tillgänglig. Här återfinns bl.a. det gula och blåa biblioteket samt den rödvita serien och material från tredjepartsförlagen Iustus, Jure, Studentlitteratur m.fl.
l Juridiskt grundmaterial i form av t.ex. lagstiftning, förarbeten
och rättsfall samt numera även juridisk e-utbildning.

Hur många användare har ni?

Cirka 40 000.

Vilka är era målgrupper?

Jurister i ett flertal olika funktioner. Till kärnmålgruppen hör
jurister på advokatbyrå, i domstol och på myndigheter. Även bolagsjurister hör till den primära målgruppen för Zeteo.

Hur ser er prismodell ut?

Prismodellen för Zeteo baseras på antalet jurister (användare)
samt kundens val av innehåll. Beroende på organisationens
storlek erbjuder Wolters Kluwer såväl fastprismodeller med
månadsfakturering som förhandlade modeller där användarens
behov styr såväl innehåll som pris och avtalsperiod.

Flera intervjuade advokater anser att era
tjänster är dyra, och att priserna dessutom höjs
varje år utan att tjänsten därmed förbättras i
motsvarande grad. Har ni några kommentarer
till detta?

Detta är en vanlig invändning och vi jobbar ständigt med att öka
värdet i tjänsten. Varje år tillförs en mängd nya publikationer i
form av t.ex. ny utgivning och nya e-kurser. Även funktionsmässigt utvecklas Zeteo ständigt. Vi gör i genomsnitt 20–25 lanseringar av ny funktionalitet varje år.
I en digital tjänst kan det vara svårt att få en känsla för hur
enormt omfattande innehållet är. En rättvis liknelse är att Zeteo ger varje användare tillgång till ett eget fullskaligt juridiskt
bibliotek. Det skapar en oöverträffad säkerhet och ökar såväl
juristens effektivitet som kvaliteten i arbetet.

Hur tar ni vara på synpunkter och kritik som
kommer från användare till exempel på gränssnitt och funktioner?

Användarnas synpunkter, positiva som negativa, är centrala i
utvecklingen av Zeteo. Vi fångar upp dessa på ett flertal olika
sätt. Användarna kan t.ex. direkt i Zeteo ge synpunkter och
kommentarer på hur de upplever tjänsten. Vi genomför även ett
flertal kvalitativa såväl som kvantitativa marknadsundersökningar varje år. All information hanteras och prioriteras löpande
av utvecklingsorganisationen.

De intervjuade advokaterna anser att ett problem med befintliga informationstjänster är att
det saknas äldre versioner/upplagor av mycket
material och litteratur. Är detta något ni arbetar med att åtgärda? Om inte – varför?

Detta är ett bra exempel på en synpunkt från våra användare
som vi tagit till oss. Vi är medvetna om att jurister har ett behov
av att t.ex. kunna göra hänvisningar till äldre versioner av böcker
och lagkommentarer. Därför kommer vi att ta fram en arkivlösning där äldre versioner av vårt innehåll kan göras tillgängligt.

Vilka förändringar är att vänta under de kommande åren med just er tjänst?

Som nämnts ovan arbetar vi just nu med en arkivlösning för
äldre material i Zeteo. Vi kommer även att kraftigt förbättra
relevansen i vår sökfunktion samt utvecklar just nu en ny typ av
innehåll med fokus på analyser av rättsläget. Detta görs i nära
samarbete med våra över 400 juridiska experter.

l
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JP Infonet har erbjudits att svara på enkäten,
men har inte haft möjlighet att medverka.

tre av de största informationsföretagen.
Karnov group

Bisnode InfoTorg Juridik

l Två nivåer av lagkommentarer, Lexino – djupa lagkommentarer som i dag innehåller kommentarer till de mest centrala
lagarna samt den klassiska notbaserade Karnovkommentaren
där ca 1 000 lagar kommenteras.
l Avtalsmallar.
l En komplett EU-rättslig databas med koppling till svensk lag
och lagkommentarer.

l Stora mängder lagstiftning, förarbeten, domstolsavgöranden etc., i digital form.
l En digital juridisk nyhetstjänst (tidigare känd som PointLex)
med journalister som har en bakgrund i juristbranschen.

Cirka 40 000.

Ett stort antal.

Advokater, biträdande jurister, åklagare, jurister på domstolar,
bolagsjurister, kommunjurister, kommunala handläggare, forskare och studerande.

Hela juristsektorn och personer med behov av juridisk information i arbetet, både privat och offentlig sektor.

Karnov Group erbjuder både byrå- och enskilda licenser fördelat
på paketeringarna Start, Standard och Total. Utöver dessa paket
finns ett flertal tillvalstjänster, däribland Karnovs verktyg för
avtalsmallar.

Det finns olika alternativ med fast respektive rörlig prissättning och utifrån användarens behov, storlek, antal etc., samt
olika typer av licenser: byrå, individuella etc.

Enligt vår mening levererar Karnov Group den juridiska informationstjänst som ger störst värde för användarna. De senaste
åren har Karnov Group genomfört en kraftig utveckling av
innehållet i tjänsten samt förbättrat funktioner, sökbarhet och
gränssnitt. Tidigare var Karnov Group känt för Karnovkommentaren och Avtalsmallar (f.d. PACTA) – i dag innehåller tjänsten
dessutom marknadens största utbud av praxis, förarbeten och
myndighetsinformation, komplett EU-rätt, e-böcker, flertal tidskrifter och Lexino – djupa lagkommentarer med mera. Parallellt
med detta utvecklar Karnov Group en ny tjänst för kommuner
och myndigheter. Tjänsterna uppdateras dagligen med ny information.

Informationstjänsten uppdateras ständigt med nytt material
samt utvecklas och utformas för att passa kunders krav och
förväntningar och tillgodose deras behov.

Större delen av de synpunkter vi får in från användare är väldigt positiv. De uppskattar vårt gränssnitt och våra funktioner. Karnov Group gör ett omfattande arbete för att ta in och
hantera våra kunders feedback. Vi har en strukturerad nöjd
kund-process där vi gör löpande kundundersökningar. Dessa
följs kontinuerligt upp med produkt- och affärsutveckling samt
försäljning och marknad. Vi tar tacksamt emot feedback från
användare via hjälp-funktionen i tjänsten och återkopplar oftast
samma dag.

Synpunkterna är mycket viktiga och värdefulla i utvecklingen
av informationstjänsten och för att den ska vara ett effektivt
och nyttigt arbetsverktyg.

Karnov Group har versionshantering av våra lagkommentarer,
såväl Karnovkommentaren som Lexino – djupa lagkommentarer.
I Karnovs e-bokstjänst med litteratur är merparten av titlarna
publicerade på licens och Karnov Group har endast rätt enligt
samarbetsavtalen att tillhandahålla den senaste upplagan.

Bisnode InfoTorg Juridik tillhandahåller en informationstjänst
samt övriga Bisnode Infotorgs upplysningstjänster. Detta omfattar till exempel inte litteratur och avtalsmallar.

Karnov Group arbetar ständigt med att förbättra och utveckla
tjänsterna. Framöver kommer fokus bl.a. vara på att utveckla
Karnov Avtalsmallar (f.d. PACTA) med tidsbesparande teknologi och interaktion. Lexino – djupa lagkommentarer utökas
kontinuerligt med nya lagar och vi utökar dagligen vårt utbud
av grundläggande rättsinformation. Karnov Group satsar även
resurser inom data science och AI-teknologi.

Informationstjänster av aktuellt slag drivs och påverkas av till
exempel teknikutveckling, digitalisering, trender inom bransch
och marknad, tillgång och efterfrågan av juridisk rådgivning
hos till exempel advokater och andra leverantörer av juridisk
rådgivning samt deras klienter, bolagsjuristers roller, myndigheters organisation.
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Strategi och affärsutveckling
1 INLEDNING

Den här artikeln (eller kanske krönikan) är uppdelad i två delar, varav
den här första delen fokuserar på vad
som varit när det gäller strategi och
affärsutveckling i framför allt den
affärsjuridiska advokatbranschen och
hur advokatbranschen ser ut i dag,
medan den andra delen, som publiceras i nästa nummer av Advokaten,
handlar om strategi och affärsutveckling i egentlig mening och hur sådant
påverkar framtiden.
2 EN TILLBAKABLICK

I den gamla världen, på 1980-talet
som jag har erfarenhet av och säkert
tidigare än så, på Hedenhös tid säger
några, var det en föga utbredd insikt
bland advokater att advokaterna
bedrev affärsverksamhet. Visserligen
uppfattade de advokater som ägnade
sig åt att biträda företag och företagare i deras kommersiella verksamhet
att klienterna bedrev affärsverksamhet, men få funderade över den egna
verksamheten. Ett ganska målande
uttryck för den inställningen var det
i advokatbranschen allmänt rådande
förhållningssättet till marknadsföring
(eller reklam, som man kallade det
på den tiden):
En skicklig advokat gör ett bra jobb
åt sin klient och får återkommande
nya uppdrag av klienten, som även låter sin omgivning veta att advokaten
är skicklig, vilket leder till nya klient
relationer. Den skickliga advokaten
är därför överhopad av uppdrag och
har inte tid att ta sig an nya klienter.
I det läget finns det ingen anledning
38

PRESENTATION

Rolf Johansson
var under nästan
25 år verksam i
Advokatfirman
Lagerlöf och Lagerlöf & Leman
och efter fusionen
2001 i Linklaters, varav nästan 20
år som partner. Rolf var vd och managing partner under åren 2000–
2005, en period då byrån genomgick omfattande förändringar. Han
drog sig tillbaka från den stora advokatbyrån 2008 och driver sedan
dess egen verksamhet.
att ägna sig åt att göra reklam för
verksamheten.
En klåpare till advokat gör ett dåligt jobb och klienterna kommer inte
tillbaka. De torgför sin uppfattning
om advokaten i sitt nätverk, vilket
leder till få eller inga nya klientrelationer för advokaten. Den dåliga
advokaten har därför alltför lite att
göra och behöver göra reklam för sin
verksamhet för att få nya uppdrag.
Ergo: Skickliga advokater ägnar sig
inte åt reklam. De advokater som gör
reklam är klåpare. Och vem vill, genom att göra reklam för sin advokatverksamhet, framstå som en klåpare?
Den här redovisade inställningen
framstår, i belysning av nutidens på
vetenskap grundade kunskaper om
marknadens beteendemönster och
annat, som, och får naturligtvis även
sägas vara, stenålders. Vid tiden
fanns även uppfattningen i branschen

att Advokatsamfundets etiska regler
innehöll ett direkt förbud mot all
reklam, en uppfattning som jag tror
var felaktig.
Tidsmässigt någonstans i trakten
av de stora fusionernas era i den affärsjuridiska advokatvärlden, i skiftet
mellan 1980- och 1990-talen, då
inom loppet av något år de därefter
tre största svenska advokatbyråerna
(Lagerlöf & Leman, Mannheimer
Swartling och Vinge) bildades, kunde
man i de interna korridorerna skönja
ett nyvaknat intresse för det man
kallade ”business”. Men det var ännu
så länge i mycket begränsad utsträckning ett intresse för den egna businessen. Bland de progressiva affärsadvokaterna var den nya one-linern
”Know your client’s business”. Om
man begriper klientens affärsverksamhet, förstår det interna språket
och har koll på branschens utveckling
och nyckeltal kommer man att göra
ett bättre jobb som juridisk rådgivare
åt klienten, var tanken. Det var, och
är naturligtvis även i dag, en fullt
gångbar tanke. Problemet vid den här
tiden var inte den tankens validitet,
utan det förhållandet att ingen (eller
ganska få) begrep att man även borde
”Know your own business”.
Kanske var det i efterdyningarna
av det vi på 1990-talet kallade finanseller fastighetskrisen, som fick sitt
publika genombrott när Finans AB
Nyckeln, då noterat på Stockholmsbörsen, publicerade sin delårsrapport i september 1990 och strax
därefter ställde in betalningarna
(vilket var steg två i en kedjereaktion
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i advokatbranschen
som började med fastighetsbolaget
Allhus obestånd och fann sin väg
ända in i de stora bankernas finrum,
och som utvecklades till ett fullfjädrat elände under första halvan
av 1990-talet), som insikterna om
marknadens påverkan på advokatverksamheten började göra sig lite
mera starkt gällande. En mycket
tydlig och ganska plötslig omställning
i efterfrågan på de affärsjuridiska
tjänsterna ledde, som jag ser det, till
ett behov av förändring i branschen.
Under alla omständigheter började vi
i de dåvarande delägarkretsarna på
de stora affärsjuridiska advokatbyråerna i större utsträckning än tidigare
och med större fokus på den egna
verksamheten att tala om strategi och
affärsutveckling. Kanske, således, var
det ökade intresset för ämnet en konsekvens av att en i stora stycken förändrad marknad, där efterfrågan på
transaktions- och kapitalmarknadsjuridik krympte medan efterfrågan
på obestånds- och exekutionsjuridik
expanderade, krävde anpassningar i
advokatbyråvärlden.
Fram till dess hade exempelvis ett
begrepp som specialisering för de
flesta inte haft någon annan bevekelsegrund än att vissa rättsområden
som affärsjuridikbyråerna ägnade sig
åt var så udda att de kloka advokaterna (men långtifrån alla) avstod
från att ge råd inom dessa om de inte
var ”specialiserade” på området.
Skatterätt, arbetsrätt, hyresrätt och
så småningom konkurrens- och EGrätt, som det hette på den tiden, var
sådana rättsområden. De präglas av
Advokaten Nr 8 • 2017

att vara svårtillgängliga och stadda
i ständig utveckling (skatterätten är
kanske det bästa exemplet på det),
innehålla säregna och i jämförelse
med den allmänna civilrättens systematik atypiska regler (eller hokuspokus-regler som jag brukar kalla dem –
arbetsrätten ligger närmast till hands
som exempel men även hyresrätten
sticker ut här) och, som lök på laxen,
risken för att lämna ett felaktigt råd
är nära förknippad med att klienten
lider en ekonomisk skada för vilken
rådgivaren är skadeståndsskyldig.
Skadestatistiken från de ansvarsförsäkringar som Advokatsamfundet hanterar visar att det enskilda
rättsområde som genererar de största
skadekostnaderna för försäkringsbolaget är skatterätten.
Intresset för affärsutveckling var
ändå i sin linda i början och mitten
på 1990-talet. Många i den affärsjuridiska branschen känner säkert igen
sig när jag påstår att en inte ovanlig
tablå på ett delägarmöte under den
perioden i en diskussion om strategi
och affärsutveckling utgjordes av ett
bland de flesta, och framför allt bland
de tongivande, delägarna samstämmigt och vältaligt vittnesmål om den
egna förträffligheten och förutseende
insikten i strategiska frågor. Det var
delägarnas, inklusive talarens, på väl
underbyggda strategiska grundvalar
baserade kloka beslut i ett tidigare
skede, menade man, som lett fram
till verksamhetens inriktning och kvalitativa nivå, vilket i sin tur resulterat
i att byrån var marknadsledande och,
möjligen tillsammans med några få

andra byråer, spelade i en division
för sig. Någon av delägarna hade
läst den senaste boken skriven av en
amerikansk managementguru och
svängde sig med nymodiga begrepp
som ”brains” och ”muscles” och en
del annat. Ställd i ljuset av att byråns
ofta disparata och föga sammanhållna verksamhet i själva verket
utvecklats i mycket stor utsträckning
okontrollerat och som en konsekvens
av ett antal av varandra oberoende
slumpartade händelser, framstår
tablån som tämligen patetisk.
Många av de större affärsjuridiska
byråerna var under 1990-talet så
organiserade att den interna konkurrensen mellan delägarna på byrån
och mellan byråns avdelningar hade
långt större betydelse än konkurrensen med andra byråer. Den förhärskande, om än inte enda förekommande, ekonomiska strukturen bland
de affärsjuridiska byråerna byggde på
individualismen som princip. Något
förenklat och möjligen överdrivet
generaliserat, men med ett ganska
stort mått av sanning i sig, kan man
säga att den interna ekonomiska
strukturen i branschen präglades av
ett ganska renodlat ”eat what you
kill”-system. Med det menas att varje
delägare på byrån var sin egen resultatenhet. Varje delägares ekonomiska
vinning av verksamheten baserades
huvudsakligen på vad den enskilda
delägaren genererade som intäkt på
byrån genom eget klientarbete. Det
fanns redan vid den aktuella tiden
undantag från den här principen,
men undantagen var få.

I den gamla
världen, på
1980-talet
som jag har
erfarenhet
av och sä
kert tidigare
än så, på
Hedenhös
tid säger
några, var
det en föga
utbredd
insikt bland
advokater
att advoka
terna be
drev affärs
verksamhet.

»
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»
Med början
i mitten
eller slutet
på 1990-
talet upp
kommer i
den affärs
juridiska
branschen
ett starkare
intresse
för den
egna ”busi
nessen”.

40

I den andra delen av den här
artikeln utvecklar jag de här tankegångarna, men som en förklaring till
varför det beskrivna förhållandet har
betydelse för intresset, och kanske
i än högre grad för möjligheten, att
utveckla byråns affärsverksamhet kan
redan nu sägas att med det individualistiska systemet som bas finns det
i princip ingen gemensam affärsverksamhet att utveckla på byrån.
De gemensamma ansträngningarna
ägnades knappast åt att samordna
verksamheten internt, eftersom
kompanjonerna snarare var konkurrenter än samarbetspartners, utan i
stor utsträckning åt att hålla kostnaderna i verksamheten nere, så att den
enskilda delägarens egna genererade
intäkter (eller i förekommande fall de
intäkter som de biträdande juristernas arbete genererade och som
skulle fördelas mellan delägarna) inte
skulle decimeras mer än nödvändigt
av byråkostnader. Byråerna inrättade
ledande positioner i delägarkretsen
under beteckningar som vd eller
managing partner vid den här tiden,
men i stället för att fokusera på
strategi, affärsutveckling och ledarskap, vilket inte var möjligt med den
gängse ekonomiska strukturen, var
ledarna snarare kontorschefer med
ansvar för de gemensamma funktionerna som vaktmästeri, ekonomifunktion och telefonväxel.
De läsare som var med vid den här
tiden inser att jag i någon mån raljerar och att min beskrivning är något
av en karikatyr av byråerna som de
såg ut då, men jag menar ändå att
det ligger en hel del sanning i mina
sketcher.
Med början i mitten eller slutet
på 1990-talet uppkommer i den affärsjuridiska branschen ett starkare
intresse för den egna ”businessen”.
En bidragande orsak till detta var den
internationalisering som branschen
kände av i kölvattnet av Sveriges
anslutning till EES-avtalet och därefter medlemskap i (nuvarande) EU
med åtföljande nedmontering av de
hinder mot utländska investeringar
i svenskt näringsliv och de restriktioner bland annat exportindustrin
levde under som gällde tidigare (vem
minns bundna och fria aktier, valutareglering och förbudet mot utländskt

ägande av svenska fastigheter?) och
det ökade utbytet av erfarenheter
mellan svenska och kanske främst
engelska och nordamerikanska
byråer, men även byråer på den europeiska kontinenten. Internationella
allianser och nätverk skapades, de
tidigaste redan i slutet på 1980-talet,
men de flesta under 1990-talet. Eftersom deltagarna i dessa organisationer inte var konkurrenter på samma
marknad kändes det inte obekvämt
att tala med de utländska kollegerna
om verksamheten och dess utveckling. Det utbyttes information om
ekonomiska nyckeltal och diskuterades utveckling och lönsamhet och
i vart fall om informationsutbytet
präglades av uppriktighet (det förekom tveklöst friserade siffror i dessa
informationsutbyten, kanske främst
i syfte att ”dressa bruden” inför
tilltänkta närmare samarbeten men
även i rent prestigebyggande syfte)
kunde man dra slutsatser om hur
strukturer och beteenden påverkar
verksamheten och dess ekonomi.
Detta ledde till ett ökat intresse för
strategiska frågor och för affärsutveckling och det intresset har utan
tvekan utvecklats ytterligare under
de följande decennierna (inklusive
det nuvarande).
För svenskt vidkommande ledde
det ökade intresset för affärsutveckling på sina håll till en begynnande
intern omstrukturering av byråerna.
Om man som jag var en (i vart fall relativt) ung delägare på 1990-talet vill
man kanske hävda att det var de unga
hökarna i delägarkretsen som i sann
progressiv anda, och med hårdnackat
motstånd från de äldre, mer konservativa delägarna, krävde förändringar
och på vissa håll även förmådde att
driva igenom de önskade förändringarna. Jag menar alltså att det var i
mitten eller slutet på 1990-talet som
affärsutveckling och strategifrågor på
allvar och på riktigt fann sin väg in i
delägarkretsarna, det vill säga på ett
sådant sätt att intelligenta diskussioner om den egna gemensamma
verksamheten och tankar om dess
utveckling värda namnet kunde ältas
i korridorer och på möten.
De senaste 10–15 åren har kännetecknats av en ganska omfattande
omdaning av den affärsjuridiska

advokatbranschen. Den tidigare förhärskande expansionstrenden, som
väl inleddes eller i vart fall manifesterades genom den fusionsvåg som
nämnts tidigare och baserades på en
tro på storlek som frälsare och ”full
service” som ledstjärna, har i princip
helt stannat av. Det finns förmodligen en gräns för hur stor en svensk
affärsjuridisk advokatverksamhet kan
eller i vart fall bör vara. Frågor om
intressekonflikter och möjligheten att
tillgodogöra sig de positiva synergioch effektivitetseffekter som storlek
handlar om bestämmer i praktiken
var den gränsen går. Dessutom är det
så att med ökande storlek får man
med automatik de kostnader som expansionen av organisationen medför,
medan man bara kan tillgodogöra sig
de positiva effekterna av storleken
om man förmår att utnyttja storleken
på ett effektivt sätt. Även om det har
förekommit diskussioner eller i vart
fall samtal om sammanslagning mellan några av de riktigt stora byråerna
i närtid, samtal som jag tror nu har
stannat av, verkar den dominerande
trenden nu för tiden snarare vara
uppdelning och nischtänkande. Flera, eller kanske till och med många,
nya byråer har skapats genom att
delägare och/eller seniora biträdande
jurister lämnat en större byrå för att
starta en egen, och då ofta nischad
och i vart fall mindre, verksamhet.
Under en tid spelade även förändringarna av de så kallade 3:12-reglerna en viss roll för storleksdiskussionen. Även om en del av de nya
verksamheterna har tillkommit som
en konsekvens av att delägare och
seniora biträdande jurister ombetts
att lämna en verksamhet, tror jag att
merparten av de nya byråerna har en
betydligt mer framåtriktad bakgrund.
En del av de nya har skapats då
högpresterande delägare och i några
fall äldre delägare varit missnöjda
med hur de behandlas ekonomiskt
(flera stora byråer har exempelvis på
senare tid balanserat ett vanligt inslag
av intrappning i resultatfördelningssystemet med en utfasning av äldre
delägare) och kanske prestigemässigt
på byrån, en divergens i synen på
individens värde för verksamheten
således. Andra, kanske främst de
som är nischade på tvistelösning,
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har tillkommit på grund av missnöje
med storbyråns problem med intressekonflikter. Det finns naturligtvis
andra bakomliggande orsaker också.
Och om man lägger örat ordentligt till
rälsen kan man förnimma att det för
närvarande skakar ganska påtagligt i
delägarleden i mer än en av de stora,
och i flera av de mindre, byråerna,
så vi kommer tveklöst att få se ytterligare förändringar på marknaden
framöver. Kanske redan i närtid.
Innan jag vänder perspektivet på
denna spaning för att blicka in i framtiden är det på sin plats att först måla
upp en bild av hur advokatbranschen
i Sverige i allmänhet och den affärsjuridiska byråvärlden i synnerhet
ser ut i verkligheten. Min tes är att
endast en del av advokaterna och en
ganska liten del av advokatbyråerna
är involverade i den utveckling mot
ett ökat affärsmässigt tänkande som
ostridigt pågår.
3 ADVOKATBRANSCHEN I SVERIGE

För att sätta in frågan om branschens
utveckling mot ett större fokus på
den egna affärsverksamheten i ett lite
mer konkretiserat sammanhang finns
det således skäl att belysa hur advokatbranschen egentligen ser ut.
3.1 DEN SVENSKA ADVOKAT
BRANSCHEN I ALLMÄNHET

I Sverige fanns vid årsskiftet
2016/2017 drygt 5 200 (aktiva) advokater (varav knappt 1 600 kvinnor)1.
På de svenska advokatbyråerna fanns
vid samma tid knappt 1 900 notarier,
det vill säga biträdande jurister som
inte var advokater2 (varav drygt 1 000
kvinnor). Andelen kvinnor bland de
unga juristerna på advokatbyråerna
är hög och har under senare år ökat.
En av den affärsjuridiska branschens
kanske viktigaste frågor är hur man
ska få kvinnorna att stanna kvar i
yrket och göra karriär.

Andelen kvinnliga delägare på
de svenska affärsjuridiska advokatbyråerna är besvärande låg och
utvecklingen under senare tid övertygar inte. Den här viktiga frågan är
alldeles klart värd en egen diskussion, i synnerhet eftersom det förstnämnda förhållandet, att andelen
kvinnor bland de unga juristerna på
byråerna är hög, utan tvekan utgör
en viktig potential för byråernas
positiva utveckling. Om branschen
och byråerna blir bättre på att ta
tillvara den kraft och kompetens som
de unga kvinnorna besitter, vilket
måste ske genom att verksamhetens
attraktionskraft gentemot dem ökar,
en anpassning, således, till de kvinnliga delägarnas behov, kommer det
ökade inslaget av kvinnliga delägare
att ha positiv betydelse för utvecklingen. Ökad jämställdhet i viktiga
verksamhetsorgan, såsom styrelser
och ledningsgrupper, leder till ökad
lönsamhet. Det är en numera etablerad sanning som McKinsey och andra
publicerat vetenskapliga rapporter
om. Det är ett faktum. Eller, som
Hans Rosling sa om en motsvarande
företeelse: ”Det här är ingen jävla
åsikt.”
Detsamma gäller ökad etnisk
mångfald i ledningspositionerna. Den
enda information jag har tillgång till
när det gäller advokater och notarier
med utländsk bakgrund härstammar
från Novus-enkäten från 2012. Där
framgår det att cirka fem procent av
de som besvarade enkäten är födda
utomlands och cirka 14 procent av
de svarande hade minst en förälder
född utomlands. Andelen födda
utomlands var dubbelt så hög bland
notarierna jämfört med advokaterna.
Hälften av de utlandsfödda notarierna kom från länder utanför Europa.
Den nu pågående Novus-enkäten
kommer förhoppningsvis att visa
någon trend när det gäller mångfalds

frågan. Min icke empiriskt grundade
känsla är att man kan skönja en
begynnande motsvarande utveckling
i den här delen som vi sett när det
gäller kvinnliga jurister. Och det är
naturligtvis bra om det är så.
Totalt fanns i Sverige vid senaste
årsskiftet cirka 1 850 advokatbyråer3.
På den största4 advokatbyrån var
över 400 jurister verksamma och den
omsatte knappt 1,4 miljarder kronor
under 2016. Den 30:e största byrån
hade 30 verksamma jurister och omsatte drygt 70 miljoner kronor. Totalt
på de 30 största byråerna var cirka
2 850 jurister verksamma, varav cirka
1 150 notarier. Det betyder att 40 procent av landets jurister verksamma
på advokatbyrå tillhörde någon av de
30 största byråerna och att drygt 60
procent av notarierna var anställda
vid dessa byråer.
Den andra dryga hälften (60
procent) av de svenska juristerna
(advokaterna och notarierna) var
således fördelade på de drygt 1 800
byråerna som inte var bland de 30
största byråerna i landet. Av dessa
cirka 4 250 jurister var cirka 750
notarier. Den typiska advokatbyrån,
eller medianbyrån om man så vill, i
Sverige består av en jurist. Det finns
knappt 1 200 sådana advokatbyråer.
På övriga cirka 600 byråer fanns det
i genomsnitt lite drygt en notarie
per byrå. Notarierna var naturligtvis ojämnt fördelade mellan dessa
byråer och om man vidgar begreppet
stora advokatbyråer till att omfatta
de 50 största byråerna finner man
ytterligare nästan 200 notarier bland
de tillkommande 20 byråerna. Då har
man räknat in ett antal byråer med
inte fler än 10 jurister. I realiteten
fanns det ingen notarie på de allra
flesta av de byråer som består av två
jurister, utan en- och tvåmansbyråerna består i de allra flesta fall av en
eller två advokater. De allra flesta av
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delägare på
de svenska
affärsjuridis
ka advokat
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låg och
utveckling
en under
senare tid
övertygar
inte.

1 En stor del av informationen i artikeln är hämtad från Advokatsamfundets egen statistik och från Affärsvärldens årliga presentation (rankning) av de svenska
advokatbyråerna i Konsultguiden. Den senare bygger i stor utsträckning på information som byråerna själva tillhandahåller.
2 Jag använder i den här artikeln begreppet ”notarie” för att beteckna en jurist som inte är advokat men som är anställd på advokatbyrå. Begreppet ”biträdande
jurist” använder jag synonymt med ”icke delägare”, vilket innebär att det omfattar både advokater och notarier.
3 Med advokatbyrå menas en verksamhet som tillhandahåller klienter juridisk rådgivning, d.v.s. en verksamhet som klienterna uppfattar som sin motpart i uppdragsavtalet. Det finns betydligt fler advokatbolag, vilket bl.a. hänger samman med att många byråer har en ägarstruktur som innebär att varje delägare har
ett eget advokatbolag som äger en andel av advokatbyrån. Sådana ägande advokatbolag räknas inte som advokatbyrå i den här meningen.
4 Jag mäter storlek i förhållande till byråernas årsomsättning. Den största byrån är störst både mätt som antal jurister och årsomsättning och på samma sätt är
det med de sex största byråerna. Därefter finns inget sådant samband.
Advokaten Nr 8 • 2017

41

»

Praktisk juridik

»

I sin yttersta
konsekvens
handlar
strategi
och affärs
utveckling
om verk
samhetens
inneboende
lönsamhet.
Den i sin tur
påverkar
verksam
hetens
hållbara och
långsiktiga
utveckling.

42

dessa byråer och de byråer som är
några fler jurister än så bedriver en
traditionellt uppbyggd, på den individuella advokaten baserad allmänpraktiserande advokatverksamhet av
närmast hantverksmässig karaktär.
All advokatverksamhet är kommersiell i den meningen att den utgör
affärsverksamhet. Det ekonomiska utfallet av verksamheten är avgörande
för innehavarens eller delägarnas utkomst i form av lön, andra förmåner
och utdelning från verksamheten.
Men någon affärsutveckling i ordets
egentliga mening förekommer i vart
fall för närvarande knappast utanför
kretsen av de 30 största byråerna,
möjligen med tillägg av några få
byråer i storleksordningen 31–50. I
det följande kommer jag därför i
mina funderingar kring strategi och
affärsutveckling att koncentrera mig
på de stora i huvudsak affärsjuridiska
svenska advokatbyråerna.
3.2 DE STÖRSTA SVENSKA
ADVOKATBYRÅERNA

De största advokatbyråerna utgör
inte någon homogen grupp i fråga om
vilken verksamhet de bedriver eller
hur verksamheten bedrivs. I själva
verket är de tämligen disparata när
det gäller struktur, strategi, fokus och
lönsamhet.
Även om det inte är avgörande för
frågan huruvida eller hur affärsutveckling bedrivs på byråerna är det
ändå av intresse att fundera över de
stora byråernas inriktning. Samtliga
30 byråer bland de största anger
på olika sätt på sin hemsida att de
uteslutande eller (mindre vanligt)
huvudsakligen sysslar med affärsjuridik. Även utanför den gruppen
men bland de 31–50 största byråerna
är majoriteten enligt sin hemsida
en affärsjuridiskt inriktad byrå. Den
största svenska advokatbyrån som
anger annat än affärsjuridik (nämligen brottmål) som huvudsaklig
inriktning låg vid årsskiftet 2016/2017
utanför listan av de omsättningsmässigt 50 största byråerna. Min
bedömning, tämligen ovetenskapligt

tillkommen, men baserad på relativt
omfattande kännedom om många av
de stora byråernas verksamhet, är
att möjligen de flesta, men långt ifrån
alla av 50 största byråerna i Sverige
uteslutande sysslar med affärsjuridik, även om begreppet uppfattas
i vidsträckt mening. De flesta av de
större byråerna har visserligen sitt
huvudsakliga fokus på affärsjuridik,
men ganska många karaktäriseras
nog bäst som allmänpraktiserande.
De flesta byråerna inom den aktuella gruppen, med undantag för endast en dryg handfull, har sin svenska
verksamhet endast i eller med tydlig
tyngdpunkt i Stockholm. Många har
kontor i flera svenska städer och
några har kontor utomlands. Knappt
tio byråer tillhör en internationell organisation med tyngdpunkt utanför
Sverige. De internationella inslagen
har olika karaktär. Några är relativt
lösa franchise-strukturer medan andra är fullt integrerade verksamheter.
Några är globalt aktiva medan andra
har fokus på Norden eller länderna
runt Östersjön. På senare tid har
det internationella inslaget på den
svenska affärsjuridiska marknaden
snarare minskat än ökat.
4 UTVECKLINGEN FRAMÖVER

Slutsatsen, så här långt, av allt
detta är ganska tydlig: Intresset
för strategi och affärsutveckling i
advokatbranschen har länge varit
närmast obefintlig men det har ökat
markant under de senare åren och
då nästan uteslutande i den affärsjuridiska delen av branschen. Även om
det uppriktiga intresset för att skapa
en gemensam verksamhet och att
utveckla (i meningen förändra) den
har ökat, och detsamma gäller nog i
det generella perspektivet insikterna
hos gemene delägare (om än inte
alla) om behovet av utveckling och
förändring, finns mycket kvar att
göra. Och intresset och insikterna är
ganska ojämnt fördelade, om det ska
uttryckas diplomatiskt, både inom
och mellan byråerna. Förändring
innebär alltid positiva effekter för

några och negativa konsekvenser för
andra. Dessutom handlar förändring
i advokatbranschen i stor utsträckning om att förändra individers
beteende. Inget av detta gör att det är
lätt att åstadkomma förändring och
därmed utveckling. Snarare är det
tvärtom.
Men förändring i branschen sker
och den utvecklingen kommer att
fortsätta. Som jag ska försöka visa i
den andra delen av den här artikeln
kommer förändringarna i branschen
att ha stor betydelse för hur de
enskilda affärsjuridiska advokatbyråerna utvecklas. I sin yttersta
konsekvens handlar strategi och
affärsutveckling om verksamhetens
inneboende lönsamhet. Den i sin tur
påverkar verksamhetens hållbara och
långsiktiga utveckling. Med den situation som råder i den affärsjuridiska
branschen i dag, där bland de 30
största byråerna de lönsammaste är
oerhört mycket mer lönsamma än de
minst lönsamma (den mest lönsamma av de stora byråerna är mer än
sju gånger så lönsam som den minst
lönsamma – jag återkommer i nästa
del av artikeln till mina tankar kring
och min definition av lönsamhet),
kommer utvecklingen att leda till att
det blir allt större skillnader mellan
de största affärsjuridiska byråerna.
Dessutom kommer marknaden, både
den kommersiella marknaden, det
vill säga klienterna och de potentiella
klienterna, och arbetsmarknaden,
det vill säga de unga talangerna som
byråerna slåss om, att bli alltmer
medvetna om den pågående utvecklingen mot ”finbyråer” och ”fulbyråer”, vilket i sin tur kommer att leda
till att några advokatbyråer kommer
att blomstra medan andra kommer
att dö sotdöden på grund av obefintlig affärsutveckling och bristande
lönsamhet.
Jag ska utveckla mina tankar kring
denna ”cliff hanger” i nästa del av
artikeln.

Rolf Johansson
Advokat
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Aktuell

Brottsdatalag!
Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar
dataskyddet vid bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.
BROTTSDATALAG – KOMPLETTERANDE LAGSTIFTNING
SOU 2017:74 | Utgivare: Justitiedepartementet | Pris: 580 kr exkl. moms

Aktuell
GENOMFÖRANDE AV VISSA STRAFFRÄTTSLIGA ÅTAGANDEN
FÖR ATT FÖRHINDRA OCH BEKÄMPA TERRORISM
Förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade
till terrorism.
SOU 2017:72
Utgivare: Justitiedepartementet
Pris 550 kr exkl. moms

Beställ på
wolterskluwer.se/offentligapublikationer

Aktuell
DATALAGRING – BROTTSBEKÄMPNING
OCH INTEGRITET
Delbetänkande från Utredningen om
datalagring och EU-rätten.
SOU 2017:75
Utgivare: Justitiedepartementet
Pris: 550 kr exkl. moms

Debatt

Rättsskyddsförsäkringen
fyller inte sin funktion
Advokat Carl Skarborg konstaterar att det som rättsskyddsförsäkringen avsågs täcka,
nämligen den ekonomiska möjligheten att få ett anspråk prövat, inte fyller sin funktion.

E

nligt rådande försäkringsvillkor i branschen gäller att den
försäkrade – härvid synes i
stort samma regler gälla för företagsförsäkringar och den rättsskyddsförsäkring, som följer med hemförsäkringen – upp till ett visst belopp
ersätts för uppkomna rättegångskostnader i tvist, som kan prövas av allmän domstol (i denna framställning
undantas frågan om skattemål och
mål i arrende- och hyresnämnd).
Utnyttjandet av försäkringen förutsätter vidare att den rättssökande
anlitar ett godtagbart ombud och att
tvist anses föreligga. I försäkringsvillkoren anges uttryckligen att med tvist
avses att ett framställt krav helt eller
delvis avvisas.
som bekant råder den ordningen att
rättsliga åtgärder inte får vidtagas
utan att motparten beretts skälig tid
att ta ställning till klientens anspråk
och därigenom också givits möjlighet
att träffa uppgörelse i godo. Rättsliga
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åtgärder får dock vidtagas
utmätningsbara tillgångar
PRESENTATION
utan förvarning om ett
eller åt förhoppningar att
dröjsmål skulle medföra risk
angriparen inte förmår
för rättsförlust eller annan
komma så mycket längre
skada för klienten.
än att bara framställa sitt
Normalt sett innebär
anspråk.
således detta ramverk att en
advokat, när en klient anser
oavsett skäl, gör man –
Carl
sig ha ett berättigat men
ställd inför ett krav – klokt
Skarborg
inte honorerat anspråk,
i att inte reagera, eftersom
Tidigare
tillskriver motparten och
angriparens kostnad, för att
domarutbildning. Verksam
framställer krav. Vid avböta reda på vad tystnaden
sedan 30 år
jande ingives därefter en
innebär, blir betydande,
som advokat
stämningsansökan.
förutsatt att målet är något
och parallellt
Inte sällan eller möjligen
sånär komplext.
med detta
relativt ofta, föranleder
Av ett nyligen avkunnat
som styrelsedock sådan kravskrivelse
beslut av nämnden för
representant
ingen reaktion alls.
rättsskyddsfrågor framgår
i diverse
Enligt freudiansk ananämligen att villkoret, att
branscher.
lytisk teori har bristen på
framställt krav helt eller
reaktion inte sällan att skaffa
delvis måste ha avvisats
med att den angripne – likt strutsen
innan dess rättsskyddsförsäkringen
med huvudet i sanden – borttränger
kan utnyttjas, skall uppfattas
det obehagliga, för att på så vis bibesom absolut. Ombuds- och övriga
hålla sin jämvikt. Andra, åter, ägnar
rättegångskostnader före tiden för ett
tystnadens tid åt att undanskaffa
avvisande är således inte ersättnings-
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matchas av en modern interiör. I XF visas Jaguars nya InControlinfotainmentsystem på en 8-tums pekskräm för att göra körningen mer
njutbar. Tack vare Jaguars lättviktsarkitektur i aluminium är XF mer
effektiv, har lägre driftskostnader samt utsläpp ner till låga 118 g/km.
Boka provkörning av nya XF Sportbrake idag!
jaguar.se

Jaguar XF Sportbrake: Bränsleförbrukning bl körning 4,5 - 6,8 l/100 km. CO2-utsläpp 118- 155 g/km. Miljöklass Euro6.
Fri service i 3 år utan milbegränsning. Garantier: 3 års fabriksgaranti utan milbegränsning, 3 års vagnskadegaranti, 6 års
rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti utan milbegränsning, samt 3 års Jaguar Assistans inom Europa. Bilen på bilden kan
vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel och prisändringar.

Debatt

»

gilla enligt nu gällande försäkringsvillkor.
Den rättssökande, som inte lyckas
utverka ett avvisande ställningstagande från sin motpart – inte sällan
kanske inte bara på den grunden att
motparten underlåter att svara, utan
även därför att motparten likt medie
tränade politiker låter sig avhöra
med svar, på helt andra frågor än de
som avsågs med kravet – hamnar i
ekonomiska besvärligheter. Samma
förhållanden drabbar den som, till
följd av risk för rättsförlust, inte kan
vänta.
den praktiska innebörden blir att allt
inledande arbete, allt underarbete
för en stämningsansökan, allt arbete
med tillskapandet av en stämningsansökan, delgivningskostnader och
expeditionskostnader till tingsrätten
för stämningsansökans ingivande och

diverse kostnader för framtagande
av bevisning, inte är ersättningsgilla
inom ramen för rättsskyddsförsäkringen.
konsekvensen blir ofta, att den
rättssökande visserligen har ekonomi
att väl klara kommande kostnad för
självrisk för sitt försäkringsutnyttjande, men därutöver inte för att
betala igångsättningskostnad, som
kanske bland annat avser ett par
dagars heltidsarbete för den anlitade
advokaten.
Man kan konstatera att det, som
rättsskyddsförsäkringen avsågs täcka,
nämligen den ekonomiska möjligheten att få ett anspråk prövat, inte
fyller sin funktion.
För den enskilde blir det därmed
effektivare att spela gammaldags kanadensisk hockey – skjuta in pucken
i anfallszonen och åka efter för att se

vad som händer och – om tillfälle ges
– hålla fast motståndaren i sargen.
Man kan möjligen argumentera
för att debatten i dessa frågor är
meningslös, eftersom den angriper
frågan om innehållet i och priset för
den tillhandahållna produkten och
att det står köparen fritt att välja annan leverantör. Å andra sidan agerar
säljaren i detta sammanhang på en
oligopolmarknad, där produkten
hos alla försäkringsgivare i stort sett
är densamma och har samma pris.
Mot den bakgrunden borde det vara
angeläget både för konsumentorganisationer och ombudsmannaorganisationer – till exempel Advokatsamfundet – att engagera sig för att om
möjligt skapa en konsumentvänligare
förutsättning för tvistelösning.

Man kan
konstatera att det,
som rättsskyddsförsäkringen
avsåg täcka
[…]
inte fyller
sin funktion.

Carl Skarborg
Advokat

Språkservice Sverige AB är idag Nordens största
tolk- och översättningsföretag.
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Debatt

”Rambergs krönika för
Advokaten Allan Stutzinsky har skrivit ett debattinlägg med anledning av general
sekreterarens ledare i Advokaten nr 7.

G

enom Anne Rambergs
ihärdiga och kraftigt propagandistiska agitation har
hon gjort tidskriften Advokaten till
plattform för politisk argumentation
i frågor som inte är direkt knutna till
advokatverksamhet och som är kontroversiella också bland advokater.
De frågor som berörs i ledarkrönikan
i Advokaten nr 7/2017 är framförallt
flyktinginvandring och tiggeri. Dessa
frågor är känsliga och svåra och man
gör i båda fallen bäst i att närma sig
dem med eftertänksamhet, ödmjukhet och ett öppet sinne. Det gör inte
Ramberg. Ledarkrönikan präglas
istället av målande beskrivningar
av vilka monster som Rambergs
meningsmotståndare är. Krönikan
bär rubriken ”Avhumaniseringens
landvinningar”.
Ramberg vill ha en närmast fri invandring. Det är en ytterlighetsståndpunkt som saknar demokratiskt stöd,
vilket Ramberg är medveten om. Det
är ingen djärv gissning att anta att
de flesta i Sverige är humanistiskt
sinnade och vill ta emot skyddsbehövande, men inom ramen för en
reglerad och ordnad invandring. De
flesta vill nog inte heller att invandringen ska vara obegränsad, vilket
kan kräva konventionsändringar. De
folkvandringar som förekommit har
inte förutsetts.
Under trycket av en omfattande
och okontrollerad invandring som
hotade centrala samhällsfunktioner,
tvingades Sverige till slut att tillgripa
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nödåtgärder av ett slag som knappast
ens Sverigedemokraterna dessförinnan hade begärt. Mot detta är Ramberg kritisk. Om reglerna från början
hade varit i samklang med övriga EU
skulle invandringen emellertid ha
blivit mer spridd mellan länderna,
påfrestningarna hanterbara och
asylrätten bättre folkligt förankrad.
Av detta finns det säkert lärdomar
att dra.
Invandring medför i allmänhet
många positiva effekter och Rambergs beskrivning av dessa är riktiga.
Ändå utgör beskrivningen en skönmålning eftersom den helt saknar
plats för problem. Den ljusa bilden
får inte fläckas med nyanser. Ramberg är förhoppningsvis ensam om
att anse att företeelser som radikalisering, våldsbejakande extremism,
heliga krig, kvinnoförtryck och hederskultur utgör berikande kulturella
tillskott till det svenska samhället.
Människor bär alltid med sig
konflikter, beteendemönster,
föreställningar och fördomar. När
kulturkrockarna blir stora uppkommer också problem. Dessa kan säkert
hanteras, men det kräver att man
öppet erkänner problemen och
adresserar dem. Det är oviljan att
erkänna och diskutera problemen
som gjort att många människor idag
vänder ryggen mot etablissemanget.
Just när allt fler börjat öppna båda
ögonen och öppet vågar resonera
kring både möjligheter och problem
gör Ramberg sitt bästa för att föra

diskussionen tillbaka till den enögda
utgångpunkten.
Om man låtsats som att problemen
inte finns, kommer de heller aldrig
att hanteras. Istället kan de komma
att explodera i ansiktet på oss. Det
är faktiskt viktigare att beskriva och
diskutera det som är dåligt än det
som är bra. Det som är bra utgör inga
problem som behöver adresseras.
Tanken att asyl ska sökas från
särskilt anordnade platser utanför EU
har väckt särskild ilska hos Ramberg.
Förslaget har emellertid påtagliga
fördelar. Det ger EU möjlighet att
nå en situation där den asylsökande
inte kan välja land och länderna inte
kan välja sökande. Invandringen kan
då också styras så att integration
underlättas, bl.a. kan man motverka
både att interna konflikter följer
med till mottagarländerna och att
könsmässiga obalanser uppkommer.
Det blir också lättare att upprätthålla
enhetliga bedömningar och att fördela stora flyktingströmmar mellan
alla EU-länder.
Inte heller frågan om tiggeri är så
enkel som Ramberg tror. Det är ingen
djärv gissning att anta att de flesta i
Sverige vill hjälpa utsatta rumänska
romer, men man vill inte ha tiggare
på gator, torg eller utanför affärer.
Inte heller vill man ha tillfälliga
boplatser eller människor som sover i
portgångarna.
Knappast ens Ramberg föreställer
sig nog att det går att tigga sig bort
från fattigdom och diskriminering.
Advokaten Nr 8 • 2017

Debatt

faktiskt tankarna till IS”
Tiggeriet har i själva verket betydande negativa konsekvenser. Den som
ger en sedel till en tiggare underlättar
kanske den människans liv under
de kommande tre timmarna, men
givmildheten kan samtidigt vara en
spark i ansiktet på tiggarens barn.
Ett lönsamt tiggande cementerar ett
beteendemönster som leder rakt in i
en återvändsgränd.
Tiggandet fördjupar förakt, självförakt och stigmatisering. Dessutom
försvårar det hjälparbete i Rumänien.
De barn som hade kunnat gå i skola
hemma där de kan språket och har
möjlighet att tillgodogöra sig undervisning, rycks bort för att sitta på gatorna
i ett främmande land med föräldrar eller släktingar. I de fall barnen stannar
hemma försvinner den, låt vara kanske begränsade, struktur, som trots
allt bidrar till en viss skolgång, helt när
föräldrarna reser bort för att tigga.

Att stoppa tiggandet är ett nödvändigt steg, men måste naturligtvis
kombineras med reell hjälp till både
de utsatta romerna och de rumänska
myndigheterna – i samarbete med
romska organisationer. Sådan hjälp
kan förväntas bli ett betydligt mer effektivt sätt att lyfta den utsatta gruppen än att ge allmosor till enskilda
personer på gatorna, och blir därmed
värd att satsa resurser på.
Frågorna om flyktinginvandring
och tiggeri är för viktiga för att
diskussionen ska föras i den aggressiva ton och på den låga nivå som
Ramberg gör i sin krönika. Det duger
inte att enbart bemöta meningsmotståndare med nedsättande etiketter.
Man kan faktiskt vara för både begränsningar i invandringsrätten och
ett tiggeriförbud utan att vara rasist.
Ramberg föreställer sig att de
som har en annan åsikt än hon är

kallhamrade och ondsinta människor
i avsaknad av hjärta. Hon gör sig
skyldig till samma avhumanisering
av meningsmotståndarna som hon
anklagar dem för. Dessutom förmår
hjärtat inte anlägga annat än ett kortsiktigt mikroperspektiv. Ett sådant
perspektiv behövs, men det räcker
inte för att åstadkomma hållbara
förändringar. I själva verket är det
hjärtlöst att medvetet avstå från att
tänka längre än vad hjärtat räcker.
Rambergs krönika för faktiskt
tankarna till IS. Tvärsäkerheten är
densamma. Självtillräckligheten är
densamma. Konsekvensen för den
som vågar tycka något annat är också
nästan densamma. Den som har en
annan åsikt måste – på ett eller annat
sätt – halshuggas!

Allan Stutzinsky
Advokat

”Innehållet är inte på den nivån
att jag i sak finner skäl att bemöta det”
Anne Ramberg kommenterar Allan Stutzinskys inlägg.

A

llan Stutzinsky har åter
inkommit med ett inlägg
till tidskriften. Innehållet är
som vanligt osakligt och därtill rätt
kränkande. Hade kritik av detta slag
riktats mot annan än den ansvarige
utgivaren hade jag sett mig förhindrad att publicera artikeln. När det
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gäller uttrycksformerna och innehållet i artikeln nöjer jag mig med att
konstatera att Stutzinsky denna gång
valt att associera mig med terrororganisationen IS. För några år sedan
anklagade han mig för att högljutt
och medvetet elda på antisemitismen. Han tillvitar mig därtill åsikter

om invandring som jag inte hyser.
Innehållet är inte på den nivån att
jag i sak finner skäl att bemöta det.
Men till tals skall Stutzinsky likväl få
komma. Tidskriften Advokaten har,
som alltid, högt i tak.

Anne Ramberg
49

IBLAND STÄMMER
VI STATEN OCKSÅ...
Ensam är sällan stark. Det vet typer som Putin, Erdogan och
Castro mycket väl. De gör allt i sin makt för att trakassera, tysta
och i slutändan isolera de modiga människor som vågar stå upp
för sina och andras rättigheter. Människor som, trots risk för
sin egen och sin familjs säkerhet, vågar ta till gator, domstolar
och torg – för förändring och mot förtryck.
Vi är på plats och stöttar dessa människorättsförsvarare. Tillsammans
med partners över hela världen försvarar vi människors fri- och
rättigheter. Och ibland driver vi rättsprocesser mot stater, och vinner.
Men ensam är sällan stark. Vi vet att vi står på samma grund
som du i försvaret av de grundläggande principer som garanterar
ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.
Vill du och ditt företag göra gemensak sak med oss?

Hör av dig till anna.magnard@crd.org idag
för att veta mer om hur ni kan stödja vårt arbete!

PG 90 01 29-8 • BG 900-1298
TEL 08-545 277 30 • www.crd.org

Aktuellt
samt som vi nu ska försöka dra gemensamma växlar av när vi satsar på
en gemensam arbitration boutique.

Emilia
Lundberg
och Fanny
Gleiss
Wilborg.

Vad hade du för nytta av åren som advokat som domare?
– Det går inte nog att överdriva
nyttan av att växla bana på det sättet. Jag hade med mig en helt annan
förståelse för de andra aktörerna i
rättssalen, och för utmaningarna i
ombudsrollen, vilket är en enorm fördel. Jag har också haft möjlighet att
dela med mig av de tankarna på domstolen, och det fanns stort intresse
från domstolssidan för mina tankar
och idéer som kom sig av det faktum
att jag hade varit ombud. Jag tror att
mina erfarenheter har kommit hela
domstolen till nytta genom att vi har
haft en dialog om de olika rollerna i
rättssalen och vilka olika intressen de
representerar. Både jag och Fanny har
ju särskilt intresserat oss för att förbättra domstolarnas tvistemålshantering och i det arbetet har vi haft vår
utgångspunkt i parternas perspektiv.
Det har vi med oss från att ha arbetat
som ombud.

MÅNADENS ADVOKAT Emilia Lundberg

Domarduo sadlar om till advokater
Emilia Lundberg, tidigare rådman
vid Attunda tingsrätt, lämnar
tillsammans med Fanny Gleiss
Wilborg, tidigare chefsrådman vid
Södertörns tingsrätt, domarrollen
för att starta den gemensamma
advokatbyrån Lundberg & Gleiss.
Varför återvänder ni till advokatyrket?
– Vi har båda anlitats regelbundet
som skiljedomare under flera år och
då fått frågor och erbjudanden om
spännande kommersiella tvistemålsuppdrag som vi inte har kunnat kombinera med våra domartjänster. Till
slut blev förfrågningarna så många
och så intressanta att vi kom fram till
det nog var sådana tvistemål vi skulle
arbeta med i stället, som advokater.
Dessutom lockades vi av möjligheten
att starta och bygga en egen verksamhet med allt vad det innebär.
Både du och Fanny Gleiss Wilborg har
Advokaten Nr 8 • 2017

varit advokater tidigare. Vad arbetade
ni med under den sejouren?
– Jag arbetade på Wistrands med
tvistlösning och skiljeförfarande som
ombud i nästan nio år och Fanny arbetade med samma sak fast på Mannheimer Swartling vid samma tid. Vi
har väldigt lika profil och bakgrund,
men vi har faktiskt aldrig arbetat tillsammans förut.
Så hur har era vägar korsats?
– Senast vi båda var advokater stötte
vi på varandra i olika sammanhang.
Sedan valde Fanny att bli domare, då
i Stockholm och Nacka tingsrätt, och
när jag något år senare också började
intressera mig för domaryrket tog jag
kontakt med henne för att höra mig
för om den yrkesbanan. Sedan dess
har vi stöttat varandra i varandras
respektive karriärer, och delat tankar
och idéer med varandra. Det ledde till
att vi insett att vi har mycket gemen-

”Jag har lärt
mig enormt
mycket av
åren som
domare som
jag har stor
nytta av i dag
när jag blivit
advokat igen.”

Vilken nytta tror du att du kommer
att ha av att ha varit domare nu när du
återvänt till att vara advokat?
– Jag har lärt mig enormt mycket
av åren som domare som jag har stor
nytta av i dag när jag blivit advokat
igen. Både jag och Fanny har fått en
enorm mängdträning i att leda rättegångar nästan dagligen och se vikten
av ett tydligt ordförandeskap. Det i
kombination med erfarenheten som
ombud gör att vi kan hantera tvister
på ett rättssäkert sätt samtidigt som vi
kan hjälpa alla inblandade parter att
spara både tid och pengar genom en
kontrollerad och förutsebar process.
Vår mångåriga erfarenhet av kommersiella tvister från både ombudsrollen
och domarrollen gör oss och vår verksamhet unik.
Vad har du saknat av advokatyrket under åren som domare?
– Framför allt möjligheten att skapa
och utveckla en egen verksamhet som
vi själva kan sätta vår prägel på. Entreprenörskapet lockar. Dessutom möjliggör detta för oss att fokusera helt
och fullt på tvistemål och uppdrag
JP
som skiljedomare.
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Aktuellt
Nya uppdrag
l European Law

Institute har utsett
advokat Ulf Bergquist som ledamot
av sin Advisory Committee
för godmanskap med mera.
EU utarbetar just nu en förordning på detta rättsområde.
l Erik Ficks, advokat och delägare på Roschier, har utsetts
till ny ordförande för Svenska
föreningen mot piratkopiering
(SACG).
l Advokat Gunnar Strömmer
har utsetts till ny
partisekreterare i
Moderaterna. Han kommer
närmast från advokatbyrån
Gernandt & Danielsson där
han har varit verksam sedan
2011 och framför allt arbetat
med tvister och utredningar,
så kallade corporate investigations.
l Ewa Ihrman är

ny vd för Magnusson Sverige. Hon
återvänder till
Magnusson efter sex år, där
hon tidigare arbetade som
ekonomichef. Närmast kommer Ewa Ihrman från kommunikationsbyrån A World
Beneath där hon ansvarat
för ekonomifunktionen. I och
med tillträdet blir Ihrman en
av få vd:ar inom advokat-Sverige utan en advokattitel.

Eva Lindström nomineras
till Revisionsrätten
Regeringen har beslutat att nominera Eva Lindström till posten
som Sveriges ledamot i den
Europeiska revisionsrätten. Det
är första gången Sverige föreslår
en kvinna till posten. Lindström
är i dag statssekreterare hos
närings- och innovationsminister
Mikael Damberg. Hon har tidigare bland annat varit riksrevisor
samt budgetchef i Finansdepartementet. Lindström ska nu
höras av Europaparlamentet,
innan Ministerrådet fattar beslut
om posten.
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Historia som förpliktar
Kjell Å Modéer presenterar i
monografin ”Det förpliktande
minnet – Juridiska fakulteten
i Lund 1666–2016” för första
gången en översikt av fakultetens 350-åriga historia.
– Titeln låter ju närmast både
patetisk och sakral. Men den har
en kunskapsteoretisk utgångspunkt. Jag vill visa på hur viktigt
det är för juristerna att förvalta
minnet och att vara delaktiga i
varje tids rättskulturella och politiska diskurser.
Berätta om boken!
– Jag skriver historien ur
ett konfliktperspektiv. Det
betyder att jag inte har sett
som min uppgift att skriva
en hyllningsskrift till fakulteten, utan att försöka
se hur den har förändrats i sina
kunskapsstrukturer genom konflikter. Och de har varit många …
Vilken är den största konflikten
under de 350 åren?
– Det var nog den första, när
professor Samuel von Pufendorf
under 1670-talet försökte intro-

ducera den rationella naturrätten. Han
stötte på motstånd,
inte minst från dem
som företrädde den
romerska
rätten.
Han fick alla teologerna mot sig
också. Professorn i
romersk rätt utmanade till och med
Pufendorf på duell
för att få upprättelse för – enligt hans uppfattning
– Pufendorfs oförrätter.

kurs inom juristutbildningen, och
det var ofta advokater som ledde
den. Med den nya
organisationen på
1970-talet, då det
kommer in allmänrepresentanter i utbildningsnämnden,
har vi också ett par
rikskända Lundaadvokater som satt där,
både Torsten Lundius och Ulf
Alfredson.

Vilken betydelse har advokaterna haft för Juridicum i Lund?
– När de kvinnliga juristerna gjorde entré under
början av 1900-talet blev
de vanligen advokater. De
kunde ju inte bli domare förrän
1945. Flera av dem blev förebilder för studenterna. Professorn
Gunvor Wallin hade exempelvis
varit advokat innan hon kom till
Juridicum och gjorde avtryck i
fakulteten. På 1900-talet dyker
advokaterna också upp som lärare. Det fanns då en praktisk

Vem hoppas du ska läsa boken?
– Naturligtvis hoppas jag att alla
Lundajurister, både nuvarande
och tidigare, ska läsa den. Men
min främsta målsättning med boken har varit att försöka klarlägga
kunskapsstrukturerna vid en juridisk fakultet i Sverige under 350
år. Det är en rent vetenskaplig
uppgift. Samtidigt har jag skrivit
den så pass populärt att jag hoppas att det ska läsas av så många
jurister som möjligt. Den som vill
kan lära sig mycket om fakulteten
bara genom att se på illustrationerna och läsa bildtexterna.

Advokat blir professor i advokaträtt
Advokat Tuomas Lehtinen har utsetts till professor i advokaträtt vid
Helsingfors universitet. Professuren, en arbetslivsprofessur, är den
första i sitt slag enligt universitetet. Tuomas Lehtinen är delägare på
advokatfirman Castrén & Snellman, jur. dr och docent i avtalsrätt
och internationell handelsrätt vid Åbo universitet. Under fem år ska
han nu dela sin tid mellan advokatverksamheten och forskning och
undervisning vid såväl Helsingfors universitet som andra finländska
universitet. Den så kallade arbetslivsprofessuren i advokaträtt är den
första i sitt slag i Finland, och enligt Helsingfors universitet är den
också unik globalt sett. Tuomas Lehtinen tillträder den 1 januari 2018
och blir en av tre arbetslivsprofessorer. Tanken är att de nya professorerna ska bidra med kunskaper från sina tidigare karriärer utanför
universitetet. Två tredjedelar av professuren finansieras av Finlands
Advokatförbunds stiftelse och den återstående tredjedelen av Finlands Advokatförbund.

Juristprogrammet i Stockholm Sveriges mest sökta
4 706 personer sökte till juristprogrammet vid Stockholms universitet inför vårterminen, vilket gör programmet till landets populäraste utbildning. Även juristprogrammet i Uppsala var populärt, med 4 081
sökande, vilket gjorde det till universitetets populäraste program.
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Aktuellt Juridiska biblioteket
LÄSTIPS
Titel: Guide till kommersiell
tvistlösning : tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska
och internationella avtal
Författare: Robin Oldenstam
et al.
Förlag: Mannheimer Swartling
Mannheimer Swartlings guide till kommersiell tvistlösning som nu kommer i en tredje
upplaga ger en introduktion och överblick
kring olika tvistlösningsalternativ och vilka
för- och nackdelar som finns med olika
former av tvistlösning. Guiden ger konkret
vägledning till den som överväger lämplig
tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal. Den utgör
också ett referensverk med bland annat modellklausuler och exempel på hur vissa frågor
kring tvistlösning kan regleras.
Titel: Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande
och medling
Författare: Bengt Lindell
Förlag: Iustus
En ny upplaga av denna omfattande handbok som tar ett
samlat grepp om hela civilprocessen. Efter en
första inledande del som beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och processuella
begrepp och principer går boken bland annat
igenom rättsväsendets organisation, forumreglerna, parterna och deras talan, processen
i tingsrätt och överrätt, olika slags avgöranden, rättegångskostnader, bevisfrågor samt

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Adlercreutz, Axel: Avtal : lärobok i
allmän avtalsrätt / Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder
(14. uppl. Wolters Kluwer. 139 s.)
Axberger, Hans-Gunnar: Yttrandefrihetsgrundlagarna (3. uppl.
Wolters Kluwer. 247 s.)
Blank Thörnroos, Pia: Socialavgifter
och skatteavdrag : praktisk vägledning / Pia Blank Thörnroos,
Mikael Sindahl (Wolters Kluwer.
213 s.)
Deli, Robert: Kommersiella entreprenadavtal i praktiken (2. uppl.
Svensk byggtjänst. 306 s.)
Dotevall, Rolf: Avtal (Studentlitteratur. 275 s.)
European intellectual property law /
edited by Jan Rosén (Cheltenham : Edward Elgar Publishing,
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skiljeförfarande och medling. Denna fjärde
upplaga är översedd och kompletterad med
hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur.
Föregående upplaga kom ut 2012.

lar de skadeståndsrättsliga problemen kring
ansvarsfrågor (2013), andra delen behandlar
gränsproblem i skadeståndsrätten (2013)
och den nu nyligen utgivna tredje delen tar
upp ersättningsfrågor.

SCANDINAVIAN STUDIES IN LAW

ÖKADE KRAV PÅ STATER ATT GE RÄTTVISA ÅT OFFER FÖR MASSÖVERGREPP

Skiljemannarätt ämnet för senaste volymen.
Sverige och övriga skandinaviska länder har
lång erfarenhet av tvistlösning i form av skiljeförfarande. Denna 63:e volymen av Scandinavian studies in law presenterar 22 artiklar
om skiljemannarätt. Artiklarna är skrivna
av akademiker och praktiker med mångårig
erfarenhet av skiljeförfaranden i såväl Skandinavien som internationellt. Skriftserien
publiceras av Stockholm Institute for Scandinavian Law. På stiftelsens webbsida www.
scandinavianlaw.se finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957.
SISTA DELEN I HÅKAN ANDERSSONS
SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA TRILOGI
Ersättningsproblem i skadeståndsrätten.
Framställningen i de tre böckerna som behandlar utvecklingslinjer i skadeståndsrätten
bygger på en bas av ett stort
antal rättsfallsanalyser från
2000-talet som illustrerar
olika frågor och problemställningar inom
skadeståndsrätten och hur rättsområdet utvecklas. I varje bok analyseras skadeståndsrätten utifrån ett tema. Första delen behand-

2016. 644 s. Critical concepts in
intellectual property law, 13)
Forsberg, Niclas: Upphandling enligt
LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV
(4. uppl. Wolters Kluwer. 736 s.)
Heuman, Sigurd: Sekretess m.m.
hos allmän domstol : en handbok / Sigurd Heuman, Anna
Tansjö, Eva Lönqvist (5. uppl.
Lunds domarakademi. 198 s.)
Höök, Johan: Allmänt och hemligt :
en introduktion till offentlighetsoch sekretesslagstiftningen
(Iustus. 86 s.)
Ingvarsson, Torbjörn: Fordringsrätt
: en lärobok (Wolters Kluwer.
164 s.)
Jareborg, Nils: Straffrättens påföljdslära / Nils Jareborg, Josef
Zila (5. uppl. Wolters Kluwer.
197 s.)
Karlsson-Tuula, Marie: Gäldenärens
avtal : vid företagsrekonstruk-

Avhandling i folkrätt från Umeå universitet.
Folkrätten behöver skärpas så att stater
tvingas att gottgöra offer för massövergrepp
som till exempel krigsförbrytelser, menar
Fanny Holm i sin avhandling Justice for victims
of atrocity crimes: prosecution and reparations
under international law vid Umeå universitet.
Hon har studerat folkrättsliga dokument, nationell lagstiftning och domstolspraxis kring
de möjligheter och skyldigheter enskilda stater har – både vad gäller att åtala förövare
och när det gäller rättsprocesser där offren
kan kräva gottgörelse. Studien visar att det
finns många folkrättsliga källor som gäller
åtal för massövergrepp som skett i utlandet,
medan det finns betydligt färre källor som
gäller gottgörelse till offren. Fanny Holm
föreslår åtgärder för att öka staternas ansvar
och ger exempel på hur nya internationella
avtal skulle kunna utformas för att öka kraven på enskilda stater att ge möjlighet för
processer om gottgörelse för massövergrepp
som skett utomlands.
KONTAKTA JURIDISKA BIBLIOTEKET
Bitte Wölkert, bibliotekarie
Telefon 08-459 03 20
E-post biblioteket@advokatsamfundet.se

tion och konkurs (3. uppl. Wolters Kluwer. 174 s.)
Kaser, Max: Romersk privaträtt /
Max Kaser, Rolf Knütel & Sebastian Lohsse ; översättning:
Richard Nordqvist, Claes Peterson (Rättsgenetiska institutet.
701 s.)
Mattsson, Tina: Våld i barnavårdsutredningar : om socialtjänstens
ansvar och viljan att veta (Gleerup. 181 s.)
Myhrer, Tor-Geir: Andenæs’ Norsk
Straffeprosess : ajourføringshefte / Tor-Geir Myhrer, Morten
Holmboe og Kai Spurkland (Oslo
: Universitetsforl., 2016. 121 s.)
Offentligrättsliga principer / redaktör Lena Marcusson (3. uppl.
Iustus. 272 s.)
Schéele, Eva von: Ensamkommande
barns rätt : en vägledning för
den gode mannen, kommunen

m.fl. / Eva von Schéele, Ingemar
Strandberg (4. uppl. Wolters
Kluwer. 207 s.)
Wallgren, Jan: Gode mannens ABC
: handbok för gode män och
förvaltare (3. uppl. Wolters
Kluwer. 223 s.)
Woods, Lorna: Steiner & Woods
EU law / Lorna Woods, Philippa
Watson, Marios Costa (13. ed.
Oxford : Oxford Univ. Press.
704 s.)
Åslund, Åsa: Gemensam användning av skog och mark : en rättslig analys av kommersiellt friluftsliv, allemansrätt och hållbar
markanvändning (Jure. 174 s.)
LÄS MER
Alla nyheter hittar du på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Sjuksköterskan som skänkte alla sina
besparingar till medicinsk forskning.

Genom att investera i aktier och fonder och samtidigt leva mycket sparsamt kunde leg. sjuksköterskan
Anna Lundgren testamentera över 10 miljoner kronor till SSMF och svensk medicinsk forskning.

Fotot här borde få en hedersplats i laboratorierna hos
några av Sveriges mest lovande cancerforskare – det
är nämligen en generös gåva från sjuksköterskan Anna
Lundgren som bidrar till att göra deras forskning möjlig.
I sitt testamente hade Anna Lundgren skrivit att
aktier för över 10 miljoner kronor samt värdefulla
möbler och prydnadsföremål skulle tillfalla Svenska
Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, och användas för cancer- och stamcellsforskning.
Att Anna Lundgren kunde ge en så stor gåva till SSMF
hade två viktiga förklaringar.
Dels började hon redan under sina första år som
sjuksköterska att köpa små poster aktier i svenska storbolag – aktier som med tidens gång och Annas banks
förvaltning växte allt mer i värde.
Dels var Anna en mycket sparsam person. ”Hon var
mycket generös mot sina vänner och mot människor
som på olika sätt hjälpt henne men oerhört snål mot sig
själv,” berättar väninnan Marlene Sverkersson.
”Anna hade enkla vanor och unnade sig till exempel
aldrig att gå på bio eller teater. När jag på senare år –

Anna blev 97 år – hjälpte henne att köpa kläder var hon
mycket noga med att det måste vara billigt.”
Att Anna Lundgren ville stödja just cancerforskning
är lättförståeligt. Som sjuksköterska på Södersjukhuset
i Stockholm och företagssjuksköterska på SARA-bolaget såg hon hur cancer ständigt skördade nya offer.
Cancer grep också bokstavligen in i Anna Lundgrens
eget liv. Hennes stora kärlek, en präst som hon var förlovad med, gick bort i cancer.
Dessutom fick Anna Lundgren själv en cancerdiagnos
i 80-årsåldern – den gången lyckades dock läkarna få
bukt med cancern.
För Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning,
SSMF, blev Anna Lundgrens gåva ett viktigt tillskott i
kampen mot cancer – en av de många sjukdomar där
SSMF stödjer forskare på deras väg mot nya viktiga
genombrott i forskningen.
Ett kännetecken hos SSMF, som kanske bidrog till att
Anna Lundgren valde att stödja just SSMF, är sparsamhet. SSMF:s omkostnader ligger avsevärt under den
gräns som 90-konto satt upp.

Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se
eller ring SSMF på 08-33 50 61. Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente.
Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.

Samfundet

NYA LEDAMÖTER
DEN 29 SEPTEMBER 2017
Nicole Adelsson, Advokatfirman
Bo Johansson i Uddevalla AB,
Uddevalla
Karin Ahnqvist, Advokat Stefan
Andersson AB, Halmstad
Emma Almer, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö
Majeed Alnashi, Advokat Niclas
Elison AB, Stockholm
Annika Björk, Foyen Advokatfirma
KB, Falun
Magnus Björkman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm
Frida Bäckegren, Advokatfirman
Vinge KB, Göteborg
Emil Dalén, Wimert Lundgren Advokatbyrå AB, Stockholm
Patrik Engström, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Lisa Ericsson, Advokatfirman
Törngren Magnell KB, Stockholm
Sofia Persson Falkner, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB,
Stockholm
Paul Forsberg, Advokatfirman
Frenander AB, Örebro
Hans Fredriksson, Advokataktiebolaget LawNord Stockholm,
Stockholm
Ulrica Geissler, Kanzlei LIEB.
Rechtsanwälte, Erlangen, Tyskland
Josefin Gjälby, Edwall Insulander
Lindh & Lyckman Advokatbyrå
KB, Stockholm

Lukas Granlund, Advokatfirman
Lindahl KB, Stockholm
Mai Greitz, Minerva Advokatbyrå
AB, Stockholm
Martin Görling, Advokatfirman
Hammar KB, Uddevalla
Erika Hammar, Advokatfirman
Delphi KB, Stockholm
Michelle Hesselbrandt, Advokatfirman Åberg & Co AB, Stockholm
Elias Himsel, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg
Ida Håmås, Advokaterna Bergh &
Staaf KB, Mora
Nikos Iakovidis, Process advokatbyrå HB, Stockholm
Zuzan Ismail, Setterwalls Advokatbyrå AB, Göteborg
Sophia Johansson, Advokat Helen
Wiwen-Nilsson AB, Malmö
Elin Johnsson, Sju Advokater KB,
Stockholm
Ida Jonsson, Advokatfirman
Steinmann AB, Stockholm
Erik Karlsson, Advokatfirman
Glimstedt AB, Göteborg
Tove Klackenberg, Vättle Advokatbyrå, Angered
Sanna Knutsson, Advokatbyrå
Barbro Sjöqvist AB, Stockholm
Åsa Kock, Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB, Linköping
Julia Lacandler, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Borås HB,
Borås
David Leffler, Synch Advokat AB,
Stockholm

Sarah Lenngren, Familjerättsadvokaterna Sverige AB, Stockholm
Robert Bruzelius Lidqvist, Advokatfirman Steinmann AB,
Stockholm
Karl Lindelöw, Frank Advokatbyrå
AB, Stockholm
Emma Lindwall, Advokatfirman
Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Jakob Losell, Advokatbyrån Gulliksson AB, Malmö
Anna Lundberg, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
Rebecka Maltenius, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg
Anna Myrhed, Advokatfirman
Torben Setterlund AB, Stockholm
Eva Nyman, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Stockholm
Elias Palm, Amber Advokater i
Hässleholm och Älmhult KB,
Hässleholm
Mathilda Persson, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Hanna Rehn, Falkenborn Advokatbyrå AB, Stockholm
Carl-Johan Roth, Advokatfirman
Sandberg & Partners KB, Linköping
Filip Rydell, Advokatfirman Linge
AB, Karlskrona
Pernilla Skoglösa, Advokatfirman
Lindahl KB, Malmö
Ian Slettengren, Synch Advokat
AB, Stockholm

Johanna Svantesson, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Cecilia Sylvan, Advokatfirman
Kjällgren AB, Uddevalla
Gustav Tengblad, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Emily Töyrä, Norrlandsadvokaterna AB, Umeå
Johan Wahlbom, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
David Wallman, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm
Mikaela Wallner, Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm
Kajsa Melin Westerdahl, Skierfe
Advokatfirma AB, Stockholm
Cecilia Öhrskog, Advokatfirman
Cederquist KB, Stockholm
Gabriel Örün, ADN Law Advokatfirma KB, Stockholm
FORTS. PÅ NÄSTA SIDA

Syd
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Utbildade tolkar
Alla språk
Telefon: 0736–63 72 70
Vi tar uppdrag över hela Sverige

info@sydtolk.se
www.sydtolk.se

Igår gjorde advokater tidrapporten
vid skrivbordet. Idag kan du och dina
kollegor göra den i steget.
Nya Saturnus bygger på spetsteknik. Därmed blir det enkelt att använda mobilen
eller surfplattan för att registrera tid/utlägg, bearbeta ärendeinformation samt
komma åt viktiga dokument. Nya Saturnus fungerar både för Windows och Mac.
Läs gärna mer om nya tidens advokatsystem på www.saturnusadvokatsystem.se.
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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

Mahgol Sharili (solicitor, England
och Wales), Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm

UTTRÄDDA LEDAMÖTER

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

VI SÖKER EN

senior biträdande jurist till arbete
främst med ekonomisk familjerätt; möjlighet
framgent till delägarskap.
Ansökan mailas till: linda@abjornsson.com
Rolf Åbjörnsson•Skeppsbron 26, 2 tr•111 30 Stockholm

Åsa Ashjari, Göteborg, 8 september 2017
David Boberg, Piteå, 31 augusti
2017
Katarina Broman, Malmö, 1 september 2017
Lennart Campenhausen, Göteborg, 6 september 2017
Ida Christensson, Malmö, 28 augusti 2017
Andreas Edenman, Stockholm,
24 augusti 2017
Henrik Eriksson, Uppsala, 27 augusti 2017
Erika Falk, Falun, 15 september
2017
Johan Andersson Fjellström,
Stockholm, 18 september 2017
Jennifer Grape, Stockholm, 4 september 2017
Håkan Jiback, Söderhamn, 1 augusti 2017
Teodor Leffler, Stockholm, 25
september 2017

Rikard Lindahl, Stockholm, 1 september 2017
Helena Can Mattsson, Stockholm,
22 juni 2017
Anette Ivri Nordin, Stockholm,
1 augusti 2017
Sara Saberi Sedagati, Stockholm,
26 september 2017
Emma Tillberg, Stockholm,
29 september 2017
Elin Welin, Göteborg, 3 september 2017

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/0793 Promemorian
Skadeståndets bestämmande
vid finansiell rådgivning
(Ds 2017:13)
R-2017/0911 Betänkandet Bättre
skydd mot diskriminering
(Ds 2016:87)
R-2017/0951 Promemorian Utstationering och vägtransporter
(Ds 2017:22)
R-2017/1020 Betänkandet För dig
och för alla (SOU 2017:40)
R-2017/1024 Betänkandet Ny lag
om företagshemligheter
(SOU 2017:45)
R-2017/1062 Promemorian En ny
lag om försäkringsdistribution
(Ds 2017:17)

Nytt pris...
...på Sveriges ledande avvecklingstjänst: Totalkostnad för snabbavveckling är
nu 10 000 kr för bolag med substansvärde upp till 300 000 kr. Att anlita oss för
snabbavveckling är idag det vanligaste sättet att snabbt och säkert avveckla
aktiebolag.
För kostnadsfri offert, besök www.standardbolag.se!
TELEFON:
E-POST:

023 - 79 23 00
info@standardbolag.se
LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954
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R-2017/1103 Betänkandet Stärkt
konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)
R-2017/1105 Promemorian Nya
skatteregler för företagssektorn
R-2017/1107 Promemorian Uppdrag om den straffrättsliga
regleringen avseende obehörigt
tillträde till skyddsobjekt
R-2017/1109 Promemorian Ett
entreprenörsansvar i bygg- och
anläggningsbranschen
(Ds 2017:30)
R-2017/1116 Betänkandet En ny
kamerabevakningslag
(SOU 2017:55)
R-2017/1121 Betänkandet Lag
om flygpassageraruppgifter
i brottsbekämpningen
(SOU 2017:57)
R-2017/1128 Betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)
R-2017/1137 Promemorian En ny
ordning för redovisningstillsyn
R-2017/1138 Promemorian Förslag till ändrade bestämmelser
för vattenmiljö och vattenkraft
R-2017/1139 EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om
personuppgiftsbehandling inom
skatt, tull och exekution
R-2017/1168 Departements
promemorian En anpassning

till dataskyddsförordningen
– kreditupplysningslagen och
några andra författningar
(Ds 2017:26)
R-2017/1170 Promemorian Nya
ungdomspåföljder (Ds 2017:25)
R-2017/1173 Promemorian
Elektroniska underskrifter av
domstolsavgöranden och vissa
andra handlingar
R-2017/1185 Betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa
från Sverige – så kan avtalen
genomföras (SOU 2017:58)
R-2017/1328 Promemorian En
snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i
brottmål (Ds 2017:36)
R-2017/1330 Kompletterande
promemoria till betänkandet
SOU 2017:39 Ny dataskyddslag
R-2017/1506 Promemorian
Förslag till nya föreskrifter om
positionslimiter med anledning
av Mifid II
R-2017/1540 Promemorian
Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2013:9) om värdepappersfonder

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Marknadsföring med
precision och kraft
Vi är marknadskonsulten med
ett klyftigt erbjudande. Vi har
kompetensen för att utveckla din
marknadsföring och resurserna
och tiden för att se till att det
händer. Vi kommer igång snabbt,
gör en verklig skillnad och levererar
resultat.
•
•
•
•

Marknadschef att hyra
Virtuell Marknadsavdelning
Copywriter
Digital Marknadsföring & Sociala Medier

Upptäck dina möjligheter och våga förverkliga dem.
Välkommen till Gorringe Marketing!

Snabbavveckling
www.bolagsratt.se
B O L A G S R ÄT T S U N D S VA L L A B

gorringemarketing.se

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

ORDFÖRANDE
CHRISTER DANIELSSON

Medlemsnytta ledordet vid
besök i Södra avdelningen
i det valmanifest (eller vad vi ska kalla det) som Eva-Maj
Mühlenbock och jag presenterade inför fullmäktiges val
av ny ledning i Advokatsamfundet skrev vi att vi skulle
besöka de olika avdelningarna för att lyssna till vilka krav
och förväntningar advokater och biträdande jurister har
på samfundet. Det första av dessa möten arrangerades
av Södra avdelningen och ägde rum i Malmö i slutet av
september. Ett 40-tal personer var på plats.
Södras ledning hade anlitat advokaten Anders Forkman
att vara moderator vid mötet. En uppgift för en moderator
är typiskt sett att hålla diskussionen igång om det blir lite
tyst bland deltagarna. Det var ingen uppgift som Anders
behövde fylla – från första stund under det nästan två
timmar långa mötet pepprades Eva-Maj och jag med frågor
och synpunkter!
När det gäller vad deltagarna ville diskutera slogs tonen
an redan av den första frågeställaren. Han framhöll att det
i samfundet som i andra organisationer är medlemsnyttan
som måste vara i fokus. Kort och gott: Vad kan samfundet
göra för att stödja advokaten i dennes vardag?
Det stora flertalet frågor som ställdes och synpunkter
som framfördes hade detta gemensamt. Ett exempel på
en sådan synpunkt var att samfundet bättre borde stödja
den som lämnar en byrå för att starta egen verksamhet.
Det efterlystes också – för att ta ett annat exempel – mera
stöd från kansliet när man ställs inför svåra advokatetiska
frågor.
för oss var det mycket värdefullt att få del av dessa
och andra synpunkter. Det bidrar till förståelsen av den
enskilde advokatens vardag och bildar – i förlängningen –
underlag för arbetet i styrelsen och på kansliet.
En annan funktion ett möte som detta fyller är att advokater och biträdande jurister får ett ansikte på samfundsledningen och åtminstone en viss känsla för vilka vi är och
vad vi står för. Det tror jag i sig kan vara värdefullt. Det är i
alla fall vad både Eva-Maj och jag fick höra efter mötet.
Likadant var det för övrigt när jag ett par veckor före
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Malmö-mötet deltog i Mellersta avdelningens utbildningsdagar i Tällberg. Där medgav det sedan länge spikade
programmet inte någon frågestund, men jag hade i alla fall
tillfälle att ge en kort presentation av oss och våra ambitioner. På omvägar och i mejl direkt till mig förstod jag att
både deltagande och budskap uppskattades.
En ytterligare sak vi gick till val på i våras var att
huvudstyrelsen skulle bli mer aktiv. Även det arbetet har
påbörjats. Ett inslag är att vid i princip varje styrelsemöte
ta upp någon fråga av stor betydelse för hela kåren eller
för någon viss kategori av våra ledamöter.
vid det senaste mötet var denna fråga digitaliseringen. Elisabet Dahlman Löfgren, Head of Training and Knowledge
Management vid Mannheimer Swartling, var inbjuden för
att berätta om byråns erfarenheter av digitalisering och
hur digitaliseringen kan påverka advokatverksamheten på
sikt. Vår tanke är att detta ska vara inledningen på en diskussion i styrelsen om digitaliseringens konsekvenser för
advokatbyråer och vad samfundet kan göra för att bidra
till att byråerna kan hantera processen. Vad som konkret
må komma ut av detta återstår att se. Elisabets inledning
följdes i alla fall av en livlig diskussion i styrelsen.
Motsvarande fråga på nästa styrelsemöte är familjerättsadvokaternas konkurrenssituation. Många delar av kåren
är redan utsatta för en hård konkurrens och mer lär följa.
Just de advokater som arbetar med familjerätt har emellertid kanske den tuffaste konkurrensituationen av alla.
Från styrelsens sida vill vi skaffa oss en bättre bild av hur
det faktiskt ser ut för att utifrån det diskutera vad som kan
göras.

Christer Danielsson
Advokatsamfundets ordförande
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TeamEngine

Insider Manager
Skapa och hantera en digital loggbok online
Förenklar och automatiserar insiderhanteringen
EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) började tillämpas den 3 juli 2016. TeamEngine Insider Manager hjälper
er att följa förordningen.
Med TeamEngine Insider Manager blir en besvärlig och tidskrävande insamling av uppgifter och händelser smidig
och lättskött. Systemet skickar automatiskt ut uppmaningar om att granska och uppdatera kontaktuppgifter,
liksom skickar påminnelser till dem som missat att bekräfta sina skyldigheter som insider. I systemet kan du
konvertera loggarna till Excel-filer som sedan enkelt kan skickas vidare till Finansinspektionen.

Tryggt, säkert och med lagring i Sverige
TeamEngine driftas i säkra datacenter i Sverige. All data krypteras med modern kryptografi och vi följer de senaste
rekommendationerna från säkerhetsbranschen. TeamEngine är ISO 27000 compliant. För hög användarvänlighet
och säkerhet kan ni logga in med Mobilt BankID.

Enkelt att komma i gång och hjälp dygnet runt
TeamEngine Insider Manager är klar att använda och kräver ingen installation eller krånglig uppsättning av servrar.
Drift och underhåll ingår alltid hos TeamEngine. För ökad trygghet ingår även support dygnet runt, alla dagar
i veckan.

Tjugo års erfarenhet i branschen
TeamEngine är Sveriges ledande leverantör av styrelseportaler. Över 20.000
använder TeamEngine i sitt styrelsearbete och ledningsgrupper. TeamEngine
utvecklas i Sverige och har funnits i över 20 år.
Vårt huvudkontor ligger i centrala Stockholm och alla våra servrar driftas av
egen personal i serverhallar på svensk mark. Genom att satsa på nyutveckling
och underhåll kan vi leverera en mycket säker produkt – som vi givetvis ständigt
strävar efter att göra ännu bättre.

Kontakta oss för mer information
08-723 80 90
info@teamengine.com

Din bästa bilaffär
kan börja här.

Tillsammans med Advokatsamfundet
kan vi erbjuda dig som medlem tjänstebilsfinansiering till förmånliga villkor. Vi förstår
just ditt specifika behov och hjälper dig med
rätt finansieringslösning.
En tjänstebilsfinansiering via Wasa Kredit innebär
bland annat snabba kreditbesked, enkla rutiner
och en personlig kontakt. Ring eller mejla oss för
fri rådgivning innan du beställer bil till ditt företag.

STOCKHOLM
Mikael Gustafsson
08-635 38 72

Sofia Kjellström-Jansson
08-635 39 49

Christian Hansen
08-635 38 86

Carl-Magnus Nilsson
08-635 38 66

Petter Jancke
08-635 37 86
MALMÖ

GÖTEBORG

Göran Kjellberg
040-664 28 83

Jenny Aminoff
031-771 98 89

Enrico Rigo
040-664 28 81

Johan Bromander
031-771 98 96

Låt oss visa att vi arbetar snabbt, enkelt och med
ett personligt engagemang.

Martin Wallin
040-664 28 82

Martin Carlin
031-771 98 91

Välkommen!

Om du hellre vill mejla någon av oss skrivs våra
adresser fornamn.efternamn@wasakredit.se

08-635 38 00 | wasakredit.se

P.S.

En nyckel
och kompass

ADVOKATEN&MEDIERNA

Hur kan konkurrenskraften stärkas?
– Det är viktigt att lyssna på
synpunkter och att förstå
medlemmarnas verklighet
i stället för att peka med
hela handen när man inte
har hela bilden klar för sig.
Det sa Advokatsamfundets ordförande Christer
Danielsson när han intervjuades i nättidningen
Realtid den 28 september.
Danielsson talade bland
annat om ordförandestriden, och att hans och vice
ordförande Eva-Maj Mühlenbocks fokus nu ligger på
att se vad samfundet kan
göra från centralt håll för att
underlätta för den enskilde
advokaten i dennes vardag.

Anne Ramberg intervjuades både i Sveriges Radios P1-morgon och Svenska Dagbladet den 23 oktober. Förslaget om nya regler om samtycke i sexuallagstiftningen
apropå upproret #metoo är inte lösningen på problematiken, förklarade Anne
Ramberg. ”Respekten för människor ska präntas in på dagis, det är där man ska
sätta in stöten”, sa hon i SvD.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

rättssamhällets digitalisering
har gått fort och accelererar, visar nyheter, reportage och fokus
i denna utgåva av Advokaten.
Digitaliseringen har förändrat
advokaternas vardag och arbetssätt; för många på ett avgörande
och genomgripande sätt till det
bättre.
Men myntet har en baksida.
Med digitaliseringen följer nya
problem, risker och hot.
Domstolar använder i dag
krypterad e-post, så kallad säker
e-post. Men de använder säker
e-post i väldigt olika utsträckning. Vissa krypterar nästan all
e-post, andra inte alls. Avsaknaden av enhetliga riktlinjer
medför onödiga extra moment
för alla inblandade. Med digitala
rättskällor blir det allt viktigare
med källkritik och förståelse
för teknikens grunder för att
rätt tolka och värdera all digital
information. Det är heller inte
säkert att digitala rättskällor
är billigare än tryckta böcker.
Dessutom tillhör advokatbyråer
dem som utsätts för olika typer
av it-angrepp och hotet växer.
När EU:s dataskyddsförordning
träder i kraft blir det ännu viktigare med it-skydd.
Oavsett vad man tycker om
digitaliseringen så är kunskap
en nyckel och kompass för att
låsa upp och navigera i den nya
verklighet som växer fram.
Tom Knutson
Chefredaktör
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Hur väl känner du till
den svenska rättshistorien?
Gör testet på 7fall.se – uppdaterat med nya rättsfall!
Följ med på en resa genom sju uppmärksammade rättsfall som gäckade
det svenska rättsväsendet. Från skånska Broby till Sturecompagniet.
7fall.se presenteras av Sveriges Rikes Lag från Wolters Kluwer. En självklar
del av svensk rättshistoria sedan 1861.

