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JB-kommentarerna i Lexino utgår

från juristens verklighet

Bertil Bengtsson säger att det är mycket som skiljer
JB-kommentarerna i Lexino från många andra, mer
traditionella lagkommentarer.
Lexino-kommentarerna innehåller mer djupgående
analyser och bygger i mindre grad på motiven.
Författarna har dessutom den praktiskt verksamma
juristens frågeställningar som utgångspunkt. Vi försöker
alltid sätta oss in i deras verklighet och tolka de enskilda
reglerna utifrån sitt verkliga sammanhang.

”

Ambitionen är att alla paragrafer i JB ska kommenteras i Lexino, men mer vikt läggs självfallet vid de
praktiskt viktigaste frågorna i JB som 4 kapitlet om
fastighetsköp som är kommenterade av Folke
Grauers, professor i handelsrätt och en mycket framstående specialist på området, samt 12 kap om hyra,
som är kommenterade av Thomas Edling som arbetar
på enheten för fastighetsrätt på Justitiedepartementet.

3

”

Jurister som behöver råd i frågor som rör fastighetsrätt får praktisk vägledning med JB-kommentarerna i
Lexino. ”Vi försöker ge en objektiv bild av rättsläget och
konkreta svar på hur lagen ska tillämpas”, säger
professor Bertil Bengtsson, en av författarna till de
djupa lagkommentarerna till jordabalken i Lexino.

I dessa kapitel finns en mycket omfattande och ganska
svåröverskådlig rättspraxis. Här har både Grauers och
Edling gjort ett väldigt bra jobb med att ge en objektiv bild
av rättsläget. De belyser problem som kan uppkomma vid
tillämpningen av lagen och ger konkreta svar.

”

Vilka tror du har nytta av JB-kommentarerna i Lexino?
- Eftersom kommentarerna sammanställer rättskällorna inom specifika områden och alltid har den praktiskt
verksamme juristen i åtanke så är den ett mycket bra
redskap för alla som arbetar med fastighetsrätt och
som söker svar på specifika frågor.
Vilka fördelar ser du med Lexino?
- Det finns flera, men en av fördelarna är att man som
jurist snabbt får en översyn av gällande rätt. Lexino
uppdateras ju regelbundet och utvecklas ständigt med
hänsyn till lagändringar, ny litteratur och ny praxis på
området. En annan bra sak är ju att de djupa lagkommentarerna inte söker svar utifrån teorin utan inriktar
sig på vad som kan vara en rimlig lösning i praktiken.

fördelar med Lexinos djupa lagkommentarer
enligt författarna

ą

Tidsbesparande eftersom användaren snabbt får en överblick över rättsläget.

ą

Belyser och fördjupar rättsläget på ett enkelt sätt.

ą

Tillhandahåller omfattande underlag för den jurist som letar efter svar.

”

Lexino djupa lagkommentarer ger en samlad översyn
och analys av gällande rätt. De uppdateras regelbundet
med hänsyn till lagändringar, ny litteratur och praxis på
området.
Våra djupa lagkommentarer är utvecklade med den
praktiskt verksamma juristen i åtanke och inriktar sig
på att ge konkreta svar på hur lagen ska tillämpas.
Läs mer och testa på karnovgroup.se/lexino

Juridisk
information
Vi samlar allt juridiskt
grundmaterial som du kan
tänkas behöva: lagar och regler,
förarbeten, domar och beslut,
vägledande dokument,
blanketter och checklistor.

För att kunna erbjuda
dig bästa tänkbara
vägledning och stöd
har vi samlat allt under
samma tak.

Teknik
Kunskap

Ett eget team av systemutvecklare
säkerställer driften av våra tjänster
och möjliggör att vi snabbt kan
implementera ny teknik och nya
idéer.

Våra redaktörer och konsulter
är alla jurister. De vägleder och
stöttar dig genom analyser,
referat, sammanfattningar, guider,
kommentarer och mycket mer.

Är du nyfiken på oss och våra tjänster?
Läs mer på www.jpinfonet.se
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Ledare Generalsekreteraren

Allas likhet inför lagen
skattelagstiftningen och skatteprocessen är illavarslande
exempel på hur rättssäkerheten är satt på undantag. Den
enskildes möjlighet att med framgång göra sin rätt gällande kan med fog ifrågasättas. Komplicerade skatteregler,
en svårbedömd rättstillämpning och avsaknad av balans
mellan, å ena sidan, Skatteverkets resurser och maktbefogenheter och, å andra sidan, den skattskyldiges möjligheter att få sin sak prövad på ett effektivt och rättssäkert sätt,
bidrar till detta.
Skatteverket fungerar ibland som förundersökningsledare, åklagare och domare i samma process. Att samma
myndighet tillåts att besluta om revision, bevilja anstånd
med betalning av skatt, eftertaxera, driva skatteprocesser
och initiera brottsutredningar får principiellt anses vara
oförenligt med det rättsliga rollspel som garanterar en
allsidig belysning av ärendet. Den goda förvaltningen kan
inte bara ifrågasättas. Det är värre än så. Den förefaller
lysa med sin frånvaro.
ingen ska enligt den så kallade legalitetsprincipen kunna
dömas utan stöd av lag. Skattereglernas generella utformning och ofta återkommande ändringar i kombination
med ökad lagstiftningshastighet leder dock till att kravet
på klar och tydlig lag alltmer sällan kan upprätthållas.
Skatteverket, liksom dessvärre också förvaltningsdomstolarna, har genom tillämpning av den så kallade genomsynsprincipen även utvidgat sitt handlingsutrymme på ett
ibland gåtfullt sätt. Kravet på rimlig förutsägbarhet måste
alltför ofta anses åsidosatt på det skatterättsliga området.
Detta leder till att den enskilde ofta gör rättsförluster,
genom att på grund av otydliga eller snåriga skatteregler
helt enkelt gå vilse.
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Skatteprocessen har också kommit att få en struktur
och inramning som uppfattas som främmande för det
som brukar följa av kravet på ”equality of arms”. Skatteverket medges, med stöd av en mycket generös tolkning
av vad som är själva saken, rätt att under processen ändra
grunderna för sin talan på ett sätt som inte bara skiljer
sig från civilprocessen, utan kan framstå som exotisk
även i ett förvaltningsprocessrättsligt perspektiv. Denna
processuella egendomlighet, i kombination med risken
att domstolen är utlämnad till Skatteverkets särskilda sakkunskap, inger starka betänkligheter särskilt om specialistkompetens på skatteområdet saknas inom domstolen.
Detta förekommer tyvärr, inte alltför sällan, i de lägre
instanserna.
I skatteprocessen råder heller inte resursmässig partslikhet. Eftersom enskilda inte beviljas rättshjälp eller tilldelas offentliga biträden är det endast ekonomiskt starka
företag och välbärgade personer som har ekonomiska
möjligheter att låta sig företrädas av ett juridiskt ombud.
Detta leder till allvarliga problem, inte bara för den
enskilde men också för tilltron till det goda rättssamhället. Där åtnjuter medborgarna rättssäkerhet innefattande
skydd mot Skatteverkets i och för sig legitima maktutövning.
den svenska förvaltningsrätten vilar, utan att detta är
lagfäst, på den så kallade officialprincipen. Det innebär
att myndigheterna är underkastade ett utredningsansvar.
EU-domstolen har i flera mål utvecklat en motsvarande
princip, den så kallade omsorgsprincipen. Denna innebär
att den enskilde ska behandlas opartiskt och rättvist, att
den enskilde ska få komma till tals, att alla relevanta omAdvokaten Nr 5 • 2017

ständigheter ska utredas, samt att myndigheten ska lämna
ett tillräckligt motiverat beslut.
Principen om myndigheternas utredningsansvar utgör
en god handlingsregel. Jag ifrågasätter emellertid det
realistiska i att myndigheten och dess tjänstemän, alldeles
oavsett goda ambitioner, alltid förmår leva upp till denna
princip. Det kan bero på bristande resurser eller kunskaper, men även på attityder och myndighetskultur. Att
den tjänsteman på Skatteverket, Finansinspektionen eller
inom socialtjänsten som fungerar som ”förundersökningsledare, åklagare och domare” i samma process, ska
kunna garantera att omsorgsplikten i förhållande till den
enskilde eller företaget uppfylls, kan på goda grunder ifrågasättas. Många advokater med skatterätt som specialitet
hävdar med bestämdhet att Skatteverket i många fall inte
repekterar objektivitetsprincipen och att kravet på saklighet och opartiskhet inte upprätthålls. Jag vill ogärna tro
att denna beskrivning är riktig. Men, nödgas kontatera att
situationen inger allvarliga betänkligheter.
det anförs ibland att eftersom Skatteverket och förvaltningsdomstolen har en utredningsplikt saknas det behov
för den skattskyldige att också biträdas av ett ombud.
Detta är givetvis alldeles fel. Det är som att en misstänkt i
brottmål inte skulle behöva en försvarare med hänsyn till
Åklagarmyndighetens objektivitets- och utredningsplikt.
Såväl Migrationsverket, Finansinspektionen, Försäkringskassan som Skatteverket har en objektivitets- och utredningsplikt. I likhet med åklagaren omvandlas emellertid
också dessa förvaltningsmyndigheter till part – eller
något som i den enskildes perspektiv kan liknas därvid – i
samma ögonblick som ärendet eller målet kommer upp
i domstol. Är domstolen då hänvisad till myndighetens (i
vissa fall bristande) sakkunskap och argumentation, är det
betydande risk att rättssäkerheten åsidosätts. Det är också
vad som faktiskt sker i vissa fall.
Skattemål kan vara av nog så avgörande betydelse för
den enskilde. Det kan handla om stora materiella och
immateriella värden och vara utslagsgivande för såväl den
enskildes som företagets framtid. Mot den bakgrunden är
det svårt att förstå att den skattskyldige inte får ett biträde
och att staten inte ersätter den skattskyldiges ombudskostnader fullt ut när Skatteverket förlorar i domstol.
En skattskyldig som upptaxerats med betydande belopp
borde också vara tillförsäkrad juridiskt biträde.
vad myndigheten och domstolen går miste om när myndighetens motpart saknar ombud är en rättslig argumentering som går utöver ett ibland snävt myndighetsperspektiv. Det krävs i skatteprocessen en rättslig analys som inte
ensidigt tar sin utgångspunkt i myndighetens intressen,
utan också i den enskildes. Det är min övertygelse att en
ökad medverkan av advokater i förvaltningsprocessen i
allmänhet och i skatteprocessen i synnerhet, skulle gagna
rättsprocessen och bidra till ökad kvalitet och förutsebarhet i rättstillämpningen. Ökad advokatnärvaro skulle
också kunna fylla en preventiv funktion i myndighetsutövningen. Den offentliga förvaltningen förmår nämligen inte
alltid att vara god.
I regeringsformen föreskrivs numera rätten till rättvis
Advokaten Nr 5 • 2017

rättegång inom skälig tid. Denna bestämmelse saknar
Europakonventionens begränsning till civila rättigheter och brottsanklagelse. Detta innebär att till exempel
beskattningsfrågor och sociala förmåner omfattas av det
grundlagsfästa skyddet. Enskilda kan med åberopande av
grundlagen få sina rättigheter prövade, något som förutsätter medverkan av advokater.
rätten till fritt vald advokat – eller annat kompetent
biträde – är ett grundläggande rättssäkerhetskrav i en
rättsstat. Det är i det moderna samhället ännu viktigare
än det har varit tidigare. Den postindustriella välfärdsstaten med ett komplicerat och varierat näringsliv, med ett
mycket stort antal offentliga tjänstemän, en mycket hög
lagstiftningstakt och ett stort samt varierat antal krav från
stat och kommun mot den enskilde, gör det nästan omöjligt för den juridiskt oskolade, att utan hjälp ta tillvara sina
intressen. Den enskilde är utsatt och har som huvudregel
behov av ett kompetent ombud för att kunna mäta sig mot
en mäktig motpart. När det handlar om statens maktutövning är det ytterst en fråga om rätten till en rättvis
rättegång.
I förvaltningsmål utgår inte ersättning för ombudskostnader såvida det inte följer av särskild lagstiftning som till
exempel i tvångsmål där offentliga biträden förordnas eller i skattemål där den enskilde (framförallt) vid framgång
kan få ersättning enligt en specialregel i skatteförfarandelagen. Där stadgas att, den som i ett ärende eller mål har
haft kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat
som denne skäligen har behövt för att ta till vara sin rätt
– efter ansökan – har rätt till ersättning om den sökandes
yrkanden bifalls helt eller delvis, ärendet eller målet avser
en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen, eller
det finns synnerliga skäl för ersättning. Från denna regel
finns emellertid ett antal undantag. I realiteten innebär
detta att det endast är de välbesuttna som har möjlighet
att på allvar få sin sak prövad i domstol.
I förarbetena till rättshjälpslagen som trädde i kraft 1973
deklarerade dåvarande chefen för Justitiedepartementet
att principen om allas likhet inför lagen krävde, att rättshjälp måste medges i sådan utsträckning, att ingen av ekonomiska skäl hindrades från att ta tillvara sina intressen
i rättsligt hänseende, men att var och en skulle bidraga
till kostnaderna efter förmåga. Denna stolta deklaration
uppfylldes inte ens av rättshjälpslagen vid dess tillkomst
och, trots att den fortfarande anges vara målsättningen
med rättshjälpssystemet, kan den sedan länge hänföras till
lipservice.

”Princi
pen om
myndig
heternas
utrednings
ansvar ut
gör en god
handlings
regel. Jag
ifrågasätter
emellertid
det realis
tiska i att
myndig
heten och
dess tjäns
temän,
alldeles
oavsett
goda
ambitioner, alltid
förmår
leva upp
till denna
princip. ”

Anne Ramberg
anne.ramberg@advokatsamfundet.se
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Nyheter

Advokater som begår brott utanför
sin verksamhet ska kunna uteslutas
Lagförslag från regeringen
efter Advokatsamfundets
begäran.

Ja till förslag om
tvister om barn
I betänkandet Se barnet! (SOU
2017:6) föreslås att föräldrar
som överväger att inleda en
tvist om barn först ska vända sig
till socialnämnden för ett obligatoriskt informationssamtal.
Sveriges advokatsamfund har
i huvudsak ingen erinran mot
förslagen i betänkandet, men
framhåller i sitt remissyttrande
bland annat synpunkter mot att
ytterligare uppgifter läggs på socialförvaltningen ”som redan är
en överbelastad aktör och som
enligt Advokatsamfundets mening behöver stora tillkommande
ekonomiska resurser för att
kunna genomföra de uppgifter
som redan åligger dem, och än
mer för att utföra av utredningen
föreslagna ytterligare uppgifter”.
Advokatsamfundet har även
synpunkter mot den föreslagna
ändringen att vid bedömningen
av vårdnadsfrågan särskilt avseende ska fästas vid föräldrarnas
förmåga att ta ett gemensamt
ansvar i frågor som rör barnet,
i stället för som nu vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i
frågor som rör barnet. Samfundet ifrågasätter om det är en tillräckligt tydlig förändring för att
konfliktskapande agerande ifrån
föräldrars sida ska kunna undvikas och efterlyser en ny utredning kring möjligheten att lösa
tvistiga frågor kring ett barn.
8

Advokatsamfundet, som redan
2011 tog initativ till en ändring
och hemställde hos regeringen
att rättegångsbalkens regler om
uteslutning skulle ändras.
advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
välkomnar förslaget.
– Det är bra att regeringen
nu tillmötesgår Advokatsamfundets krav att kunna ingripa
mot advokater som begår brott
utanför advokatverksamheten,
säger hon.
Lagändringarna föreslås träda
i kraft den 1 januari 2018.

Mary Robinson var 2016 års pristagare av Stockholm Human Rights Award.

Datum för 2017 års Stockholm Human Rights Award fastställt
Prisceremonin för 2017 års
Stockholm Human Rights
Award äger rum den 20 november i Berwaldhallen,
Stockholm.
Utmärkelsen delas ut varje år
till en person eller organisation
som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja

demokratisk utveckling och
mänskliga rättigheter.
2016 års pristagare var Mary
Robinson, som bland annat
varit FN:s högkommissarie
för mänskliga rättigheter och
president i Irländska republiken. Som ordförande i stiftelsen
Mary Robinson Foundation – Climate Justice är Mary Robinson

en förkämpe för global rättvisa
åt de människor som är mest
sårbara för klimatförändringarnas inverkan.
Stockholm Human Rights
Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA),
International Legal Assistance
Consortium (ILAC) och Sveriges
advokatsamfund.
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Föräldrar som överväger att inleda en
tvist om barn ska först vända sig till
socialnämnden för ett obligatoriskt
informationssamtal, enligt förslaget.

Regeringen har lämnat en
lagrådsremiss till Lagrådet, där
regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat
ur Advokatsamfundet ska
utvidgas.
Enligt dagens lagregler kan
Advokatsamfundets disciplinnämnd utesluta advokater på
grund av brott som de begår
utanför sin advokatverksamhet
bara om det rör sig om ekonomisk oredlighet.

Regeringen föreslår nu att
också en advokat som genom att
begå brott utanför verksamheten visar sig uppenbart olämplig
att vara advokat ska uteslutas ur
samfundet.
Enligt regeringen är syftet
med förslaget att bättre säkerställa att advokater uppfyller
kravet på lämplighet, och att
enskilda ska kunna räkna med
att den rättsliga hjälp som advokater tillhandahåller uppfyller
högt ställda professionella och
etiska krav.
Regeringens förslag har
kommit till efter begäran från

Nyheter

Reportern Mathias Ståhle fick
Advokatsamfundets journalistpris
Mathias Ståhle, kriminal
reporter på Eskilstuna-Kuriren, har fått Advokatsam
fundets journalistpris 2017.
Hur reagerade du när du fick veta
att du hade fått priset?
– Med ganska stor förvåning, för det kom lite som en
blixt från en klar himmel. Vi
kriminalreportrar brukar inte
vara så fruktansvärt populära i
advokatkretsar!

FOTO: MARIE BREMBERG, TOM KNUTSON

Har sådana här priser någon betydelse för samhället och hur journalister uppfattas?
– För det stora flertalet
vanliga människor tror jag att
det finns en poäng i att visa
att advokater är en vanligtvis
ganska respekterad yrkesgrupp
som är känd för att arbeta med
saklighet, noggrannhet, tydliga
definitioner, och som går väldigt
metodiskt till väga. Det är egentligen en beskrivning som passar
bra på journalister också. Det
finns en pedagogisk poäng i att
lyfta fram att du har två professionaliserade yrkesgrupper.
Hur kom du på idén att kartlägga
och skriva om de främlingsfientliga propagandacentralerna och hur
de trakasserar journalister?
– Min arbetsgivare ville att jag
skulle titta på det här, inte för att
göra en journalistisk granskning
i första hand, utan därför att det
var ett arbetsmiljöproblem på
vår arbetsplats. Jag har många
kolleger som har råkat ut för
det. Jag såg ganska snabbt att det
var så organiserat som vi tyckte
oss se, och att graden av organisering var mycket högre än vanligt. Det förklarar också varför vi
valde att titta just på hoten som
riktar sig mot journalister.
Har du haft intresse för de här frågorna tidigare?
– Jag har skrivit mycket om
Advokaten Nr 5 • 2017

Nya riktlinjer för
sakframställning
Svea hovrätt har publicerat nya
promemorior om riktlinjer för
sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål
respektive dispositiva tvistemål
och familjemål.
Promemoriorna ersätter tidigare riktlinjer och är avsedda
att vara ett stöd för parter och
ombud i förberedelserna inför en
huvudförhandling i hovrätten.
Riktlinjerna har tagits fram av
Svea hovrätts viceordförandekonferens, som består av hovrättens hovrättsråd som också har
befattningen vice ordförande på
avdelning. Konferensen sammanträder regelbundet i syfte
att främja en enhetlig praxis i
hovrätten.

Reportern Mathias Ståhle har fått Advokatsamfundets journalistpris.

skinnskallar, högerextremister,
de nya nazistpartierna som
börjar växa fram, och skrivit
om AFA och Revolutionära
fronten på vänsterkanten. Och
nu på senare år har jag också
fått börja blanda in de militanta
jihadisterna som verkar i olika
källarmoskémiljöer. De är lite
samma andas barn, alltihop.
Vad är den viktigaste frågan just
nu i Rättssverige?
– Att bevara öppenheten i
rättsprocessen. Där finns starka
krafter i hela samhället som vill
begränsa insynen från utomstående. Med rättsprocessen är det
så tydligt att den alltid har byggt
på att trovärdighet kommer av –
förutom från att det är opartiska
bedömningar som görs av jurister i rättssalen – att allmänheten
har möjlighet att sitta med och
titta på hur man har kommit
fram till slutsatserna som ligger
till grund för domen. Där blir
det år för år större och större
inskränkningar.
– Vi har också ändringar i
offentlighet och sekretess, till
exempel när det gäller anhållanden. Fram till oktober förra året
var det en offentlig handling
om någon fick ett förordnande
om offentlig försvarare, och jag

kunde gå in och se vem som
hade fått en offentlig försvarare. Nu skapar sekretessen en
möjlighet för polisen att få en
person anhållen utan att någon
– inte familj eller någon annan
– över huvud taget vet om att
det har skett. Personen försvinner bara från kartan. Och det är
inte riktigt ett sådant samhälle
som vi brukar säga att vi vill ha.
I värsta fall kan man utsträcka
det ända fram till häktning, och
i vissa fall ända till åtal – och det
kan vara rätt långa perioder.
Vad har du för bild av svenska advokater?
– Det finns två sorter som
jag har lagt märke till: Den ena
är den som jag uppfattar som
mest intresserad av att ta inte
särskilt komplicerade uppdrag.
Sedan finns det den andra typen
av advokat, där man anar att
här finns det en idealistisk ådra
– den här personen vill åstadkomma någonting, vill bevisa
någonting, har lite tävlingsinstinkt och vill vinna för vinnandets skull. Det tror jag är en bra
egenskap hos alla jurister, och
det är samtidigt en väldigt bra
egenskap när man rekryterar
nyhetsjournalister. Tävlingsskalle – det har betydelse! MA

Svea hovrätt har publicerat nya prome
morior om riktlinjer för sakframställ
ning och framläggande av bevisning
i brottmål respektive dispositiva
tvistemål och familjemål.

Färre återfaller i brott
Den nedåtgående trenden för
återfall i brott håller i sig, visar
Kriminalvårdens årliga statistikrapport Kriminalvård och
statistik, KOS. Av dem som
lämnade anstalt eller påbörjade
en frivårdspåföljd under 2013
återföll 29 procent inom tre år.
Två år tidigare låg återfallet för
den gruppen på 31 procent.
Sedan 1999 har andelen kriminalvårdsklienter som återfaller
i brott som ger ny kriminalvårdspåföljd minskat med 13 procentenheter. Allra minst återföll
de som lämnade anstalt eller
påbörjade en frivårdspåföljd för
första gången.
Rapporten visar även att av
nyintagna i fängelse 2016 hade
många korta strafftider. Drygt
tre av fyra nyintagna som skrevs
in 2016 hade en strafftid på ett
år eller mindre. Var femte hade
ett fängelsestraff på endast en
månad eller mindre.
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Nyheter
Ersätts för arbete
före förordnandet
En advokat i Stockholm förordnandes den 30 januari i år som
offentligt biträde i ett mål om
beredande av vård enligt LVU.
Advokaten fick utredningen den
25 januari och begärde via socialtjänsten att bli förordnad och
följde med sin huvudman till ett
sammanträde i nämnden den 26
januari. Inför det hade advokaten
läst igenom den utredning som
låg till grund för ansökan om
vård.
Förvaltningsrätten beviljade
dock inte advokaten ersättning
för arbete samt tidsspillan som
skett innan förordnandet, varpå
advokaten överklagade beslutet
till Kammarrätten i Stockholm.
Den bedömer att arbetet innan
förordnadet var brådskande och
typiskt sett sådant som kan krävas för utförandet av uppdraget.
Advokaten beviljas därför begärd ersättning.
Kammarrätten i Stockholm
mål nr 1158-17
Antalet trakasserier och hot ökar i landets domstolar, enligt SVT Nyheter. Stockholms tingsrätts entré.

Om en överträdelse av Europakonven
tionen har skett ska den enskilde kunna
få gottgörelse.

Ny lag om rätt
till skadestånd
Regeringen föreslår att det i
skadeståndslagen införs en
möjlighet till skadestånd vid
överträdelser av Europakonventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna. Om
det saknas andra möjligheter
för att komma till rätta med en
konventionsöverträdelse, kan
ett rättsmedel vara att föra talan
om skadestånd mot staten eller
en kommun för att därigenom få
överträdelsen prövad. En sådan
möjlighet har under senare år utvecklats i svensk domstolspraxis.
10

Regeringens utredare föreslår
en rad åtgärder för att stoppa
trenden med ökande trakasserier och hot i domstolarna.
Antalet trakasserier och hot
ökar i landets domstolar, enligt
SVT Nyheter. Under 2016 registrerades 487 incidenter – en
ökning med 30 procent jämfört
med föregående år. 2009 rapporterades bara 170 incidenter i
domstolarna, men det har ökat
varje år.
I Domstolsverkets beräkning,
som SVT tagit del av, ingår
trakasserier, hot och våld men
också beslag, skadegörelse och
ordningsstörningar.
Sundsvalls tingsrätt beslutade
exempelvis den 19 maj om att
säkerhetskontroller ska genomföras vid tingsrättens lokaler
mellan den 1 juni och 31 augusti

”för att begränsa risken för att
det i domstolens lokaler begås
brott som innebär allvarlig fara
för någons liv, hälsa eller frihet
eller för omfattande förstörelse
av egendom”.
Den 30 maj presenterade regeringens utredare Barbro Thorblad en rad förslag på åtgärder
för att komma till rätta med
problemen och för att domstolarna ska bli tryggare miljöer för
brottsoffer, vittnen och andra
som vistas i lokalerna.
utredningen lämnar bland annat följande förslag:
l Domstolarna ska få bättre
möjligheter att hindra hot,
trakasserier och påverkan av
brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till
en sidosal i stället för att följa
förhandlingen inne i rättssalen.

l Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska också få
större möjlighet att närvara
genom videokonferens.
l Ordföranden ska inte kunna
visa ut störande personer bara
från rättssalen utan även från
domstolsbyggnaden.
l Reglerna om hur åhörare
får använda mobiltelefoner och
annan elektronisk utrustning
skärps. Rättens ordförande ska
också helt kunna förbjuda sådan
utrustning i rättssalen.
l Det ska vara förbjudet att
fotografera andra personer i
väntrum och andra allmänna
utrymmen i domstolarna.
l Fler ska omfattas av domstolarnas säkerhetskontroller.

utredningens förslag kommer
nu att skickas på remiss och är
tänkt att tas i bruk i juli 2018.
Advokaten Nr 5 • 2017
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Allt fler hot i domstolar

Nyheter

Regeringen föreslår utvidgning av
utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Regeringen föreslår justering
av 3:12-reglerna efter en dom
i Högsta förvaltningsdomstolen.
Regeringen föreslår i en promemoria från Finansdepartementet att den så kallade utvidgade
fåmansföretagsdefinitionen i
inkomstskattelagens 3:12-regler
(inkomstskattelagen 57 kap. 3 §)
ska justeras så att den får vidare
omfattning.
Vid en bedömning av om alla
verksamma delägare ska anses
som en enda delägare, och
företaget därmed ska anses vara
ett fåmansföretag, ska hänsyn
också tas till delägares eller
någon närståendes verksamhet både i det företag som
äger företaget som prövningen
avser och delägares eller någon
närståendes verksamhet i ett
annat företag som ägs av det
förstnämnda företaget.
Förslaget läggs fram efter en
dom i Högsta förvaltningsdom
stolen den 6 februari i år (mål
nr 4163-16). I domen slog HFD
fast att de delägare som ska

anses som en enda delägare vid
met som föreslås i ett utkast till
tillämpningen av den utvidgade
lagrådsremiss och som syftar
fåmansföretagsdefinitionen är
till att begränsa storleken på
de delägare som är eller har
det kapitalbeskattade utrymmet
varit verksamma i det företag
för delägare med små andelsinsom prövningen avser eller i
nehav.
ett av detta företag ägt fåmansDärför föreslår regeringen
företag. Enligt HFD ger lagen
nu att även en delägare som är
inte något utrymme att också
verksam i betydande omfattning
räkna in delägare
i ett företag, som
som är eller har
helt eller delvis,
LÄS MER
varit verksamma
direkt eller
Mål nr 4163-16 och Finansi betydande omindirekt, äger del
departementets promemoria
Justering av den utvidgade
fattning i andra
i det företag som
fåmansföretagsdefinitionen
företag i koncerprövning avser,
nen.
ska omfattas.
Regeringen menar efter att ha
Regeringen föreslår också att
tagit del av HFD:s dom att den
en delägare som är verksam i
nuvarande utformningen av den
betydande omfattning i ett anutvidgade fåmansföretagsdefininat fåmansföretag eller fåmanstionen därmed innebär att det
handelsbolag som helt eller
är möjligt att kringgå 3:12-reglerdelvis, direkt eller indirekt, ägs
na genom den aktuella företagsav det företag som äger del i det
strukturen, och föreslår därför
företag som prövningen avser
en ändring av definitionen.
ska omfattas.
Regeringen föreslår att ändregeringen motiverar också
ringarna ska träda i kraft den 1
ändringsförslaget med det
januari 2018 och tillämpas första
kapitalandelskrav som infördes
gången för beskattningsår som
den 1 januari 2014 och det tak
börjar efter den 31 december
MA
för det lönebaserade utrym2017. 

Utökat meddelarskydd föreslås

FOTO: ISTOCK

Utredningen föreslår meddelarskydd vid kollektivtrafik,
färdtjänst och skolskjuts.
Utredningen om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda
i verksamheter som är helt
eller delvis offentligt finansierade lämnade den 23 maj sitt
betänkande Meddelarskydd
– fler verksamheter med stärkt
meddelarskydd (SOU 2017:41)
till justitieminister Morgan
Johansson.
Utredningen föreslår att ett
stärkt meddelarskydd ska gälla
också för privatiserade offentliga verksamheter som kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.
Advokaten Nr 5 • 2017

I betänkandet föreslås att ett medde
larskydd ska införas också i kollektiv
trafiksverksamheter.

I februari antog riksdagen
lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (meddelarskyddslagen),
som träder i kraft den 1 juli 2017.
Lagen innebär att anställda i
enskilt bedriven verksamhet
inom skola, vård och omsorg,

som till någon del är offentligt
finansierad, får samma rätt som
offentligt anställda att lämna
uppgifter om verksamheten för
publicering av media.
Utredningen har haft i uppdrag att överväga om det finns
skäl att låta meddelarskyddslagen omfatta fler verksamhetsområden är de tidigare beslutade – skola, vård och omsorg.
I betänkandet föreslår den
särskilda utredaren Carina Gunnarsson att ett meddelarskydd
ska införas också i kollektivtrafiksverksamheter och i verksamheter som rör särskilda persontransporter inom färdtjänst,
riksfärdtjänst och skolskjuts.

Personuppgiftslagen ska enligt för
slaget upphävas och ersättas.

Ny dataskyddslag
ska komplettera
EU:s nya data
skyddsförordning
En ny dataskyddslag föreslås
komplettera EU:s nya dataskyddsförordning.
Dataskyddsutredningen har
lämnat över sitt betänkande till
regeringen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå en ny
nationell reglering om personuppgiftsbehandling som på ett
generellt plan kompletterar den
nya dataskyddsförordningen
som har beslutats inom EU.
I betänkandet föreslår utredningen att personuppgiftslagen
upphävs och att de kompletterande bestämmelser av generell
karaktär som de lägger fram
samlas i en ny övergripande lag
och förordning om dataskydd.
Den nya lagen kallas dataskyddslagen.
EU-förordningen lämnar utrymme för medlemsländerna att
stifta nationella lagar inom vissa
av förordningens områden.
Enligt dataskyddsförordningen
får medlemsstaterna själva
bestämma om och i vilken utsträckning myndigheter utöver
företag och andra enskilda ska
kunna tvingas betala administrativa sanktionsavgifter om de
bryter mot förordningen. Dataskyddsutredningen anser att
enskildas intresse av skydd för
sin personliga integritet väger
lika tungt om uppgifter behandlas i det allmännas verksamhet
som i den privata sektorn och
föreslår att även myndigheter
ska kunna åläggas att betala
sanktionsavgifter.
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Nyheter

JO kritiserar två rådmän för
tvistemålsdomar som gällde
vårdnad om barn.
Under en inspektion av Eksjö
tingsrätt uppmärksammade
justitieombudsmannen Lars
Lindström sju tvistemålsdomar
som gällde vårdnad om barn
där domstolen på olika sätt
angett att underlaget för rättens
prövning var handlingarna eller
akten i målet och vad som i
övrigt framkommit vid huvudförhandlingen i målet.
Efter att ha utrett tingsrättens
handläggning av målen kritiserar JO nu de två rådmän som
var ansvariga för domarna för
utformningen av domskälen eftersom domarna ger intryck av
att rätten grundade domarna på
mer än vad som hade förekommit vid huvudförhandlingarna.
JO skriver: ”Det som står i de
sju granskade domarna om att
underlaget för rättens prövning
var handlingarna eller akten
i målet och vad som i övrigt
hade framkommit vid huvudförhandlingen beskriver inte ett
lagligt sätt att handlägga målen.
Formuleringen ger intryck av att
rätten efter huvudförhandlingen
fritt kommer att botanisera i
akten för att få underlag till
domen. Sådana är alltså inte
reglerna.”

Justitieombudsmannen Lars Lindström.
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Advokater i LVU-mål
beviljas full ersättning
Kammarrätten i Göteborg
bifaller de två advokaternas
begärda ersättning.
Två advokater från Helsingborg
respektive Osby förordnades
som offentligt biträde åt varsin
förälder i ett mål om beredande
av vård enligt LVU åt föräldrarnas gemensamma barn.
Advokaternas arbete inne
fattade förutom den muntliga
förhandlingen i förvaltningsrätten även genomgång av omfat-

tande skriftligt material samt i
det ena av uppdragen medverkan vid socialnämndsmöte, och
de begärde därför ersättning
för 11 timmar och 30 timmar
respektive 16 timmar och 30
minuter.
förvaltningsrätten i Malmö
beviljade dock endast ersättning för 8 respektive 10 timmar,
varpå advokaterna överklagade
beslutet till Kammarrätten i
Göteborg.

Kammarrätten bedömer nu
att det arbete som advokaterna
lade ner var skäligt med hänsyn
till målets art och omfattning
och motiverat för utförandet av
uppdraget som offentligt biträde
i den aktuella typen av mål.
Advokaterna beviljas därför
begärd ersättning för ytterligare 3 timmar och 30 minuter
respektive 6 timmar och 30
minuter.

Kammarrätten i Göteborg
mål nr 1569-17 samt 1627-17

Rådman kritiseras för att ha
skickat handling vidare till polisen
JO kritiserar rådman för
polisanmälan under pågående
familjemål.
I ett familjemål uppgav ena
partens ombud vid ett sammanträde för muntlig förberedelse
i april 2016 att motparten hotat
ombudets klient via sms. Ombudet lämnade i samband med
detta in en handling där smsmeddelandet stod utskrivet.
En rådman vid Blekinge
tingsrätt skickade i juli 2016
handlingen vidare till Polismyndigheten för kännedom
och eventuell åtgärd. Efter att
polisutredningen rörande smsmeddelandet lagts ned anmälde
den part som påståtts ha skickat
sms:et tingsrätten till JO och
ifrågasatte om han skulle få en
opartisk och rättssäker prövning
i det pågående familjemålet då
tingsrätten tidigare hade polisanmält honom.
Justitieombudsmannen Lars
Lindström kritiserar nu i ett
beslut rådmannen vid Blekinge
tingsrätt för att ha skickat

JO kritiserar en rådman för att ha skickat en handling vidare till Polismyndigheten.

handlingen vidare till Polismyndigheten och ”att det bara är i
sällsynta undantagsfall en domstol bör göra en polisanmälan
med anledning av en brottsmisstanke som uppkommer under
handläggningen av ett mål”. JO
skriver i sitt beslut också: ”Domstolens opartiskhet kan annars

komma att sättas i fråga. Vidare
finns det en risk att parterna
inte vågar åberopa uppgifter
som har betydelse för den fråga
som domstolen ska avgöra om
det kan leda till att domstolen
gör en polisanmälan, något som
parten av olika skäl kanske själv
har valt att inte göra.”
Advokaten Nr 5 • 2017
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Rådmän
kritiseras för
domskälsskrivning

Nyheter
HILDARY/ADVOKAT I FRAMTIDEN

Advokatyrket är en
avundsvärt stimulerande miljö
Eva Hägg tycker fortfarande
att advokatyrket är spännande och roligt efter 30 år på
samma byrå.
Eva Hägg, delägare på Mannheimer Swartling Advokatbyrå,
berättade personligt om advokatrollen med utgångspunkt
från sin karriär. Hon började på
Carl Swartling Advokatbyrå efter
att hon hade suttit ting. Nu har
byrån, som efter fusionen med
Mannheimer & Zetterlöf 1990
blev Mannheimer Swartling,
varit hennes arbetsplats i 30 år.
Under den tiden har advokatbranschen förändrats och utvecklats på många plan. När Eva
Hägg började på byrån förekom
inte någon specialisering. Det
var omkring 1990 som byrån,
som en av de första i Sverige,
började specialisera sig. Av en
händelse kom hon att inrikta
sig på börs- och bankärenden.
Så småningom kom arbetsuppgifterna att handla mer om
projektledarskap. När byrån
etablerade kontor i utlandet, arbetade hon på det lilla kontoret
i New York i några år.
Hon tvekade inte att ta sig an
interna roller, som att sitta i utskott, leda verksamhetsgruppen
eller ingå i byråns styrelse. Till
slut blev hon delägare – när hon
väntade sitt andra barn.
Det har inneburit ansvar för arbetsuppgifter utöver advokatuppdraget, som frågor om personal,
strategi, ekonomi, handledning
och ledarskap. Hon har ägnat
mycket tid åt ledarskapsfrågor.
Eva Hägg har också åtagit sig
uppdrag i olika organ för börs,
bolag och aktiemarknad, och
hon anlitas som ordförande för
stora bolagsstämmor.
Hon påminde om att markAdvokaten Nr 5 • 2017

ökat fokus på lönsamhet. Det
finns en risk att entreprenörs
andan försvinner när organisationerna blir så stora som i dag
– alla medarbetare tänker inte
på att de är en del i att driva ett
eget företag.

Advokat Eva Hägg talade på Hildarys och Advokat i framtidens lunchmöte den 24 maj.

nadsföring är en viktig del av
advokatyrket, men tyckte inte
att man skulle tänka i vanliga
säljtermer när man säljer in sig
själv och sina tjänster.
– Jag tycker att humor och
empati är bra säljverktyg även
för en affärsjurist, sa hon.
eva hägg sammanfattade varför
hon tycker att advokatyrket är
bra och roligt efter 30 år:
– Det är en avundsvärt
stimulerande miljö – att syssla
med spännande juridiska frågor
och sammanhang där anspänningen ger kickar. Att vara en
del av samhällsutvecklingen, att
få lära sig saker som man inte är
utbildad för och att få kämpa för
att lära känna sig själv.
Hon ställde upp en devis för
advokatyrket:

– Att försöka se nya frågor
inte som problem, utan som utmaningar som är där för oss att
lösa – det är det som är vår roll!
Eva Hägg nämnde några
skillnader mellan advokatyrket nu och när hon började på
advokatbyrån:
l Fokus på projekthantering
har ökat. Det är i hög grad det
klienterna köper.
l Nu går allt fruktansvärt
snabbt. För 30 år sedan hade
byrån gemensam postöppning
varje morgon – nu är man ständigt uppkopplad.
l Köparna av juridiska tjänster är mer sofistikerade och
krävande, och de arbetar lika
mycket själva i ärendena. De betalar ett högt pris och förväntar
sig leverans.
l Det är ökad konkurrens och

eva hägg avslutade med att
reflektera över vad hon ser som
de största utmaningarna för
advokatbranschen:
l Oförutsägbarheten i advokatyrket.
– Vi måste arbeta för att skapa förutsägbarhet i vårt dagliga
arbete, så att man vet att man
någon gång kan få vara ledig.
l Skapa en hållbar arbetsplats.
– Vi måste hitta ett förhållningssätt för att vara en attraktiv
arbetsgivare för unga jurister.
Det håller inte att arbeta dygnet
runt i långa perioder. Förhållningssättet leder också till frågor
om lönsamhetsmodellerna.
l Engagemang och ansvarstagande.
– För att åstadkomma det i
en stor organisation måste man
arbeta med målbilder för både
byrån och individen.
l Karriärens utformning.
– Varför måste man göra allt
mellan 28 och 38? Kan man inte
dra ned på arbetstempot i mitten, och komma tillbaka och bli
delägare senare?
l Kvinnliga delägare.
– Det är en helt avgörande
fråga!
l Ny utveckling och nya krav.
– Hur förhåller vi oss till
teknisk utveckling, nya arbetssätt, nya kommunikationssätt?
Vi måste fundera på hur vi ska
anpassa oss och vad som krävs
för en attraktiv verksamhet i
MA
framtiden.
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Världen
Vägledning om
advokaters IT-skydd
CCBE, Rådet för de europeiska
advokatsamfunden, har antagit
en vägledning om att förbättra
advokaters IT-skydd mot olaglig
övervakning. Vägledningen riktar
sig till de advokatsamfund som
är medlemmar av CCBE och består av två delar. I den första delen ges en allmän översikt över
hur advokater kan förhålla sig till
IT-säkerhetsfrågor. Den andra
delen ger mer specifik vägledning till vilka tekniska åtgärder
advokater kan vidta för att
skydda sig mot olaglig övervakning eller andra ingrepp i deras
IT-system.
Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.

Migrationsverket stoppar alla
Dublinöverföringar till Ungern
Migrationsverket har bestämt
att tills vidare stoppa alla
överföringar av asylsökande
till Ungern. Skälet är att asylsökande har svårt att få sina
skyddsskäl prövade i Ungern.
Migrationsverket har tidigare
överfört asylsökande till Ungern
bara i begränsad omfattning,
eftersom Ungern inte har
tagit emot de sökande. Det nya
beslutet innebär i praktiken att
Migrationsverket fortsätter att
fatta beslut om överföringar
till Ungern, men att verket
samtidigt beslutar att överföringarna tills vidare inte ska
genomföras.

Bakgrunden till Migrationsverkets ställningstagande är den
nya ungerska asyllagstiftningen.
Den trädde i kraft den 28 mars
och innebär bland annat att alla
asylsökande hålls i ”transitzoner” vid Ungerns gräns mot Serbien medan deras ansökningar
behandlas. Undantag görs bara
för barn under 14 år.
ungern har också förklarat
att landet inte kommer att
godta några överföringar enligt
Dublinförordningen, om den
sökande inte har visum till Ungern, är asylsökande från västra
Balkan, eller är ett barn utan
vårdnadshavare och överfö-

ringen till Ungern bedöms ligga i
barnets bästa intresse.
Migrationsverket ska nu utreda närmare i vilken utsträckning asylsökande kan få tillgång
till den ungerska asylprocessen och om asylsystemet och
mottagandet har systematiska
brister som innebär omänsklig
eller förnedrande behandling
av de sökande enligt artikel 3.2 i
Dublinförordningen.
migrationsverket har omkring
100 ärenden där verket har beslutat om överföring till Ungern
enligt Dublinförordningen, men
där överföringarna inte har
MA
genomförts.

Riksdagsnätverk vill se lag mot organhandel

Advokat ny president
i Sydkorea
Den 64-årige människo
rättsadvokaten Moon
Jae-In som har valts till
president i Sydkorea. Moon leder
Demokratiska partiet och valdes
efter att Sydkoreas förre president Park Geun-Hye tvingades
avgå i mars efter anklagelser för
inblandning i en omfattande korruptionshärva.

Ny praxis i Europadomstolen vid avslag
Från och med 1 juni 2017 har
Europadomstolen för mänskliga rättigheter en ny praxis för
motivering vid avslag vid beslut
som fattats av en enda domare.
CCBE, Rådet för de europeiska
advokatsamfunden, välkomnar
beskedet som CCBE arbetat för i
flera års tid.
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Onsdagen den 3 maj arran
gerade de ett seminarium i
riksdagen om organhandel
i Kina. Huvudtalare var den
amerikanske journalisten och
författaren Ethan Gutmann som
skrivit boken The Slaugther om
en storskaligt organiserad och
statligt involverad transplantationsindustri i Kina.
Gutmann berättade att det
enligt officiella siffror från
kinesiska regeringen genomförs
omkring 10 000 organtransplantationer i Kina varje år från
frivilliga donatorer och avrättade fångar. Hans efterforskningar
visar dock att det egentligen
sker 60 000–100 000 organtransplantationer i Kina varje år,
troligen ännu fler.
– Sannolikt står samvetsfångar

Journalisten Ethan Gutmann talade vid ett seminarium i riksdagen om organhandel
i Kina.

för lejonparten av organdonationerna, mot deras vilja. Sedan
förföljelserna av Falungong-rörelsen 1999 har det skett en massiv ökning av organtransplantioner, sade Ethan Gutmann.
Transplantationerna är inte
bara avsedda för kinesiska
patienter utan också föremål
för en organturism från andra
länder. Spanien och Italien har
nyligen antagit en lag som kriminaliserar organhandel.

Journalisten och författaren
Ethan Gutmann välkomnar
nätverket mot organhandel i
riksdagens förslag att kriminalisera organhandel i Sverige och
andra EU-länder.
– Jag vet inte om en sådan
lagstiftning skulle rädda liv.
Men jag tror att den kinesiska
regeringen skulle lyssna till
kritiken. Och att inte ignorera
problemet ger Sverige rent samJP
vete, sade han.
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Sydkoreas nya president, människo
rättsadvokaten Moon Jae-In talar på en
presskonferens den 10 maj i Seoul.

Spanien och Italien har nyligen
antagit lagar som kriminaliserar organhandel. Det nyligen
bildade nätverket mot organhandel i riksdagen vill se att
en liknande lag införs i Sverige
och andra EU-länder.

Världen

”Saddams rättegång
var en skenprocess”
– Att försvara Saddam Hussein innebar stora faror. Därför skrev jag mitt testamente
innan jag for till Irak, sa den
libanesiska advokaten Bushra
al-Khalil.
Bushra al-Khalil var en av den
avsatte irakiske diktatorn Saddam Husseins försvarsadvokater.
Vid en föreläsning ordnad av
Advokater utan Gränser den
30 maj berättade hon om sin roll
i rättegången mot Saddam.
Ockupationsförvaltningen i
Irak, Provisoriska koalitionsmyndigheten, stiftade en särskild
lag den 9 december 2003 som
skapade en specialdomstol för
att döma Saddam. Saddam tillfångatogs den 13 december.
– Ett av de skäl som drev mig
att ta uppdraget var att jag fick
veta att domen mot Saddam var
förutbestämd före rättegången
och att han skulle avrättas. Jag
ringde nyhetskanalen al-Jazira
och förklarade att jag var intresserad av att vara försvarare i
rättegången, sa Bushra al-Khalil.
tre av saddams övriga försvarsadvokater mördades under
processen. Under rättegången
lät rättens ordförande avlägsna
Bushra al-Khalil från rättssalen
vid flera tillfällen. Försvararna
hade inte möjlighet att tala med
Saddam i enrum, och fick inte
tid att förbereda förhören under
rättegången.
– Min plan var att avslöja för

Bushra al-Khalil var en av den avsatte
irakiske diktatorn Saddam Husseins
försvarsadvokater.

familj, och det väckte uppseende
när hon åtog sig försvararuppdraget.
– Saddam var upprörd över
att han anklagades för att ha dödat shiiter av sekteristiska skäl,
fast han var sekulär, sa Bushra
al-Khalil.
Bushra al-Khalil underströk
att en president vanligen har
immunitet och inte ska ställas
till svars för sina handlingar som
president.
– För att undgå detta, försökte
man ge intryck av brott mot
mänskligheten, sa Bushra alKhalil.
Dödsstraffet hade avskaffats
i irakisk lag. Men Provisoriska
koalitionsmyndighetens chef,
amerikanen Paul Bremer, hade
fått befogenhet att justera den
irakiska strafflagen.
– När vi i försvararteamet läste
lagen, upptäckte vi att dödsstraffet hade återinförts, sa Bushra
al-Khalil.

omvärlden att det var en skenrättegång. Vi tyckte att det var
oerhört viktigt att alla skulle få
reda på att rättegången inte var
opartisk och rättvis, sa Bushra
al-Khalil.
Saddam åtalades för brott mot
mänskligheten, som bestod i att
han undertecknade dödsdomar
mot 148 shiiter från staden Dujail
som dömdes för ett attentatsförsök mot honom 1982. Rättegången inleddes i oktober 2006.
Saddam var sunnit. Bushra
al-Khalil tillhör en känd shiitisk

den 5 november 2006 dömde
tribunalen Saddam till döden
genom hängning. Hans överklagande avslogs den 26 december,
och den 30 december avrättades
han. Övriga åtal mot Saddam
lades därmed ned.
Amnesty uttalade att rättegången var orättvis, och Human
Rights Watch ansåg att rättegången var bristfällig och att
avrättningen av Saddam innebar
ett betydande steg bort från
MA
rättsstaten i Irak.

som arbetar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna.
AUG arbetar för ett fritt och oberoende advokatväsende vilket är en
absolut förutsättning för rättsstatens
upprätthållande.
AUG:s grundläggande princip är individens rätt till en rättvis rättegång.

AUG ska i synnerhet bistå advokater/advokatorganisationer i deras
arbete för mänskliga rättigheter och
bistår advokater som drabbas av förföljelse eller påtryckningar eller som
får sin självständighet hotad.
Läs mer på webbplatsen
advokaterutangranser.se.

ADVOKATER UTAN GRÄNSER
Advokater utan gränser (AUG) är en
ideell partipolitisk obunden organisation som har till uppgift att inom och
utom Sverige tillvarata de mänskliga
rättigheterna och verka för rättsstatens principer.
AUG bildades 1998 och organiserar
advokater och biträdande jurister
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Få svenska
advokater i
nätverket Elena
Europeiska advokater som
arbetar med migrationsrätt
samarbetar genom nätverket
Elena. Advokat Tomas Fridh
menar att fler svenska advokater borde använda sig av
resursen.
I stora delar av Europa hanteras
huvudsakligen mål rörande migrationsrätten inte av advokater
och biträdande jurister utan av
frivilligorganisationer. Organisationerna driver tillsammans
juristnätverket Elena, som finns
i 35 europeiska länder.
I Sverige, Norge och Frankrike
koordineras nätverket av advokater. Tomas Fridh, advokat
i Göteborg och ordförande för
migrationskollegiet i västra
Sverige, är koordinator i Sverige
för nätverket.
– Internationellt är nätverket
väldigt aktivt. Det allra mesta
arbetet handlar om dialog vid
jämförande studier av lagstiftning eller när klienter flyttar
mellan länder. Vi hjälper utländska kollegor genom att svara på
hur rättsläget ser ut i Sverige när
det finns principiella mål, säger
Tomas Fridh.
Omkring 50 svenska advokater och jurister är anslutna till
nätverkets utskick med aktuell
internationell och sammanställd
praxis från hela Europa om
migrationsrätt.
Tomas Fridh tycker att nätverket är en resurs som fler svenska
advokater borde använda sig av.
– Det är en resurs som har
mycket ämneskunskap. Eftersom Europarätten och migrationsrätten blivit mer och mer
betydelsefull, så skulle kurserna
och utbildningsmaterialet vara
nyttigt för än fler advokater som
arbetar med internationell migrationsrätt. Vi kan använda oss
ännu mer av dess mejlnätverk
och framför allt gå på kurser och
delta mer aktivt i det nationella
nätverket, säger Tomas Fridh.
15
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CV
Stefan Strömberg var lagman
vid Stockholms
tingsrätt 2013
(1 november)
–2017 (31
januari). Dessförinnan var
han lagman
vid Göteborgs
tingsrätt 2009–
2013. Innan
det var han
generaldirektör i
Regeringskansliet. Under åren
2005–2007
var han rikspolischef och
under åren
1998–2004
generaldirektör
för Domstolsverket. Han
arbetade under
åren 1988–1998
i Justitiedepartementet, först
som rättssakkunnig, därefter
som departementsråd,
rättschef och
slutligen expeditionschef. Han
förordnades
som hovrättsassessor 1987.
Stefan
Strömberg har
medverkat i
flera statliga
utredningar.
Han var under
åren 1991–2012
redaktör och
ansvarig utgivare för Svensk
Juristtidning.

Efter studierna valde
Stefan Strömberg
domarbanan. Det
blev en synnerligen
lång och omväx
lande karriär som
rymde uppdrag som
generaldirektör för
Domstolsverket,
rikspolischef, lag
man för Göteborgs
och Stockholms
tingsrätter samt
flera mycket stora
utredningar.
16
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Aldrig rädd att
säga sin mening
Under en lång och stundtals dramatisk karriär har Stefan Strömberg upplevt
mer än de allra flesta i svenskt rättsväsende. Med en unik blick har han fort
farande klara åsikter om vad som fungerar och vad som behöver reformeras.
TEXT OCH FOTO: TOM KNUTSON

S

tefan Strömbergs sista arbetsdag som lagman för Stockholms
tingsrätt den sista januari var
inte en befrielsens dag. Tvärtom, han
hade mer än gärna fortsatt tills han
blev 69 år i stället för som nu 67 år.
– Det är roligt att arbeta, särskilt
med frågor om utveckling och förändring. Det fanns mycket mer att göra.
Men jag har ju vant mig vid tanken så
det var inte en chock.
Stefan valde att inte behålla någon
nyckel eller passerkort. Bättre att
bryta helt, var hans motto. Han är
avspänd och ger ett lugnt och nyfiket
intryck.

”Det var en
chef som sa
till mig att du
behöver inte
låta som om
du har ätit
taggtråd när
du talar med
oss. Det var
säkert så att
jag var ganska krävande.
Jag krävde
resultat.”

möjligen har erfarenheterna av det
franska sättet att debattera även påverkat honom.
– Ibland kan det finnas en tendens
i vårt land att vara väl känslig, säger
han.
Efter gymnasiet började han studera juridik i Lund. Studierna gick inte
med rekordfart utan Stefan tog sex år
på sig. Orsaken var att han engagerade
sig i studentlivet, Lunds nation. Stefan Strömberg brann inte direkt för
juridiken under studierna. Känslan
och upplevelsen att det var roligt och
spännande att vara jurist kom först
när han började arbeta, berättar han.

UNGDOMSÅREN

KARRIÄREN

Stefan Strömberg föddes i Lund. Sin
ungdom tillbringade han till stor del i
Paris, där pappan verkade som kyrkoherde i tjugo år i den svenska församlingen. Det har gjort att Stefan talar
franska och har ett annorlunda perspektiv. Ofta jämför han andra länder
med Sverige hur det kan se ut.
– I många avseenden finns det inte
absoluta sanningar. Eller också är det
så att det finns absoluta sanningar
men de gestaltar sig olika, hur de til�lämpas, säger Stefan som anser att

Efter studierna valde Stefan Strömberg domarbanan. Det blev en synnerligen lång och omväxlande karriär
som rymde uppdrag som generaldirektör för Domstolsverket, rikspolischef, lagman för Göteborgs och Stockholms tingsrätter, flera mycket stora
utredningar. Stefan Strömberg kom
under sin karriär att vara med om
flera svåra och dramatiska uppdrag.
Han har följt rättsväsendets utveckling från ”förarsätet” och varit direkt
inblandad i flera av de stora föränd-
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ringarna, inte minst den stora tingsrättsreformen. Mer än en gång har det
blåst hårt. Att vara generaldirektör för
Domstolsverket var ”inte alltid angenämt”, berättar Stefan med sitt typiska sätt att använda underdrifter. Han
trivdes dock bra och arbetade med
kloka människor och de såg tydligt
vad som behövde göras. Efter uppdraget på Domstolsverket fick han en förfrågan om att bli rikspolischef. Stefan
tvekade inte att ta uppdraget. Stefan
Strömberg tyckte att det var spännande, att han hade stöd i sitt arbete och
att man fick igång ett viktigt långsiktigt förändringsarbete. Men så inträffade ett regeringsskifte. Bland annat
fick hans strama syn på budgetfrågor
fick då delar av polisen, framför allt
vissa polischefer som ogillade hans
styrning, berättar Stefan, att framföra
kritik mot honom.
– Det var en chef som sa till mig att
du behöver inte låta som om du har
ätit taggtråd när du talar med oss. Det
var säkert så att jag var ganska krävande. Jag krävde resultat.
Vindarna blåste allt hårdare och
Stefan Strömberg fick lämna uppdraget med några veckors varsel. Efter
uppdraget som rikspolischef och en
period på Justitiedepartementet fick
Strömberg uppdraget som lagman för
Göteborgs tingsrätt. Domstolen hade
en mycket stor målbalans och även
andra problem. Tillsammans med
personalen tog sig Stefan Strömberg
an uppdraget. När han till slut läm17
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nade tingsrätten var den i ett ganska
gott skick, anser han. Efter några fina
år vid Göteborgs tingsrätt sökte sig
sedan Stefan till Stockholms tingsrätt
där han trivdes mycket bra.
Plötsligt hörs ett hundskall från Stefans innerficka. Han tar fram sin mobiltelefon. ”Ursäkta, Strömberg!” (En
röst talar med honom). ”Ja, men jag är
inte intresserad, hejdå!”
Säljare?
– Ja, jag har nämligen en gång gjort
en utredning om telefonförsäljning,
fakturabedrägeri och annat. Därför
har jag inte satt in ”nixregistret” eftersom jag är lite nyfiken på att se vad det
är för folk som ringer. Då ser jag att
det är mycket komplicerade saker, det
som stöter mig mest är att det är så
mycket finansiella tjänster som säljs
på det sättet. Så ringer de till sådana
här åldringar, säger han och skrattar
roat.
SÄGA VAD MAN TYCKER

Stefan Strömberg har alltid varit tydlig med vad han tycker. Han har bland
annat kritiserat Domarnämnden för
dess sätt att arbeta. Som han ser det
arbetar nämnden likt en domstol där
de sökande ger in sina inlagor som
nämnden sedan viktar och jämför. Däremot missar den att vara tillräckligt
proaktiv med att följa upp och närmare undersöka de sökandes personliga
lämplighet.
Stefan Strömberg uppfattar det
som att Domarnämnden uppfattar sig
ha bevisbördan för att en sökandes
lämplighet för en anställning kan ifrågasättas i stället för att den sökande
ska visa att den är mest lämpad.
DOMARROLLEN/DRIVKRAFT

Stefan Strömbergs uttalande om Domarnämnden är ett exempel på hur
han återkommande under sina yrkesår inte dragit sig för att säga sin
mening.
– Att säga sin mening generellt sett i

”Att säga
sin mening
generellt sett
i en sakfråga
är att visa
respekt. Att
inte säga
något och
avstå från
konflikt är
respektlöst.
Men sedan
kan man
säkert ibland
vara lite
smartare.”

en sakfråga är att visa respekt. Att inte
säga något och avstå från konflikt är
respektlöst. Men sedan kan man säkert ibland vara lite smartare, säger
Stefan och ler underfundigt.
På en fråga om var hans civilkurage
kommer ifrån svarar Stefan Strömberg att hans domarvärv är en viktig
pusselbit.
– Det finns flera andra bitar, men jag
tror att jag har identifierat mig med
domarrollen och framför allt sett att
självständigheten man har som domare inte är en rättighet utan en skyldighet att alltid stå upp för det som man
tror är rätt.
FÖRÄNDRING

Stefan Strömberg konstaterar att den
största förändringen under hans år i
rättsväsendet är det förändrade perspektivet från inifrån–ut till det motsatta: utifrån–in. Samma utveckling
återfinns även i andra delar av samhället och det är en utveckling som
han varmt välkomnar. Men allt är inte
solsken. Ett allvarligt bekymmer i det
svenska rättsväsendet, enligt honom,
är den valhänta hanteringen av informationstekniken, IT.
– Man ser inte att den är en viktig
del av verksamhetens kärna, utan
man ser IT snarare som en elektrisk
skrivmaskin.
Det finns två stora problem som rör
IT, säger han och slår lätt med handen
i bordet. De olika myndigheterna och
deras verksledningar har inte i tillräcklig utsträckning insett hur viktigt
IT är. Det borde investeras mycket
mer pengar, tankemöda och dialog
med verksamheterna om hur de kan
utvecklas. Ett bra exempel på hur det
kan fungera är Skatteverkets deklarationer.
En andra delfråga som hör samman
med IT är brottmålen inom det som
kallas rättskedjan. Informationshanteringen borde synkroniseras för att
undvika dubbelarbete, dessutom vidmakthåller man då en hög kvalitet.

PERSONLIGT
Familj
Gift med riksdagsdirektör Kathrin
Flossing, tre vuxna barn och två
barnbarn.
Kör
BMW 218d från 2015.
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Läser just nu
I am Pilgrim av Terry Hayes och
tolfte delen av The Cambridge
Medieval History.
(Stefan läser alltid böckerna i
mobiltelefonen. Då har han dem
alltid med sig.)

Favoritplats
Hemmet i Täby utanför Stockholm.
Favoritapp
Ibooks.

En förklaring till att den digitala revolutionen inte har nått rättsväsendet
hör samman med att de självständiga
myndighetsorganisationerna, som är
en god sak i sig, leder till att de gör
olika prioriteringar.
– Statsmakterna, det vill säga regeringen och Justitiedepartementet,
borde gå in och tala om vad som ska
göras och att det måste bli en rättning
i ledet, kommenterar Stefan Strömberg bestämt.
Ytterligare en sak som bekymrar
honom är tvistemålens utveckling.
Det har blivit allt vanligare att dessa
blivit mycket omfattande och ofta
onödigt komplicerade, det senaste exemplet är HQ-målet.
– Det är dags för en översyn av tvistemålsprocessen som innebär en förenklad och snabbare hantering. Inte
för att vara ekonomiskt rationella
utan för att processen ska bli snabb
och effektiv för parterna, säger Stefan som betonar att det inte bara är
advokater som bland annat genom
vidlyftig processföring är orsaken till
den negativa utvecklingen utan även
domarna som i stor utsträckning til�låtit utvecklingen.
ADVOKATERNA

Som domare har Stefan Strömberg
framför allt haft brottmål och hans erfarenheter av brottsmålsadvokater är
goda. Han tycker dock att det borde
finnas bättre möjligheter för advokater att förbereda sig, något som han
föreslog i Straffprocessutredningen.
Mer som ett slags rådgivning än en
förberedelse för en förhandling för att
tydligt göra klart för den tilltalade vad
målet handlar om.
– Man bör ha möjlighet att få samråda med en advokat om man åtalas för
ett brott som ger mer än böter, säger
Stefan och tillägger att tycker man att
kostnaderna för försvarare ökar för
snabbt så bör man snarare titta på var
de stora kostnaderna finns och då inte
minst hur stora rättegångar läggs upp:
– Det finns exempel på rättegångar
med väldigt många försvarare som var
och en i praktiken har små möjligheter
att göra något i målet även om de hade
velat utan mest sitter av tiden.
VÅGA STYRA

Det faktum att flera av senare års stora
och efterfrågade utredningar, till exAdvokaten Nr 5 • 2017
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empel Straffprocessutredningen och
Nämndemannautredningen, hamnat
på hyllorna är olyckligt, anser Stefan
Strömberg. Ett grundläggande problem är att de i den politiska delen, regeringen och de politiskt sakkunniga,
fäster för lite avseende vid det faktum
att uppgiften att styra riket inte bara
består i att bedriva politik utan att det
också handlar om att vara vd i staten;
man måste underhålla och utveckla
sin verksamhet, betonar han. Utredningar presenteras men sedan saknas
tillräcklig vilja utan de bara läggs åt
sidan. Men sedan dyker frågan upp
igen.
– I stället skulle man kunna lägga
frågan på bordet och fråga sig hur
man skulle kunna förändra förslaget
så att det blir mer ”aptitligt”.
Stefan Strömberg tycker att det
känns tillfredsställande att ha fått vara
med om en spännande tid när mycket
Advokaten Nr 5 • 2017

utveckling har skett. Han nämner särskilt reformen då antalet tingsrätter
minskade från 96 till 48.
– Det är en förändring som inte jag
är ensam om att stå bakom, men jag
har varit med om den. Det har varit en
viktig reform även om den kan kännas
väldigt fysisk. Jag tror att domstolarna
och parterna har vunnit på reformen
eftersom den bland annat underlättar
rekrytering och därigenom bidrar till
en kvalitativt hållbar domstolsorganisation.
GLESBYGDEN

När Stefan Strömberg blickar framåt
ser han rekryteringsfrågan till domartjänster i glesbygden som en viktig och svår uppgift. Även frågan om
tingsrätter i glesbygdsområden borde
diskuteras. Det gäller även statsförvaltningen i övrigt.
– Hur ger vi människor i glesbygd så

Stefan Strömberg
har återkommande
under sina yrkesår
inte dragit sig för att
säga sin mening.

bra service som möjligt? Det är inte säkert att det är att ha en domstol, som
det är svårt att rekrytera till. Kanske
är det bättre med videomöjligheter
eller att domarna reser ut och håller
ting, säger han.
Trots att Stefan gått i pension fortsätter han att ta uppdrag som utredare. Några planer på att skriva memoarer eller någon annan bok finns inte.
– Nej, jag tar mig fram i maklig takt.
Jag tycker om att läsa och se på film,
säger han och skrattar stort.
Finns det någon röd tråd du kan se i
efterhand?
– Jag har fått arbeta med saker, i
varje fall under den senare hälften,
där det har förväntats att man ska förbättra och förändra. Det är uppgiften
som är det centrala, inte rollen eller
titeln. Man har inte fått jobbet för att
sitta och jäsa. n
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GÄSTKRÖNIKÖR
JOHANNES FORSSBERG

Juristerna behövs i
avståndet mellan mina två världar, opinionsjournalistiken och juridiken, är avsevärt i Sverige, till skillnad från
i exempelvis USA och Storbritannien där de ofta möts.
Svenska jurister blir vid sin läst i större utsträckning än
sina frispråkigare anglosaxiska kollegor.
I den traditionella svenska rättskulturen, färgad av gamla ämbetsmannaideal, är ordet åsikt närmast ett skällsord.
En privat åsikt är motsatsen till en välgrundad rättslig
uppfattning. Åsikter kan väcka misstankar om juridisk
oskärpa. Därför gör man bäst i att inte uttrycka dem för
högt.
Beskrivningen verkar kanske antikverad men med
färska erfarenheter från juristprogrammet kan jag intyga
att idealet om den åsiktsbefriade svenska juristen är förvånansvärt livskraftigt även i den nya juristgenerationen.
Obehaget inför åsikter är paradoxalt med tanke på att
arbetet som jurist, oavsett yrkesroll, går ut på att förhålla
sig till just åsikter. Närmare bestämt de åsikter som för
tillfället utgör gällande rätt. Dessutom har ju rätten i
många fall ingen tydlig åsikt och då är man illa tvungen att
försöka formulera en egen, utifrån de ledtrådar som finns.
juridiken är i grunden en åsiktsbransch. Och en jurist
måste kunna skilja sina åsikter från rättens. Men det blir
inte lättare för att man låtsas att man inte har några. Jag
är övertygad om att operationen tvärtom blir svårare om
man inte till att börja med är klar över var man står. Den
som har tydliga åsikter och vågar uttrycka dem blir knappast en sämre jurist. Däremot blir samhällsdebatten, och i
förlängningen samhällsutvecklingen, sämre om juristerna
inte törs vara med.
Jurister har alla möjliga åsikter i rättsliga och politiska frågor men en gemensam vana av att fundera över
20

hållbara lösningar på svåra problem, eftersom det är vad
juridik går ut på. Jurister har en förmåga att tänka på
konsekvenser, att väga intressen mot varandra och att
hålla sig till sak. Det är kvaliteter som behövs i det grälsjuka skyttegravskrig som det offentliga samtalet börjar
urarta i. Därför behöver de modiga advokater, domare och
rättsvetenskapare, med flera, som gjort sig hemmastadda
i den ogästvänliga, ibland rent skoningslösa, terräng som
samhällsdebatten utgör få sällskap av betydligt fler.
juristerna måste våga ge sig ut i debatten utan att krampaktigt hålla en paragraf i handen. Det vill säga lämna den
gällande rättens ”comfort zone” och släppa sargen.
Det är i och för sig mycket viktigt och hedersamt att
jurister reder ut de missförstånd och myter som regelbundet, på grund av bristande rättslig allmänbildning, sprids
i såväl etablerade som sociala medier om brottmålsdomar
och annat. Men juristens roll i samhällsdebatten blir väl
stympad om den bara går ut på att, något uppfordrande,
upplysa allmogen om rätten.
Martin Luther skrev för 450 år sedan att ”ein Jurist, der
nicht mehr denn ein Jurist ist, ist ein arm Ding” (ungefär:
en jurist som bara är jurist är ett ynkligt ting) och de orden
är lika tänkvärda i dag.
Vad de flesta jurister åsiktsmässigt har gemensamt är
värnandet av rättsstatens principer och de är i flera nyss
stadigt rättsstatliga länder under attack. Det går inte att
försvara rättsstatliga värden med hänvisning till paragrafer
eftersom paragraferna, som Luthers citat och utvecklingen
i omvärlden påminner om, kan makuleras. När debatten
handlar om vad rätten borde vara, och oroande riktningar
pekas ut, kommer man inte långt genom att upplysa om
vad rätten är. Sådana upplysningar blir stoppbollar, som
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samhällsdebatten
inte för debatten framåt. Att något är på ett visst sätt är ett
otillräckligt argument för att det också ska förbli så.
med tanke på det åsiktsneutrala idealet är det förståeligt
att jurister ibland frestas att klä sina värderingar som
rättsliga sanningar när de ger sig ut i debatten. Men det
är svårt att övertyga andra om värderingar man låtsas att
man inte har. Därför måste jurister våga ta ställning om
inte samhällsutvecklingen ska glida dem hur händerna.
Bilden av juristen som en neutral figur vars ställningstaganden alltid, och närmast maskinellt, styrs av rätten
är ännu mycket starkare utanför juristvärlden. I den tidningsvärld jag kommer ifrån är det – bland annat på grund
av att så få jurister söker sig dit – relativt okänt att jurister
även i rättsliga frågor kan tycka väldigt olika och att gränsen mellan rättsliga och politiska ställningstaganden kan
vara diffus. När en jurist ombeds uttala sig i någon aktuell
fråga är förväntningen därför ofta – även om det inte rör
en okontroversiell och rent rättslig fråga – att denne inte
bara ska tala för sig själv utan även för Juristerna och
Juridiken. Det är lätt att förstå att en sådan uppgift känns
alltför obekväm.
Om fler jurister deltar i samhällsdebatten kommer
det att bli tydligare för medierna och deras publik att
jurister kan ha olika uppfattningar, vilket borde kunna
minska den hämmande förväntan på jurister att tala för
hela kollektivet när de deltar i debatten. Då vågar kanske
ännu fler vara med, utan att känna att de på ett olämpligt
sätt sticker ut hakan. Jag kan bara hoppas att de kloka
jurister som har kastat sig ut i den allmänna rättspolitiska
debatten på senare tid kommer att skapa en sådan positiv
snöbollseffekt.
Juristerna behövs nämligen i diskussionen om de svåra
Advokaten Nr 5 • 2017

”Juridiken är i grunden en åsiktsbransch. Och en jurist
måste kunna skilja sina åsikter från rättens. Men det blir
inte lättare för att man låtsas att man inte har några.”

samhällsproblem vi står inför, med alla sina olika idéer
om vad rätten bör vara. Och med den gemensamma värdegrund som handlar om att, även det från olika utgångspunkter, försvara rättsstatens principer.
Utvecklingen i Ungern och Polen, och president Trumps
utfall mot amerikanska domstolar, har intensifierat diskussionen om hur rättsstaten bättre kan skyddas på juridisk
väg. Frågan är givetvis oerhört viktig. Men historien lär
oss att rättsstaten, oavsett nivån av konstitutionellt skydd,
när det kommer till kritan aldrig är starkare än tron på
dess principer.
därför är rättsstatens första och kanske viktigaste försvarslinje jurister, särskilt advokater med sin fria roll, som
frimodigt deltar i den allmänna debatten, utan rädsla för
att beskyllas för att ha åsikter.

Johannes Forssberg
Frilansskribent och trainee på Centrum för rättvisa
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IT – ett
tveeggat svärd
Dagens advokater är engagerade och tycker om sitt
arbete, men samtidigt upplever många stress och
tycker att tempot ökat. Det är tydligt att IT-revolutionen
nått advokatkåren med full kraft. IT-utvecklingen
påverkar advokatens arbetsliv och fritid. 
Utvecklingen är ett tveeggat svärd. Det visar årets
stora undersökning om hur Sveriges advokater mår.
TEXT: TOM KNUTSON, KAMILLA KVARNTORP OCH MAGNUS ANDERSSON
ILLUSTRATIONER: GUNVOR EKSTRÖM FOTO: ISTOCK MED FLERA

en förra undersökningen av hur de
svenska advokaterna mår presenterades 2006. Den visade att de svenska
advokaterna var engagerade, men
samtidigt slet med en stor arbetsbörda
och svåra ärenden. Sedan dess har ITrevolutionen nått advokaterna med full
styrka, liksom stora delar av samhället och
många andra yrkesgrupper. De smarta telefonerna fanns inte 2006, nu finns de i stort sett hos alla
advokater. Den första generationen Iphone lanserades i
Sverige den 11 juli 2008. IT-utvecklingen har i grunden
förändrat advokaternas tillvaro. I årets undersökning av
hur advokaterna mår har därför fokus lagts vid advokaters förhållande till IT och stress i arbetet.
I den nu aktuella undersökningen finns stora likheter
22

med den senaste. Det är fortsatt så att advokaterna är
mycket engagerade, gillar sitt arbete och har en relativt
hög upplevelse av stress. Men liksom för andra yrken så
har IT-utvecklingen och även globaliseringen påverkat
kåren.
Jens Näsström, psykolog och ansvarig för den aktuella
undersökningen, konstaterar att advokater är en av de yrkesgrupper som använder IT i sitt dagliga arbete och som
studier har visat är extra utsatta för stressrelaterade problem. Eftersom stress är vanligt är det viktigt att studera
om IT spelar en roll i att motverka eller leder till ökad
stress i advokaters yrke och fritid.
Näsström konstaterar att IT-utvecklingen tydligt påverkat advokaternas tillvaro. Han sammanfattar utvecklingen med att den innebär ett tveeggat svärd och att den
påverkat kåren på olika sätt. Å ena sidan skapar den ökad
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SÅ GJORDES
UNDERSÖKNINGEN
Tre studier om advokaternas välmående har gjorts. De
presenterades 2006
och 2012 och i maj
2017. Den senaste
studien bygger på
en enkät med öppna
frågor som skickades ut till 5 056 aktiva advokater. 1 282
advokater i olika åldrar med olika verksamhetsinriktning
från hela Sverige
svarade på enkäten
om hur deras arbete
har förändrats och
om deras syn på
IT, effektivitet och
stress.
Syftet med studien
är att kartlägga
hur advokater som
yrkesgrupp och
individuellt upplever
att de påverkas av
informationsteknik
och stress. Studien
ska användas som
underlag för det
fortsatta arbetet
med att komma till
rätta med stressen
inom yrkesgruppen.

»
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flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån samt effektivitet när advokater kan kommunicera snabbare med
klienterna. Å andra sidan drivs tempot upp och gränsen
arbete/privatliv riskerar att suddas ut. När advokaterna
går hem på kvällen och på ledighet så tar de med sig sina
mobiltelefoner och Ipads och bärbara datorer och då
följer även arbetet med. Den viktiga avkopplingen och
återhämtningen riskerar att utebli. I förlängningen kan
utbrändhet hota. Fast det finns konkreta åtgärder för att
undvika de negativa sidorna av IT-utvecklingen. En viktig
del för att klara gränsdragningen är att advokatbyrån har
tydliga riktlinjer för e-postarbete under ledighet. Även
utbildning i mindfulness, alltså träning i att fokusera och
strukturera arbetet, är en viktig nyckel.
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Näsström konstaterar att de signifikanta skillnaderna
är förhållandevis små mellan den förra och den nu genomförda undersökningen. Humanjurister, affärsadvokater, delägare och anställda upplever utvecklingen
delvis olika. Det finns även skillnader mellan yngre och
äldre.
Generellt sett har advokaterna blivit effektivare, samtidigt har något fler sömnproblem, är överengagerade,
och upplever att de har en stor mängd arbetsuppgifter.
Förklaringen till den ökade stressen är främst att arbetsuppgifterna upplevs som svårare samtidigt som tempot
och kraven på tillgänglighet via e-post och sms har ökat,
visar studien.
”Allt går fortare och man förväntas ta ansvar och ta
ställning till saker som egentligen är för
osäkra att ta ställning till och ansvar för”, säger en 40-årig affärsjurist i en storstad.
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Att mannen upplever att tempot har ökat på bara tre
år tyder på att förutsättningarna inom advokatyrket förändras snabbt, menar Näsström. Svaret kan också vara
ett tecken på att tempot och det individuella ansvaret
ökar snabbt tidigt i karriären. Merparten av landets drygt
5 000 advokater anser att utvecklingen har både positiva
och negativa effekter. En av respondenterna i studien beskriver teknologin som ett tveeggat svärd som för både
gott och ont med sig.
”Det är bra att kunna fixa saker på distans och när det
passar mig bäst. Men mindre bra
att ständigt vara uppkopplad”,
svarade en 50-årig manlig affärsjurist i en storstad.
En 50-årig kvinnlig affärsjurist
med stor erfarenhet av yrket delar
hans uppfattning: ”Tekniken har
speedat upp saker och ting men
också underlättat.”
En viktig och positiv effekt av
utvecklingen, som lyfts fram i studien, är att advokaternas klienter
i dag är mer pålästa eftersom de
har bättre tillgång till lagar och annat material.

Skillnaden mellan yngre och äldre visar sig i undersökningen. De yngre är mer skeptiska till utvecklingen och
ser inte förändringen lika positivt som äldre.
”Det är negativt att aldrig kunna vara helt ledig”, svarade en 30-årig manlig affärsjurist.
Just den ökande tillgängligheten beskrivs av flera advokater som ett problem. När advokaterna tar med sig sina
mobiltelefoner och läsplattor hem på kvällen och när de
åker på semester följer även arbetet med – och kraven på
att e-post ska besvaras omedelbart.
”Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut”, svarade en 50-årig
kvinnlig affärsjurist i en storstad
med lång erfarenhet av yrket.
Det är främst de som har många
svåra arbetsuppgifter som ägnar
mycket tid åt arbetsrelaterad epost när de egentligen är lediga.

”Det går inte att
säga att eftersom
advokaterna är mer
stressade i dag är
det sämre kvalitet på
det jobb som de
utför. Det beror på
att hög effektivitet,
samvetsgrannhet och
stort engagemang
också är väldigt
karaktäristiskt
för advokater.”

Jens Näsström.

KLIENTERNA OCH SNABB
RESPONS

En annan skillnad mellan äldre
och yngre advokater är att de yngre är mest otåliga och förväntar
sig svar på e-post de har skickat
snabbare än kollegor som var
ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
verksamma före de smarta telefoEn sida av IT-utvecklingen är att
nernas tid. Samtidigt har klienterdatorer och mobiltelefoner gör att
na högre förväntningar på snabb
det har blivit möjligt att vara tillrespons än tidigare.
gänglig för klienter och kollegor
– På 1970- och 1980-talen forJens Näsström
utanför arbetsplatsen – det går att
mulerade klienten ett problem,
arbeta hemifrån i större utsträcklade det på lådan och advokaten
ning än tidigare. Många advokater anser att tekniken och
hade två veckor på sig att svara. I dag kan klienten skicka
tillgången till e-posten är enbart positiv. Merparten av
ett mejl på morgonen och vara upprörd om det inte har
dem är medelålders och äldre män.
kommit ett svar före lunch, säger Jens Näsström.
– De har inte vuxit upp med IT på
Till viss del bidrar advokaterna själva till att driva upp
samma sätt som sina yngre kolletempot, menar Näsström. Ofta utgår de från att en förfrågor och kan därför släppa e-posgan från en klient måste besvaras med vändande e-post,
ten lättare, säger Jens Näsström.
utan att fråga om så verkligen är fallet.
– Som delägare vill man ge bästa möjliga service och
frågar inte när klienten behöver få besked. Det gör att
nästa gång klienten kontaktar advokaten förväntar sig
klienten ett snabbt svar, säger Jens Näsström.
AVVIKER FRÅN MÖNSTRET

Normalt är den som är stressad mindre effektiv och utför
ett sämre jobb. Men advokater avviker från det mönstret.
Näsström menar att advokaterna på ett mycket intressant
sätt skiljer sig från andra yrkesgrupper.
– Det går inte att säga att eftersom advokaterna är mer
stressade i dag är det sämre kvalitet på det jobb som de
utför. Det beror på att hög effektivitet, samvetsgrannhet
Advokaten Nr 5 • 2017
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”Humanjuristerna upplever något högre grad av känslomässig stress än
affärsjuristerna. För humanjuristerna är källan till stressen klienterna, medan
det höga tempot och mängden kontakter orsakar stress bland affärsjurister.”
och stort engagemang också är väldigt karaktäristiskt för
advokater, säger Jens Näsström.
Samtidigt som advokater är mer stressade i dag än tidigare utför de sitt arbete på ett mer effektivt sätt. Det är
typiskt för yrkesgruppen.
– Advokater har en extremt ovanlig stressprofil. Män
niskor som blir stressade trivs normalt sämre med sitt
arbete och blir mindre effektiva. Men advokater upplever
en hög grad av stress samtidigt som de är mycket effektiva
och i hög grad trivs med sitt arbete, säger Jens Näsström.
Känslomässig stress är starkast hos dem som har kontaktyrken, det vill säga de som jobbar med utsatta människor, till exempel socialsekreterare och sjuksköterskor.
Humanjurister, som också ofta jobbar med utsatta män
niskor, kan betraktas ha ett kontaktyrke. Frågan är då
för vilken grupp advokater risken att drabbas av stress
är störst – humanjurister som har personkontakt med utsatta människor eller affärsjurister som ofta översköljs av
stora mängder arbetsuppgifter.

– Humanjuristerna upplever något högre grad av känslomässig stress än affärsjuristerna. För humanjuristerna
är källan till stressen klienterna, medan det höga tempot
och mängden kontakter orsakar stress bland affärsjurister, säger Jens Näsström.
KVINNOR OCH MÄN

Studierna från 2006 och 2017 bekräftar att utmattning, sömnbesvär och kvantitativ arbetsbelastning före
kommer i högre utsträckning hos kvinnliga advokater.
I den förra undersökningen var det inte några större
skillnader mellan könen i överengagemang, kvalitativ
arbetsbelastning och effektivitet, däremot uppmättes

dessa i högre grad hos kvinnorna i den nu presenterade
undersökningen. Det kan konstateras att könsskillnader
år 2017 fanns i sex variabler, jämfört med endast tre år
2006.
– Det beror på att kvinnor har svårare att få ihop livspusslet än sina manliga kollegor. Alla förstår nog inte det
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LÄS MER:

Fokus på Jobbet,
Sara Hultman och
Martin Ström,
Natur och kultur

l

och tror att vi har kommit i mål i Sverige när det gäller
jämställdhet, men det har vi inte, säger Jens Näsström.
ETT GOTT LEDARSKAP MÄRKS

Advokatkåren har till skillnad från vissa andra yrkeskårer inte någon tydligt utstakad chefskarriär. Samtidigt är
många advokater ledare, bland annat genom att de delegerar arbetsuppgifter till juniora medarbetare och leder
projekt. Men de har inte alltid fått utbildning i ledarskap.
Studien visar att de som är duktiga ledare är effektiva i
sitt arbete, trivs på jobbet och kan fokusera på sina uppgifter. Ett gott ledarskap är, enligt Näsström, en av de viktigaste faktorerna för effektivitet och det kan även motverka cynism.
– Men på affärsjuridiska byråer
blir man inte delägare därför att
man är en duktig ledare, utan för
att man är en fantastisk jurist. Mitt
intryck är att det kan finnas ett
visst underskott på gott ledarskap
på de affärsjuridiska byråerna.
Något som kan märkas längre ned
i organisationerna när anställda
berättar om kvaliteten på delegeringen, säger Jens Näsström.
En jämförelse mellan delägare
och anställda på affärsjuridiska byråer, med minst 25 advokater, visar att delägare är mer
nöjda med sin arbetssituation. Delägare har signifikant
högre resultat för arbetstrivsel, upplevd effektivitet, företagslojalitet och balans arbete/privatliv.
– Ju mer kontroll du har över din tillvaro, desto bättre
blir du på att möta de krav som ställs på dig, säger Jens
Näsström.
Anställda upplever oftare än delägare att arbetsuppgifterna är för svåra, har sömnproblem, lider av utmattning
och känner en stress över att hantera e-posten.

– Delägarna kan lättare själva bestämma när de ska vara
lediga. Anställda känner ofta att de ständigt måste vara
tillgängliga, standby. Det skapar stress, säger Jens Näsström.
ÅTERHÄMTNING ÄR VIKTIGT

Studien visar att de som måste vara nåbara och hantera
arbetsrelaterad e-post utanför arbetsplatsen tänker mer
på arbetet än vad som krävs. Att ständigt ha e-posten under uppsikt gör det svårt att få tid till vila och återhämtning. Och det kan slå hårt mot hälsan.
– Överdriven hantering av e-post på kvällar, helger och
semestern leder ofta till utmattning och sömnproblem.
Jag träffar och handleder advokater och delägare vars utbrändhet i
hög grad har utlösts av IT-relaterad
stress, säger Jens Näsström.
De senaste tre, fyra åren har han
sett att semestrarna har urholkats
allt mer, vilket ytterligare minskar
möjligheten till vila.
– Det har alltid varit problematiskt
för advokater att ta semester och
vara ledig. Men nu avbryter man
semestern och åker in till kontoret
eller smygjobbar under utlandssemestern. I takt med att allt fler inte
får en årlig återhämtning under semestern är jag rädd att
IT kommer att skörda fler offer, säger Jens Näsström.
Han är också bekymrad över att de som inte blir utbrända går miste om viktiga värden i livet.
– De har en framgångsrik karriär, men förlorar nära
relationer, familj, fritidsintressen och gamla vänskaper.
Arbetet och skärmarna tar mer och mer plats. Det är inte
specifikt för advokaterna utan för många andra yrkeskårer, men icke desto mindre en väldigt viktig fråga, säger
Jens Näsström. n

En sekund före,
Rasmus Hougaard,
Martin Ström och
Jens Näsström,
Secare förlag

l

”Delägarna kan lättare
själva bestämma när
de ska vara lediga.
Anställda känner
ofta att de ständigt
måste vara tillgängliga, standby.
Det skapar stress.”
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Tydliga
riktlinjer och
mindfulness
– vänd!
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Tydliga riktlinjer 
För att möta den negativa stressen med
IT-utvecklingen finns det flera åtgärder som
advokatbyråerna kan vidta. Dessutom kan
advokaterna själva genom ökad medveten
het påverka sin situation.

F

ör att advokaterna ska klara av att hantera den ITrelaterade stressen är det viktigt att byråerna har
tydliga riktlinjer för hur e-post ska hanteras under
ledighet, anser Jens Näsström.
– Det är bra om advokatbyråerna skapar spelregler på
byråerna, som att medarbetare till exempel förväntas
kolla arbets-e-posten två gånger om dagen under helgen.
Den som vill komma i kontakt snabbare kan sms:a eller
ringa. Det finns delägare som har sådana regler. Men
många ringer och skickar sms på fredagskvällar och lördagmornar, därför att det är då de själva arbetar. Det
är bättre om det finns ett genomtänkt förhållningssätt
till dem man delegerar till, säger Jens Näsström.
För vissa verksamhetsinriktningar, till exempel
transaktionsdrivna uppdrag, är det just tillgängligheten som kunden efterfrågar. Men det är egentligen inte någon ursäkt för att inte ha en strategi för
e-posten.
– Ju större utmaningen är, desto viktigare är det
att ha spelregler. Någon gång måste advokater kunna
vara lediga.
En annat viktigt verktyg, enligt Näsström, för att
hantera den ökade stressen är fokusträning, även kal�lad mindfulness.
– Jag känner inte till någon annan metod som är lika beforskad och lika verkningsfull för att öka effektivitet och
minska stress. I grund och botten handlar det om att
träna upp förmågan att rikta och upprätthålla uppmärksamheten, säger Jens Näsström som handleder advokater i metoden.
Eftersom informationsteknologin sänker den
kognitiva förmågan hos människor tror han att fokus
träning får större genomslag framöver.
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– Ju mer man arbetar vid olika skärmar, desto mer
splittrad blir man och desto svårare blir det att rikta och
upprätthålla uppmärksamheten.
I dag använder sig ett fåtal advokatbyråer i Sverige av
mindfulness för att motverka stress.
– Det är lite tabu. Mindfulness har fortfarande en flumstämpel. Men det finns mycket forskning som visar att det
är en effektiv metod, men det är mycket viktigt att den
verkligen är anpassad för arbetslivet för att man ska uppnå goda resultat. Att köra en mindfulness
kurs avsedd för privatpersoner på byrån blir inte alls bra. Studier
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 och mindfulness
visar att de som kan fokusera trivs bättre med sitt arbete,
är mer produktiva, bättre ledare och kan lättare hitta en
balans mellan arbete och privatliv, säger Jens Näsström
som poängterar att till bilden hör att förbättrad fokusförmåga medför att riskerna minskar för utmattning, kvalitativ arbetsbelastning, sömnbesvär och över
engagemang.
”EN SAK I TAGET”

Advokaterna själva anser ofta att det
bästa sättet att hantera den ökade stressen är att arbeta mer effektivt. Att isole-
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ra sig och göra en sak i taget är ett tips som många av
respondenterna i studien anser gör dem mer effektiva.
”Gör en sak i taget, stäng av notiser på mejl och mobil,
undvik att störas av kollegor. Ibland kan arbete hemma
vara en lösning”, svarade en 30-årig affärsjurist.
”Börja med surdegen” är ett tips på hur arbetet kan bli
mer effektivt från en 70-årig manlig affärsjurist som har
mycket lång erfarenhet från yrket.
Men forskning visar att lösningen på den tilltagande
stressen i stället kan vara att renodla ledigheten; lugnet
och vilan infinner sig inte när man går och småjobbar på
kvällar och helger. Då är det bättre att ha tydligt avgränsade perioder av arbete och ledighet – oavsett vilken dag eller tid på dygnet det är. En stor andel av respondenterna
i undersökningen anser också att stressen kan botas på
fritiden genom att man motionerar, utövar intressen och
umgås med familj och vänner.
– Det går inte att enbart motverka och behandla stress
på arbetet. Vila är nödvändigt för återhämtning, säger
Jens Näsström.
Han anser även att det är bra om advokatbyråerna avsätter arbetstid till exempelvis motion eller andra avslappnande verksamheter. Dessutom är det bra att
satsa på utbildning där personal får lära sig mer om
stress och bli bättre på att identifiera situationer
där de blir stressade och hur de bäst hanterar egen
stress.
Näsström understryker att advokaterna, trots
olika erfarenheter av IT och stress, alla tillsammans
bär rollen av att vara advokater. Det gör dem till en
målinriktad grupp av självständiga, effektiva individer som i sitt driv ibland går på för hårt och glömmer bort sig själva och att ”koppla av” och ”stänga
av” och därför upplever en okontrollerad stress.
Samtidigt är det just dessa egenskaper som kan bryta
den negativa sidan av IT-utvecklingen.
– Om advokaterna stannar upp och tar sig tid
att reflektera över och förstå sin situation
kan en negativ trend brytas. Mycket snart
skulle de kunna återta kontrollen över IT
i sina liv och motverka dess negativa effekter. n

Jour ska
minska stress
– vänd!

»
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Peter Lilja, delägare på
advokatfirman Lindahl.
Förra sommaren införde
hans avdelning, på prov,
att en partner har jour
under en vecka och
sedan blir avlöst av en
annan partner.
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Jour ska minska stress
Många advokater arbetar under delar av se
mestern. För att fler ska få en sammanhäng
ande ledighet har advokatbyrån Lindahl i
Stockholm infört jourhavande advokater.

D

et blir allt vanligare att advokater åker in till kontoret och jobbar några dagar under sommarsemestern. Många känner sig stressade över att
ständigt vara nåbara, visar studien om hur advokater
upplever IT och stress.
– Vi har inte fyra veckors ostörd semester. Det beror på
de ökade kraven på oss att finnas där när klienterna behöver vår hjälp. Förra sommaren införde min avdelning,
på prov, att en partner har jour under en vecka och sedan
blir avlöst av en annan partner. Den som verkligen behöver vara ledig kan föra över arbete till den som har jour.
Tanken är att jämna ut och lätta på arbetsbördan, samtidigt som tillgängligheten ökar, säger Peter Lilja, delägare
på advokatfirman Lindahl.
En anledning till att det är ovanligt med liknande joursystem kan vara att det är svårt att överta en annan advokats ärende.
– Det är lätt att missa någon detalj, och klienten kan
tappa kontinuiteten med advokaten. Men det går att ärva
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ärenden, det handlar mycket om inställning, säger Peter
Lilja.
Ett annat sätt att komma till rätta med den ökade
stressnivån är, enligt Peter Lilja, att som ledare jämna ut
arbetsbördan, så att inte samma medarbetare alltid har
högst arbetsbelastning. Och efter högintensiva arbets
perioder kan personalen också gå hem tidigare än normalt. Ytterligare ett annat sätt att minska stressen är att
ta med en extra person i projekt som väntas bli intensiva
– till exempel om klienten finns i Asien där tidsskillnaden
är åtta, tio timmar.
– Projektet kan också vara stort eller svårt. Då kan det
redan från början vara på sin plats att ta med en extra
person.
Ett stressmoment under ledig tid är e-posten. Men Peter Lilja tycker att det är svårt att hitta riktlinjer för hur
medarbetarna ska hantera mejlen under fritiden.
– Kruxet är att många av klienterna köper vår tjänst därför att de inte själva har kapacitet att göra arbetet. Det
gör att det inte går att stänga av mejlen klockan 17. Och
konkurrensen bland de affärsjuridiska byråerna om uppdragen är väldigt tuff. Det gör att exceptionellt hög tillgänglighet är ett konkurrensmedel. Det är inte så lätt att
säga ”det var en svår fråga, vi återkommer med ett svar
i sinom tid.” Då kanske klienten går till en annan byrå,
säger Peter Lilja. n

Internationell
forskning
stöder
sambandet
IT–stress – vänd!
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Internationell
forskning stöder
sambandet
mellan IT och stress
Det finns vissa personlighetsegenskaper
som är vanligare hos advokater än hos
andra grupper. Det framgår av en översikt
av internationell forskning som psykologen
Jens Näsström har sammanställt.

D

e särskilda karaktärsdragen hos advokater ser flera forskare i världen som grunden till stress och
andra problem i yrket – men också som just de
faktorer som gör advokater framgångsrika.
Jens Näsström har gått igenom forskning om bland annat advokater och stress från så olika geografiska områden som Indien, Sri Lanka, Taiwan, Australien, Storbritannien och Nordamerika som har publicerats under de
senaste två decennierna. Flera av de forskare som har
publicerat artiklar på området är före detta advokater.
De amerikanska psykologerna Amiram Elwork och
G. Andrew H. Benjamin hävdade att de stressfaktorer
som är karaktäristiska för advokatyrket är relaterade till
arbetsbelastning, ansvar och tidsbegränsning. Till exem-
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pel härrör stressfaktorer från rättssystemet och från de
normer och värderingar som gäller i kommunikationen
mellan advokater och andra aktörer i systemet, som andra rättstillämpare eller klienterna. Advokater utsätts
också för påfrestningar genom orealistiskt höga förväntningar från klienterna, och genom att de har ansvar för
att försöka lösa problem som har stor påverkan på klienternas liv. En annan typ av stressfaktorer är personliga
faktorer som är hänförliga till advokaterna själva, som
typ A-beteende, aggressivitet och analytiskt tänkande.
Den amerikanska juridikprofessorn Susan Daicoff har
konstaterat att amerikanska jurister skiljer sig från normalbefolkningen när det gäller personligheter, värderingar och mål, förmåga att fatta beslut, drivkrafter och
moralisk utveckling.
Såväl Daicoff som Elwork och Benjamin betraktar personliga faktorer både som stressfaktorer och som potentiella styrkor för att motverka utbrändhet och lösa problem specifika för advokatyrket.
Daicoff menar att det finns vissa karaktärsdrag som är
själva roten till stress och andra besvär i advokatyrket,
men som samtidigt också är de personliga egenskaper
som gör advokater framgångsrika.
Advokaten Nr 5 • 2017
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STRATEGIER FÖR ATT MOTVERKA
SYMPTOM FRÅN E-POSTÖVERBELASTNING
Motverka generell kommunikationsöverbelastning.
Kontrollera inkorgen i självvalda pauser, undvik externa
notifikationer.
l Arbeta segmenterat i stället för under konstant e-postflöde.
l Håll nere antalet mejl i inkorgen.
l Håll nere antalet e-postmappar i bruk.
l Utöka självständigheten i arbetet.
Strategierna är empiriskt underbyggda i forskning.
l
l

De egenskaper som Susan Daicoff har identifierat som
vanligare i advokatyrket än hos andra grupper är:
l driftighet
l ärlighet
l integritet
l förståelse för andra
l förmåga att förvärva och behålla klienter
l rådgivning till klienter
l förhandling
l problemlösning
l strategisk planering.
Hon har också konstaterat att omfattande personlighetsstudier har identifierat advokater som mer tävlingsinriktade, dominanta, målmedvetna, fokuserade på ekonomiskt
slutresultat och analytiska än genomsnittsbefolkningen.
Ett antal forskningsstudier har undersökt effekterna
av den ökade användningen av mobila enheter som ger
medarbetarna konstant åtkomst till e-post och andra
kommunikationsverktyg under de senaste 10–15 åren. Enligt Jens Näsströms forskningsöversikt betonar forskarna
ofta den skadliga relationen mellan de nya kommunikationsverktygen och stress.
Arbetsmiljöstudier konstaterar att e-postkommunikaAdvokaten Nr 5 • 2017

tion leder till överbelastning. Den konstanta tillgängligheten till e-posten gör det möjligt för medarbetarna att
arbeta även utanför den ordinarie kontorstiden – och det
hämmar deras förmåga att koppla bort arbetet.
Forskarna Stephen R. Barley, Deborah E. Meyerson
och Stine Grodal i USA har pekat på att de förhöjda stress
nivåerna från e-postöverbelastning kan bero på en generell ökning av arbetstimmarna.
Inom kommunikationsteknologin konstaterar forskningen att e-post bidrar till en känsla av överbelastning,
som är en följd av att medarbetarna förväntas utföra en
ökad mängd arbete på egen hand. ”Förr om åren hanterades kommunikationsaktiviteter av sekreterare och assistenter – numera måste alla ta hand om sin egen korrespondens via såväl e-post som telefon”, skriver Jens Näsström.
Barley, Meyerson och Grodal visade att den extratid
som medarbetare ägnade åt e-posthantering hade samband med känslor av överbelastning – men det gällde
bara dem som i stor utsträckning var engagerade i kommunikation som telefonsamtal och möten. Däremot kan
det ha positiv påverkan på medarbetaren att ägna sig åt
e-posten vid bestämda avbrott två, tre gånger om dagen,
som man själv styr över. n
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Om betydelsen av
förundersökningsuppgifter
Med anledning av Högsta domstolens uttalande i den så kallade Balkongdomen om
betydelsen av förundersökningsuppgifter och en pågående utredning om det bör införas
ökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol reflekterar
advokat Tomas Nilsson över olika aspekter på frågan.

S

ent 2015 meddelade Högsta
domstolen, HD, en dom som
väckte relativt stor uppmärksamhet. Ett skäl till detta var att målet, som gällde försök till mord, drevs
till Högsta domstolen och genomfördes där av målsägandebiträdet.
Målet handlade om en kvinnas fall
från en balkong från sjätte våningen
med livshotande skador som följd.
Avgörandet kallas bland jurister för
Balkongdomen. I det publicerade
referatet (NJA 2015 s. 702) rubriceras
domen Bevisvärdering i mål om försök
till mord (fall från balkong). Gärningspåståendet i det väckta åtalet
var att den tilltalade hade försökt
döda målsäganden genom att kasta
eller släppa henne från balkongen
till den gemensamma bostaden. Den
tilltalades bestridande bestod i att
målsäganden efter ett intensivt gräl
hade klättrat över balkongräcket
och själv orsakat att hon föll ned till
marken.
Som framgår av referatets rubrik
handlar målet om bevisvärdering. Jag
ska i detta sammanhang endast indirekt beröra den frågan och i stället
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behandla anknytningen till en annan
frågeställning som också har ett något
bredare perspektiv. Jag vill dock
hänvisa till en längre analys som professor emeritus Christian Diesen har
gjort av rättsfallet i Juridisk Tidskrift
2015–16 s. 666 under rubriken Balkongfallet – ett riktigt bevisprejudikat.
Avgörandet har emellertid visat sig få
en särskild praktisk betydelse genom
de uttalanden som görs av Högsta
domstolen beträffande åberopandet
av förundersökningsuppgifter.
domstolen anför om detta i huvudsak följande.
Vid bedömningen av uppgifter
från förundersökningen, till exempel
anteckningar från polisförhör, måste
beaktas att förhör under förundersökningen inte sker med sådana
rättssäkerhetsgarantier som gäller vid
förhör inför en domstol och i parternas närvaro. De noteringar som görs
av polisen kan ha blivit missvisande
av flera skäl. Bland annat kan förhörsledaren och den som har förhörts
ha talat förbi varandra utan att det
framgår av anteckningarna. Är det

fråga om skriftliga sammanfattningar
från ett förhör kan det vara oklart
vilka frågor som faktiskt har ställts
och därmed också vilka förhållanden
som det har legat nära till hands för
den hörde att berätta om. Vidare kan
upplysningar som först senare visar
sig vara viktiga ha utelämnats. Uppgifter kan också ha getts en annan
nyans än den som den hörde har velat förmedla. Det finns vidare skäl att
påpeka, enligt HD, att det förhållandet att en uppteckning från ett förhör
har lästs upp för förhörspersonen
och godkänts av denne, inte är någon
garanti för att han/hon verkligen i
alla delar står bakom den redovisning av förhöret som finns nedtecknad eller att redovisningen fullt ut
återspeglar förhöret. HD fastslår även
att syftet med förundersökningen är
i första hand att skapa underlag för
beslut i åtalsfrågan. Genom förundersökningen får parterna också möjlighet att bedöma vilken bevisning som
bör åberopas inför domstolen. Vad
som sker under förundersökningen
ska inte betraktas som en del av rättegången. Det är därför angeläget att
Advokaten Nr 5 • 2017
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som bevisning i domstol

berättelser som har lämnats under
domarkåren – kan tycka att denna
förundersökningen får läggas fram
förhörsmetod inte sällan går till
bara då rättegångsbalken lämnar
överdrift. Så kan det nog ibland vara
utrymme för detta och att berätmen om man ska värdera muntlig
telserna värderas mot den
bevisning, det vill säga
nu angivna bakgrunden.
genomföra en så kallad utPRESENTATION
(punkterna 25–27 i domskäsageanalys, är en jämförelse
len i sammanfattning).
med förundersökningsuppBetydelsen av förungifter ofrånkomlig, även om
dersökningsuppgifter i en
en utsageanalys inte kan
huvudförhandling har nära
inskränka sig till detta. I NJA
på alltid diskuterats av
2010 s. 671 anger Högsta
parterna i straffprocessen.
domstolen flera viktiga
Försvararna kan ha en benäfaktorer som bör hållas fram
Tomas Nilsgenhet – särskilt förstås när
vid en prövning av utsagor.
son är brottutgången har gått försvaret
Efter Balkongdomen har
målsadvokat
emot – att något nedsättanemellertid det inträffat, att
i Stockholm
de hävda att rätten ”dömde
åklagarna i allt större utoch tidigare
på förundersökningen”.
sträckning inte som tidigare
ordförande
Å andra sidan förekomnöjer sig med uppläsning
i Advokat
mer minst lika ofta som för
av uppgifter från förundersamfundet.
åklagarsidan att försvararen
sökningsprotokollet, utan i
lägger mycket stor vikt vid
stället begär att ljudupptagförundersökningen och genomför
ningen från förhöret ska spelas upp
förhör som innebär en excercis av
från hela det aktuella förhörsavsnituppgifterna vid huvudförhandlingen
tet, som åberopas på grund av så kal�i jämförelse med förundersökningslad avvikelse. Det skall även nämnas
uppgifter.
att en lagändring skedde den första
Några – till exempel röster från
april 2017 (23 kap. 21 b § RB) med en
Advokaten Nr 5 • 2017

inriktning på att i ökad omfattning
dokumentera förhör under förundersökningen med ljudupptagning eller
med en ljud- och bildupptagning.
I motiven sägs att förhör under en
förundersökning i brottmål oftare
bör spelas in med ljud eller med
både ljud och bild. Vid bedömningen
ska brottets beskaffenhet, utsagans
förväntade betydelse och den hördes
personliga förhållanden särskilt beaktas (prop. 2016/17:68).
Man kan naturligtvis tänka sig
att en upptagning av ljud eller ljud
och bild i vissa fall kan öka värdet
av förundersökningsutsagan. Även
försvaret skulle kunna dra nytta av
detta genom att stämningen, tonfallet
och atmosfären under förhöret kan
iakttas och vägas in. Vid så kallat
sammanfattningsförhör skulle även
direkta brister i sammanfattningen av
förhöret kunna framgå och påtalas.
Men andra och förmodligen väsentligare brister i förundersökningsuppgifterna blir ju inte omhändertagna
och botade genom att en uppspelning sker, så till exempel med flera av
de svagheter som Högsta domstolen

Man kan
naturligtvis
tänka sig att
en upptag
ning av ljud
eller ljud
och bild i
vissa fall kan
öka värdet
av förunder
sökningsutsagan.
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pekar på i Balkongdomen och som
har redogjorts för ovan.
Under våren 2016 tillsattes en
särskild utredning med uppdrag
att analysera hur handläggningen
av stora brottmål med omfattande
bevisning skulle kunna moderniseras
och effektiviseras med bevarade krav
på rättssäkerhet. Uppdraget består
av två delar. Den första delen, där ett
betänkande har avgivits (SOU 2017:7),
har gällt att identifiera möjliga huvudinriktningar i ett kommande arbete
av det angivna slaget och att bedöma
vilka åtgärder inom ramen för dessa
huvudinriktningar som det kan finnas anledning att utreda närmare.
Med utgångspunkt i den analys som
redovisas är det regeringens avsikt att
återkomma med tilläggsdirektiv.
Den andra delen av utredningsuppdraget har bland annat i uppgift att
analysera om det bör införas ökade

möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevisning i domstol
och om så är fallet lämna de fullständiga förslag till författningsändringar
som bedöms nödvändiga. I direktiven
(2016:31) utvecklas detta på följande
sätt: Mot bakgrund av den utveckling som skett när det gäller stora
brottmål finns det ur effektivitetssynpunkt skäl att överväga om det bör
vara möjligt att i ökad utsträckning
använda förhör med målsägande,
vittnen och misstänkta som tagits
upp före huvudförhandlingen som
bevis vid rättegångar. För målsägande
och vittnen skulle en sådan ordning
kunna medföra att den påfrestning
som upprepade förhör kan innebära
minskar. En utökad möjlighet att använda dokumenterade förhör skulle
dessutom kunna bidra till kortare
häktningstider och minskad restriktionsanvändning. En ytterligare önsk-

värd effekt är förbättrade möjligheter
att styrka brott.
det är ingen tvekan om att en
förändring av det slag som anges
i direktiven på ett helt avgörande
sätt skulle ändra de grundläggande
utgångspunkter som finns inom
straffprocessrätten enligt omedelbarhets- och muntlighetsprinciperna.
Dessa innebär mycket kort uttryckt
att domstolen ska grunda sitt avgörande på vad som förekommer vid
huvudförhandlingen. Man kan hävda
att Högsta domstolens uttalande om
betydelsen av förundersökningsuppgifter medför att det särskilt från
åklagarhåll blir angeläget att få till
stånd en lagändring som slår fast att
dokumenterade förhör verkligen kan
och bör användas som bevisning i
brottmålen.
Vilka invändningar finns då mot

Återförvisning
I Sverige avgörs normalt en tvist om bodelning av en bodelningsförrättare. Detta gäller såväl
enligt äktenskapsbalken som sambolagen. Bodelningsförrättaren är därmed första instans. Då
en förrättning ofta omfattar flera tvistefrågor avseende egendom av högt värde, klandras inte
sällan bodelningsförrättarens beslut, vilket sker genom överklagande till tingsrätten. Domsto
len har vid behov möjlighet att återförvisa ärendet till förrättaren. Artikeln behandlar frågor
som aktualiseras i detta sammanhang.

KLANDER OCH ÅTERFÖRVISNING

Är part missnöjd med en bodelningsförrättares beslut, har han
möjlighet att överklaga – klandra –
beslutet genom att väcka talan mot
andre parten inom fyra veckor från
delgivningen av beslutet vid den
36

tingsrätt som förordnat förrättaren
(ÄktB 17 kap. 8 § tredje stycket).
Tingsrätten har att ex officio bevaka
att klandertiden iakttagits. Fråga är
om fastställelsetalan1. Klandertalan
kan dock kombineras med fullgörelsetalan, varigenom domen kommer

att utgöra en exekutionsurkund2. Den
part som inte vederbörligt klandrat
bodelningsbeslutet saknar rätt till
”anslutningsklander”(jfr RB 50 kap.
2 §). Svaranden kan alltså inte efter
klandertidens utgång framställa
yrkanden i målet om ändring av
Advokaten Nr 5 • 2017
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detta från framför allt försvararhåll?
En fördel med att muntlig bevisning
tas upp i huvudförhandlingen är ju
att den misstänkte ges möjlighet att
ställa frågor till förhörspersonen
med utgångspunkt i ett fullständigt
underlag som ger förutsättningar
att ifrågasätta utsagans korrekthet
och fullständighet. Försvaret har vid
genomförande av förhören tillgång
till såväl det slutliga gärningspåståendet, eftersom åtal är väckt, som
allt utredningsmaterial, eftersom
förundersökningen är slutdelgiven.
Utrymmet för den misstänkte att ifrågasätta en förhörspersons utsaga är
typiskt sett långt mera begränsad vid
ett förhör tidigt i förundersökningen
då det inte ens är klart vilken bevisning som finns, i jämförelse med vid
ett förhör vid huvudförhandlingen
då saken är fullständigt utredd och
förundersökningen färdigställd. Om

det överhuvudtaget ska vara någon
idé med att åberopa dokumenterade
förhör som bevisning måste dessa,
förutom försvararmedverkan, för
övrigt rimligen ha upptagits relativt
tidigt under förundersökningen.
Vid den tidpunkten står det ofta
inte ännu klart hur utredningsläget
kommer att slutligen gestalta sig. Den
centrala kritiken från försvararhåll
mot tidiga bevisförhör innan hela
förundersökningen är delgiven den
misstänkte är just att försvaret blir
beroende av att åklagaren delger
försvaret alla relevanta uppgifter. Det
är svårt att undvika förekomsten av
ett väsentligt informationsövertag
för åklagaren. Ett sådant övertag
strider mot principen om parternas
likställdhet som i brottmål innebär
att den misstänkte inte får ha sämre
möjlighet än åklagaren att utföra sin
talan i domstol. Det strider även mot

principen om det kontradiktoriska
förfarandet som innebär att parterna
måste ha rätt att ta del av allt material
som tillförts målet och ha likvärdiga
möjligheter att föra bevisning och att
utföra sin talan.
utredningen ska alltså fortsätta
sitt arbete i denna del och enligt
planerna lämna ett betänkande i
december innevarande år. Det finns
all anledning för brottmålsadvokater
och Advokatsamfundet att noggrant
följa den diskurs som tycks vara en
utlöpare av EMR, av den utökade
inriktningen på ljud- och bildupptagningar under förundersökningen, av
förändrade processförutsättningar
efter Balkongdomen samt av den sittande utredningens uppdrag.

Tomas Nilsson
Advokat

av bodelning
beslutet till sin fördel3 men kan åberopa nya grunder för sin inställning.
Klandermålet handläggs som ordinär
förmögenhetsrättslig tvist, det vill
säga utan medverkan av nämnd (se
RB 1 kap. 3 och 3 a §§, jfr ÄktB 14 kap.
17 och 18 §§).
I mål om klander av bodelning
får domstolen inhämta yttrande av
bodelningsförrättaren och återförvisa
ärendet till honom (ÄktB 17 kap.
8 § andra stycket). Initiativet härtill
kan komma från part eller bestämmas ex officio av domstolen, det vill
säga tingsrätten, hovrätten eller HD
beroende på i vilken instans målet
handläggs när saken aktualiseras.
Lagen anger inte när yttrande ska
inhämtas eller när återförvisning ska
ske. Det får ske när domstolen finner
att behov därav föreligger. DeparteAdvokaten Nr 5 • 2017
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Örjan Teleman
är advokat och
konsult vid Amber advokater. I
denna egenskap
och som föreläsare och författare har han under många år ägnat
sig åt ekonomisk familjerätt. Av
honom har utgivits Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa
samt Äktenskapsförord. Han har
också svarat för senaste upplagan
av Äktenskapsbalken En kommentar samt medverkar han i Svensk
familjerättspraxis.
mentschefen har framhållit beträffande yttrande att det kan behövas

mer information från förrättaren än
vad som framgår av bodelningsbeslutet och eventuellt förekommande
bouppteckning4. Ett exempel härpå
kan vara närmare uppgifter om en
komplicerad beräkning av avdrag för
latent skatt, som belastar en tillgång,
vars värde är tvistigt. Då kan förrättaren föreläggas att yttra sig däröver.
Med tanke på den tidsutdräkt en
återförvisning ofta medför, bör sådan
bara komma ifråga när skälen därför
är starka. Medan inhämtande av
yttrande sker under klandermålets
gång är normalt ett förordnande
om återförvisning en del av domen.
Domstolens avgörande av klander
rörande en materiell tvistefråga – till
exempel giltigheten eller tolkningen
av ett äktenskapsförord – kan skapa
behov av återförvisning av bodelning-

1 	RB 13 kap. 2 §,
NJA 1985 s. 140
och RH 1981:34.
2 	NJA 2008
s. 792.
3 	NJA 2008
s. 740.
4 	Prop. 1986/87:1
Äktenskapsbalk
m.m. s. 228.
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I vissa fall
kan ett
underkän
nande av
bodelnings
förrättarens
beslut vara
av sådan art
att det un
danröjs av
domstolen
och saken
återförvi
sas för att
en helt ny
bodelning
ska åstad
kommas av
förrättaren.

en. Förrättaren har vid sådant förordnande att återuppta sin handläggning
och bestämma arten och omfattningen därav beroende på den sedan
tidigare tillgängliga utredningen och
sakens komplexitet.
Käranden kan i ett klandermål
framställa nya yrkanden och parterna kan åberopa nya grunder5.
Detta innebär att dessa yrkanden
och grunder inte måste ha prövats
av bodelningsförrättaren dessförinnan. Att sådana framställts medför
inte i sig ett behov av återförvisning.
En prövning därav får göras i varje
enskilt fall.
Det ankommer inte på domstolen
att göra en bodelning med alla dess
moment av andelsberäkning och
lottläggning. Om sålunda en klandertalan avser ogiltigförklaring av
ett äktenskapsförord, enligt vilket
parternas samtliga tillgångar är enskilda, och talan bifalls, medför detta
att domstolen återförvisar ärendet till
bodelningsförrättaren. Det förhåller
sig på samma sätt om klandertalan
gäller huruvida förrättaren gjort ett
felaktigt lagval.
En typisk klandertalan tar sikte på
ändring av värdet av en viss tillgång
och den ändring av bodelningslikviden som bifall till talan leder till. Då
finns normalt inte behov av återförvisning. En annan gång kan klandret
avse ändring av lottläggning av en
fastighet. Oftast kombineras yrkande
därom med yrkande om ändring
av bodelningslikvid och saken kan
då avgöras av domstolen. Ibland är

emellertid fastigheten så värdefull
eller eljest viktig, att ändring av dess
lottläggning måste påverka hur fördelningen av de övriga tillgångarna
ska göras. I sådant fall är återförvisning motiverad. Förrättarens
ursprungliga delningsbeslut kan då
behövas ändras i delar, som inte klandrats6. Detta är inte rättsvidrigt då ett
beslut om bodelning inte vinner laga
kraft partiellt7.
En prövning av om behov föreligger av återförvisning är normalt
kopplad till en prövning av en eller
flera materiella tvistefrågor såvida
inte en återförvisning kan motiveras
med domvilla, såsom när bodelningsförrättarens beslut är så oklart eller
ofullständigt att det inte framgår av
det hur förrättaren beslutat i saken
(ÄktB 17 kap. 9 § och RB 59 kap. 1 §
första stycket 3 p.).
DEN ÅTERUPPTAGNA
FÖRRÄTTNINGEN

I vissa fall kan ett underkännande av
bodelningsförrättarens beslut vara av
sådan art att det undanröjs av domstolen och saken återförvisas för att
en helt ny bodelning ska åstadkommas av förrättaren. Så kan vara fallet i
de nämnda exemplen när förrättaren
tillämpat visst lands lag och domstolen gjort ett annat lagval eller när
förrättaren funnit att alla parternas
tillgångar utgör enskild egendom på
grund av ett äktenskapsförord medan
domstolen gjort bedömningen att förordet är ogiltigt och att all egendom
är giftorättsgods. Parterna är då fria

att framföra nya yrkanden och att
åberopa nya grunder inför förrättaren.
I det praktiska rättslivet har det
ofta diskuterats vad som gäller för
värdering av egendom vid återförvisning. Om denna innebär att en
fullständig ny bodelning ska göras,
kan det antas att egendomen ska värderas i vanlig ordning, det vill säga
till sitt vid den nya delningen aktuella
saluvärde med avdrag för latent försäljningskostnad och kapitalvinstskatt
respektive tjänsteskatt (såsom för
pensionsrättighet)8.
Värderingsfrågan kompliceras om
återförvisningen blott är föranledd
av att en enstaka tillgång, som enligt
förrättarens ursprungliga beslut
bedömts vara enskild egendom,
i klandermålets dom ansetts vara
giftorättsgods. Många gånger är
delningen därav enkel och behöver
inte påverka den tidigare delningen
av övriga tillgångarna. Den kan då
värderas på vanligt sätt till sitt vid
den nya delningen aktuella värde
och tilldelas ägarmaken, som utger
en bodelningslikvid till andre maken.
Så är emellertid inte alltid fallet. Den
kritiska tillgången kan till exempel
vara ett mycket värdefullt företag
och ägarmakens nettogiftorättsgods
vara mycket mer värt än den andre
makens. Han är då berättigad till att
välja att inte utge fyllnaden av den
andre makens giftorättsandel genom
en bodelningslikvid utan i stället
anvisa vissa andra honom tillhöriga
tillgångar för ändamålet (ÄktB 11 kap.

5 Jfr NJA 1997 s. 62 och NJA 2003 s. 460.
6 Tottie Äktenskapsbalken och promulgationslag m.m. 1990, s. 553 f.
7 Se NJA 1997 s. 62.
8 Se närmare härom Teleman, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, 6 uppl. 2016, s. 113 f.
9 Jfr Aarnio & Kangas Familjeförmögenhetsrätt, Helsingfors 2002, s. 123.
10 Teleman a.a., s. 195 ff.
11	Göta hovrätt meddelade 1981-12-02 beslut SÖ 438 i mål nr Ö 127/80, vilket avsåg ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen. Ena maken hade enligt då
gällande regler beviljats rättshjälp för bodelning, som gällde tvisten från dess början. Denna rättshjälp utvidgades senare till att avse tvistemål om ogiltigförklaring av bodelningsavtal. Tingsrätten beviljade ersättning till biträdet för dennes arbete i dess helhet. Hovrätten ändrade beslutet med hänvisning till av
domstolsverket anförda skäl, att arbetet med den bakomliggande bodelningen inte ingick i målet utan att det ankom på rättshjälpsnämnden att ta ställning
till biträdets anspråk i den delen. Det må dock noteras, att ersättning för rättegångskostnad bland annat fullt ska motsvara kostnaden för rättegångens förberedande. Som sådan åtgärd anses förhandling för biläggande av tvistefråga som har omedelbar betydelse för partens talan (RB 18 kap. 8 §).
12	Om en make är missnöjd med storleken av den ersättning, som förrättaren kräver, ska den frågan prövas i sak mellan maken och förrättaren men inte i
klandermålet.
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7 och 9 §§). Då uppstår frågan om
dessa tillgångar och/eller företaget
ska beaktas till sitt efter återförvisningen aktuella värde eller om
värderingen ska hänföras till tiden för
förrättarens ursprungliga bodelning.
Då makarnas giftorättsandelar ska
beräknas med beaktande av samtliga
tillgångars (och skulders) värde, lär
skäl saknas att avvika från den grundläggande regeln, enligt vilken all
makarnas egendom (och skulder) ska
värderas utifrån sitt aktuella värde,
här vid tiden för den bodelning som
görs vid den efter återförvisningen
upptagna förrättningen9. Detta synes
mig vara systematiskt korrekt. Emot
en sådan ordning talar praktiska besvär. Det vore onekligen enklare om
man vidhöll de gamla värdena på de
tillgångar (och skulder), som omfat-

tades av det ursprungliga bodelningsbeslutet och hänförde värderingen
av företaget till tiden för det beslutet.
Tidsutdräkten och kostnaden för den
återupptagna förrättningen skulle
också reduceras10.
KOSTNADERNA

Ersättningen till en bodelningsförrättare vad avser arvode och utlägg
delas som regel lika mellan parterna
(ÄktB 17 kap. 7 §). Undantagsvis kan
förrättaren besluta om skevdelning
av kostnaderna om den ena maken
genom vårdslöshet eller försummelse
har orsakat ökade kostnader eller om
makarnas ekonomiska förhållanden
ger särskild anledning till det. Vem av
dem som kan sägas ha vunnit tvisten
saknar här betydelse. Förrättarens
beslut om fördelningen av förrätt-

ningskostnaderna avgör saken slutligt
om det inte klandras. Detta innebär
att den make som sedan vinner en
klandertvist i domstol därmed inte
blir berättigad till kompensation av
andre maken för sin andel av förrättningskostnaderna utan bara för sina
rättegångskostnader i klandermålet.11
När en bodelningsförrättare fattar
beslut om en bodelning efter återförvisning, har han att bestämma fördelning av den ersättning som han är
berättigad till avseende den tillkommande förrättningen. Hans tidigare
beslut om fördelning av kostnaderna
avseende hans ursprungliga förrättning står sig såvida det inte klandrats
i denna del.12

Örjan Teleman
Advokat
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”Den här fina mattan hjälpte till
att ge mina nya metoder att
bekämpa cancer en flygande start.”

Anna Martners cancerforskning finansieras bland annat av en gåva till SSMF av en värdefull matta.

Ingen vill se sina närstående dö i cancer. Att bekämpa
cancer är en av vår tids stora frågor.
En privat givare som ville bidra till mer cancerforskning
gjorde för några år sedan en stor donation till Svenska
Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF. Bland gåvorna
fanns ett stort antal aktier, en matservis, ett rokokobord,
en antik spegel och en värdefull orientalisk matta.
Dessa gåvor gav en flygande start för Anna Martner,
docent vid Göteborgs universitet, som intensivt forskar
i en nyckelfråga: hur kan man förbättra kroppens egen
förmåga att bekämpa cancerceller?
Anna Martner fick, som en av första forskarna, SSMF:s
Stora Anslag. För dessa pengar har hon etablerat en
framgångsrik forskargrupp.
”Målet är att förstå är hur vårt immunsystem funge
rar,” säger Anna Martner.
Vad hon och hennes team specialstuderar är en typ av
blodcancer kallad akut myeloisk leukemi (AML). De som
drabbas av leukemi i dag får omedelbar cellgiftsbehand

ling, men problemet är att två av tre patienter drabbas
av svårbehandlade återfall på grund av kvardröjande
cancerceller.
Vad man vill uppnå är att kroppen själv ska göra sig
av med alla cancerceller genom särskilt tumördödande
celler såsom NKceller och Tceller.
Anna Martner har aldrig tvekat om vad hon vill göra
med sitt liv. När hon var barn var det bästa hon visste att
sitta hemma hos morfar och plöja årgångar av tidskriften
Forskning & Framsteg.
”Min stora dröm har alltid varit att få forska, tack vare
det här anslaget kan jag nu få göra det.”
Arbetspassen blir långa. Annas egna två barn har varit
med henne på jobbet så ofta att de börjat hjälpa till i
laboratoriet.
För att orka och för att behålla fokus i sin cancerforsk
ning springer Anna orientering och sjunger i kör.
”I en kör lär man sig vikten av att samarbeta. Det låter
bra först när alla sjunger tillsammans.”

Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se
eller ring SSMF på 0833 50 61. Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente.
Plusgiro 90 11 099. Bankgiro 9011099. Swish 1239011099.

Aktuellt
ningen. Vi som advokater är ju intresserade av forskning, inte bara av produktionen av jur. kand. Den doktrin
som blir resultatet av forskningen är
vårt verktyg när vi arbetar. Om vi som
advokater är med och stimulerar och
påverkar forskningen så leder det till
att vi får bättre verktyg som praktiserande jurister.
Hur ser advokaters intresse ut för den
juridiska forskningen?
– Tack vare Stockholm Centre for
Commercial Law, som är en fantastisk
institution, finns det väldigt många advokater och bolagsjurister i Stockholm
som är engagerade och tycker att det
är roligt att delta i en akademisk diskussion. Men kanske kunde det vara
ännu fler. I ett internationellt perspektiv så är centret en ovanligt bra plattform för att skapa engagemang, samarbete och samverkan inom juridisk
forskning, som jag tror att det finns få
andra i Europa som kan mäta sig med.

MÅNADENS ADVOKAT André Andersson

”Det livslånga lärandet
är min stora drivkraft”
André Andersson, advokat och
delägare på Mannheimer Swartling,
har utsetts till hedersdoktor vid
Juridiska fakulteten vid Stockholms
universitet.
I motiveringen sägs bland annat ”Advokat André Andersson har allt sedan
hans yrkesmässiga verksamhet påbörjades haft som sitt kanske största
intresse att främja samverkan mellan
det praktiska yrkeslivet och den juridiska forskningen.” Varifrån kommer
ditt intresse?
– Det kommer sig av tre huvudsakliga skäl. Juristprogrammet i sig är en
yrkesutbildning. Den ska bedrivas på
vetenskaplig grund eftersom det är en
akademisk utbildning, men samtidigt
måste den också vara utformad så att
den förbereder väl för yrkeslivet. Det
innebär att vi som advokater och som
Advokaten Nr 5 • 2017

bransch har ett ansvar för att arbeta
med att ge information och stöd till
yrkesutbildningen. Vi på Mannheimer
Swartling är den kanske största avnämaren av utbildningen och har då ett
särskilt stort ansvar.
– Det andra skälet, som är min egen
största drivkraft, är det livslånga lärandet. För att bli en bra advokat ska man
dels vara inställd på att ständigt lära sig
nya saker, dels aktivt delta i utvecklingen av juridiken. Det är viktigt för mig
att förmedla detta i vår organisation,
att det här är en del av din roll som advokat på Mannheimer Swartling att engagera dig, att utveckla dig själv och att
utveckla juridiken i Sverige. Det är ett
sätt för oss att vara med och skapa en
brygga mellan forskning och praktiskt
juridiskt arbete och öka förståelsen i
branschen för att detta är viktigt.
– Mitt tredje skäl handlar om forsk-

”Om vi som
advokater
är med och
stimulerar
och påverkar
forskningen
så leder det
till att vi
får bättre
verktyg som
praktiserande
jurister.”

Har du övervägt att ge dig in i forskningens värld på heltid?
– Jag har nog lekt med tanken ett
antal gånger. Men dels som advokat,
dels som person så är jag van vid korta
deadlines och mer avgränsade projekt.
Jag är inte säker på att jag skulle ha den
självdisciplin som behövs för att sätta
mig och skriva en avhandling på fyra,
fem år. Sedan tycker jag personligen
att det är roligare med människor, seminarier och undervisning än skrift
och skrivande.
Vilken är den största nytta du har av
din stora erfarenhet från forskningsvärlden i din advokatgärning?
– Det ger mig en närkontakt med
aktuell forskning och en möjlighet att
enkelt diskutera och ventilera frågor
med de som är engagerade i forskning
på universitetet. Jag får reda på vad
som händer innan det har kommit ut
i skrift och artiklar och ibland också ge
ett praktiskt perspektiv på aktuella frågeställningar.
Har du något råd till andra kollegor
som är nyfikna på att närma sig den
akademiska världen?
– Gör det eftersom det är väldigt roligt och berikande! Man kan engagera
sig inom sitt område och delta i debatt
TK
och på seminarier.
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Svenske Peter Dahlin fördes av
säkerhetstjänsten 2016 till ett av
Kinas många ”svarta fängelser” där
han fick veta att han satts under
RSDL.

Utbredd tortyr mot
Från Kina kommer uppgifter
om utbredd tortyr mot landets
advokater. Bakom tortyren
står en ny övervakningsform
som placerar den misstänkte
i total isolering under ett
halvårs tid.
Li Heping var en av cirka 300
advokater och aktivister som
kidnappades av kinesiska
myndigheter i ett enda svep
sommaren 2015. Han tillhörde
advokatfirman Beijing Global
Law Firm, som ofta tog sig an
politiskt känsliga fall relaterade
till ämnen som marktvister eller
religionsfrihet.
Efter att Li Heping dömts till
ett villkorligt fängelsestraff under en hemlig rättegång vid slu42

tet av april, kunde han slutligen
återse sin familj efter att ha varit
inlåst i drygt 600 dagar. Men det
var en förändrad man som kom
tillbaka hem. Tortyren hade
fått Li Heping att ”åldras 20
år” enligt vänner. Hans fru var
chockad över att knappt känna
igen sin utmärglade make, vars
kvarvarande hår blivit helt vitt.
Under fångenskapen hade Li
Heping utsatts för tvångsmedicinering, svält, misshandel,
elchocker, sömnbrist och dödshot. Vid ett tillfälle låstes fot- och
handleder fast en hel månad i
sträck med bojor som sin tur
länkades samman av en kort
järnkedja. Anordningen gjorde
att Li Heping inte kunde räta på
kroppen ens i liggande ställning.

Och då var Li Heping ändå
vid bättre tillstånd än sin bror,
Li Chunfu, även han människo
rättsadvokat som försvann
sommaren 2015 och släpptes
tidigare i år. Li Chunfu kunde
då inte tala i hela meningar,
muttrade ofta för sig själv och
diagnostiserades snart med schizofreni.
liksom dussintals andra advokater, hade bröderna Li först
kidnappats för att sedan sättas
i ”residential surveillance on a
designated location” (RSDL), en
form av övervakning som alltså
inte sker i individens hem utan
på en ”särskild plats”. RSDL
infördes 2013 i Kinas straffrätt,
vars artikel 73 föreskriver att

övervakning av en individ kan
ske på särskild plats om denne
är misstänkt för brott mot
statlig säkerhet, terrorism eller
mutbrott.
Lagen föreskriver visserligen
att den misstänktes familj ska
underrättas inom 24 timmar,
samt att den anhållne har rätt
att träffa sin advokat inom 48
timmar. Men samtidigt behöver
inte familjen underrättas om
hinder föreligger, och rätten att
träffa en advokat kan fråntas om
polis eller säkerhetstjänst anser
att detta ”förhindrar utredningen”. Likaledes kan även
de veckovisa besök av åklagarmyndigheten som ska garantera
översyn stoppas om de anses
vara förhindrande.
Advokaten Nr 5 • 2017
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Demonstranter utanför det
kinesiska kontaktkontoret
i Hongkong i december 2016
som kräver att den frihetsberövade kinesiska advokaten
Jiang Tianyong släpps.

kinesiska advokater
Dessa lagstiftande undantag är de facto praxis, och i
realiteten tillåts en anhållen
under RSDL endast tala med
utomstående på polisens nåder.
Det har blivit regel snarare
än undantag att varken familj
eller advokat ens får veta vart
individen i fråga hålls, vilket är
särskilt allvarligt då lagen ger
säkerhetspolisen rätt att hålla
den misstänkte i RSDL upp till
sex månader utan någon som
helst rättslig process.
detta inbjuder i sin tur till tortyr, eftersom den anhållne kan
isoleras helt från omvärlden och
bevis för tortyr således nästan
är omöjliga att komma över.
”Jag ska tortera dig tills du blir
Advokaten Nr 5 • 2017

galen”, uppges en förhörsledare
ha sagt till advokaten Xie Yang
under hans RSDL, och tillade
att Xie Yang kommer lämna
fångenskapen som invalid. Xie
Yang fick även veta att förhören
skedde på uppdrag av kommunistpartiet, och att ”inte ett
spår av bevis” skulle hittas om
de beslutade att avrätta honom
på fläcken.
Efter sin RSDL berättade Xie
Yang om tortyren under ett
kort möte med sina advokater.
Förutom sedvanlig misshandel
tilläts inte Xie Yang sova på flera
dagar, under vilka han även förvägrades mat och vatten. Vidare
tvingades han sitta i obekväma
ställningar upp till 20 timmar
sträck.

Efter att uppgifter om tortyr
mot Xie Yang, bröderna Li och
flera andra advokater läckt ut
var Sverige ett av elva länder
som i februari i år undertecknade en gemensam diplomatisk
skrivelse adresserad till Kinas
säkerhetsminister. Brevet krävde
en utredning av uppgifterna,
och uppmanade Kina att överge
RSDL, eftersom lagen bryter mot
flera internationella bestämmelser som Kina själva ratificerat.
Exempel på dessa är FN:s
konvention till skydd för alla
människor mot påtvingade
försvinnanden och regler från
FN:s råd av mänskliga rättigheter. Redan 2015 betecknade
FN:s kommitté mot tortyr det
som ett ”brådskande ärende”

att Kina upphör med RSDL. Men
i stället för att upphöra försöker Kina alltså lagstifta sig runt
bestämmelserna – trots att de
internationella bestämmelserna
är klara med att inga sådana
undantag är tillåtna.
en som känner till denna lag väl
är Peter Dahlin, som 2009 grundade en NGO i Kina vid namn
China Action och arbetade nära
flera av de advokater som nu
torterats. När Dahlin kidnappades av säkerhetstjänsten i sitt
hem i Peking januari 2016, fördes han till ett av Kinas många
”svarta fängelser” där han fick
veta att han satts under RSDL.
– Enligt kinesisk lag får RSDL
inte äga rum i ett vanligt häkte
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eller någon annan del av det
officiella rättssystemet. Därför
sker det ofta i lägenhetskomplex
som tillhör militären, eller som
i mitt fall i ett statligt hotell,
ombyggt för att hålla den misstänkte i total isolering under förhörsprocessen, berättar Dahlin.
i egenskap av utlänning utsattes
Dahlin själv inte för någon fysisk
tortyr, men hindrades från
att sova under fångenskapens
början. Efter att han förklarat
för en överordnad att detta
bryter mot FN:s konvention
mot tortyr tilläts han dock att
sova någorlunda. En liknande
förfrågan från en kinesisk
medborgare hade, i bästa fall,
ignorerats.
Vidare påpekar Dahlin hur lite
omvärlden verkar känna till angående RSDL. Sommaren 2015
drog såväl utländska observatörer och politiker som familjer
och anhöriga en lättnadens suck
då de fick höra att många av de
kidnappade advokaterna placerats i RSDL, eftersom ”övervakning” låter mildare än en formell
arrestering. Men de skulle snart
bli varse om motsatsen; RSDL
är i själva verket värre eftersom
regler och rutiner i vanliga häkten helt kan ignoreras.
Ibland verkar det till och med
saknas intresse. Enligt Dahlin är
bristen på intresse särskilt märklig med tanke på att RSDL enligt
Romstadgan för Internationella
brottsmålsdomstolen rentav kan
utgöra brott mot mänskligheten.
Enligt artikel 7 i Romstadgan är
påtvingade försvinnanden ett
brott mot mänskligheten om de
används som en del av omfattande eller systematisk förföljelse
mot civil befolkning. Och detta
är utan tvivel fallet i Kina i dag,
särskilt som Dahlin påpekar att

Sedan omkring 300 advokater och aktivister frihetsberövades av kinesiska myndig
heter sommaren 2015 har flertalet demonstrationer hållits i Hongkong.

RSDL i år har börjat användas
av lokal polis i fall som inte ens
officiellt rör nationell säkerhet.
Det är viktigt att det internationella samfundet förstår RSDL
och pressar Peking på denna
punkt. Kinas kraftiga reaktion
på den ovannämnda diplomatiska skrivelsen visar att landet
är känslig för kritik. Bara ett
par dagar efter brevet beskyllde
Kina nämligen såväl västerländsk media som advokaterna
i fråga för att sprida lögner i
uppviglingssyfte.
statlig kinesisk media publicerade flera artiklar och inslag med
”sanningen” om tortyren mot
advokaterna, som även innehöll
ett inspelat ”erkännande” av Xie
Yangs tidigare advokat Jiang Tianyong, som även han hamnade i
RSDL i fjol efter att ha fört vidare
Xie Yangs uppgifter om tortyren.
Och innan Xie Yang själv
släpptes i maj så kom en video
från hans hemliga rättegång.
Där sade Xie Yang att han hjärntvättats av utländska aktörer
som vill införa statsskick av väs-

terländskt snitt i Kina. Men en
stor del av ”erkännandet” gick
åt till att bedyra att han absolut
inte blivit torterad under sin
fångenskap, utan tvärtom behandlats mycket väl och fått sin
lagliga rättigheter tillgodosedda.
Till skillnad från Xie Yang så
vägrade Li Heping att ”erkänna” trots över 600 dagars tortyr.
Men då han nästan torterats
till döds och fruktade att aldrig
mer få återse sin familj, ingick
Li Heping till slut en kompromiss. I utbyte mot en hemlig
rättegång och löften om att han
aldrig mer skulle prata med utländsk media, fick Li Heping en
villkorlig dom. Det är nu i stället
hans modiga fru som berättar
för media om sin makes tortyr,
samtidigt som en handfull civilklädda agenter följer familjens
minsta steg.
Och denna tortyr pågår
alltjämt. Wang Quanzhang, som
startade China Action tillsammans Peter Dahlin 2009, sitter
fortfarande inlåst utan att ha
träffat sin familj sedan sommaren 2015. Tidigare i år framkom

uppgifter om att Wang Quanzhang torterats svårt under sin
fångenskap. Det är säkerligen
ingen vacker historia, eftersom
Wang Quanzhang enligt Dahlin
är så stark i sin övertygelse att
han ”hellre skulle bli martyr” än
att erkänna sig skyldig.
Vidare har även Jiang
Tianyong under RSDL torterats
så svårt att han nu inte kan
stå upp; de infekterade och
uppsvullna fötterna duger inte
längre att stödja på. När den
torterade advokatens advokat
kidnappas och utsätts för tortyr,
ja då är det verkligen dags att på
allvar börja uppmärksamma vad
som sker.
– Situationen för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Kina är allvarlig och
regeringen ser med oro på
utvecklingen, säger Gabriella
Augustsson, ambassadråd vid
Sveriges ambassad i Peking, via
mejl mot denna bakgrund.
Hon tillägger att Sverige på
regelbunden basis diskuterar
mänskliga rättigheter med Kina,
och understryker att EU har
utfärdat flera gemensamma
uttalanden, bland annat efter
domen mot Li Heping.
augustsson avstår att svara på
specifika frågor om huruvida
svenska ambassaden – på egen
hand eller genom dialog med
Utrikesdepartementet – planerar att fördöma vad som skett,
eller ta initiativ till en ny gemensam diplomatisk skrivelse i
ljuset av den nya informationen
om tortyr.
Den diplomatiska återhållsamheten kan ses i ljuset av att
Kina är en viktig handelspartner
till såväl Sverige som många
andra västländer.
Jojje Olsson

RESIDENTIAL SURVEILLANCE ON A DESIGNATED LOCATION
RSDL infördes i januari 2013. Efter
en svepande nationell säkerhetslag
2014, med ytterligare möjligheter
att neka individer kontakt med
familj eller advokat, har RSDL allt
oftare använts som metod för påtvingat försvinnande.

l
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Vanligtvis kidnappas den misstänkte i sitt hem eller på öppen
gata, och förs till den ”särskilda
platsen” där den misstänkte får veta
att den nu befinner sig i RSDL.

l

Om hot mot den nationella säkerheten åberopas behöver RSDL
heller inte diarieföras i högsta
domstolens officiella databas över
pågående rättsfall.

l

RSDL omfattar även utländska
medborgare, med klausulen att
dens ambassad måste underrättas.
Men detta kan ske under fångenskapens sista dag, alltså efter sex
månader.
Källa: Kinas straffrätt, Peter Dahlin

l
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insikt

LEXUS NX

NYA NX 300h
BUSINESS SPORT
FRÅN 389 500 KR.
Lexus NX 300h är en crossover med vassa linjer, toppmodern hybridteknik och suverän komfort för upp till fem
personer. Och nu ﬁnns den i en specialversion för dig som
tjänstebilsförare: Business Sport. En NX 300h Business
Sport kommer med 18” svartlackade lättmetallfälgar, svart
spindelgrill och svarta backspegelhus samt fyrhjulsdrift
och automatlåda som standard.
Och på insidan är det fortfarande den skönt förarfokuserade miljön och Lexus-känsla i världsklass som gäller.
Att NX 300h Business Sport just nu har ett kampanjpris
från 389 500 kr (ordinarie pris 424 100 kr) är ju heller
ingen nackdel. Förmånsvärde från 1 971 kr/mån.* Metalliclack tillkommer. Erbjudandet gäller endast juridisk person
och till och med 30 augusti 2017.
Välkommen in på en rejäl provtur.

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

LEXUS STOCKHOLM SÖDER
Smista Allé 30, Segeltorp.
Öppet mån-fre kl 10-18, lör-sön kl 11-15.
Tel 010-497 63 50.
www.lexusstockholm.se

LEXUS MALMÖ
Djurhagegatan 17, Malmö.
Öppet mån-fre kl 10-18, lör kl 11-15.
Tel 010-497 97 80.
www.lexusmalmo.se

Bränsledeklaration blandad körning: NX 300h 5,2 l/100 km, CO 2 121 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet kan ej kombineras med ramavtal eller andra
rabatter/erbjudanden. *Netto vid 50% marginalskatt. Metalliclack tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad.
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LÄSTIPS
Titel: Skuldsaneringslagarna :
en kommentar
Författare: Fredrik Benndorf,
Nils-Bertil Morgell
Förlag: Karnov Group
Från och med november 2016
gäller två nya skuldsaneringslagar för privatpersoner och
företagare. Den nya lagen om skuldsanering
för privatpersoner ska göra det lättare att ansöka och få skuldsanering. Den andra lagen,
F-skuldsanering, möjliggör för en företagare
och hans närstående att få skuldsanering
samtidigt som näringsverksamheten kan
fortsätta. Boken ger en kommentar till de
båda lagarna och redogör för lagstiftarens
intentioner både med den ursprungliga
skuldsaneringslagstiftningen från 1994 och
de nu gällande lagarna. Hänvisningar görs
till källor och praxis. Boken finns tillgänglig i
digital form i Lexino, Karnovs djupa lagkommentarer.
Titel: Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt,
mönsterrrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt
Författare: Marianne Levin
Förlag: Wolters Kluwer
Skyddet för intellektuella
prestationer spelar i våra dagar en viktig
roll, ekonomiskt och kulturellt. En stor del
av ett företags marknadsvärde finns bland
de immateriella tillgångarna samtidigt som
den tekniska utvecklingen har inneburit att
immaterialrätten berör var och en av oss.
Denna elfte upplaga av boken ger en samlad
framställning av den nationella immaterialrätten i ljuset av den snabba europeiska

NY LITTERATUR I URVAL
Tryckår: 2017 om inte annat anges.
Andersson, Mari: Inkomstskattelagen : en kommentar. D. 1–2 /
Mari Andersson, Anita Saldén
Enérus, Ulf Tivéus (17. uppl.
Wolters Kluwer. 1900 s. Gula
biblioteket)
Benndorf, Fredrik: Skuldsaneringslagarna : en kommentar /
Fredrik Benndorf och Nils-Bertil
Morgell (Karnov Group. 372 s.)
Bernitz, Hedvig: Statsrätt : arbetskompendium / Hedvig Bernitz,
Lena Sandström, Wiweka
Warnling-Nerep (13. uppl. Wolters Kluwer. 116 s.)
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och internationella utvecklingen. De många
nyheterna i svensk och europeisk lagstiftning
och rättspraxis har beaktats till och med november 2016.

terättsliga klassificeringen och gränsdragningen mellan ränta och utdelning går till i
praktiken och vilken påverkan redovisningsrätten kan ha på området.

TVÅ AVHANDLINGAR I SKATTERÄTT

SKILJEDOMENS ÄDLA KONST

Crossing a border: a comparative tax law
study on consequences of cross-border
working in the Öresund- and the MeuseRhine regions, Jure.
Yvette Lind vid Umeå universitet, har i sin avhandling jämfört skatteregler och socialförsäkringsregler i Öresund- och Maas–Rhenregionerna där människor arbetspendlar över
landgränser och ofta hamnar i kläm mellan
skattesystemen i de olika länderna. Hon har
särskilt analyserat situationen i Öresundsregionen där arbetspendlare som bor i Sverige
och jobbar i Danmark, enligt Öresundsavtalet, ska betala skatt i Danmark, trots att de
utnyttjar välfärdssystemen i Skåne. På sikt
bör man omförhandla Öresundsavtalet eller
göra ett helt nytt skatteavtal för att hitta lösningar som underlättar för arbetsmarknaden
och rörligheten och stärker rättssäkerheten
för gränspendlarna, menar Yvette Lind.

Ny biografi om
Gunnar Lagergren
Gunnar Lagergren (1912–
2008), svensk jurist med
en bred och framgångsrik
karriär, en av världens
främsta internationella
skiljedomare. Han agerade som skiljeman i en
rad tvister, både politiska
och kommersiella, exempelvis gränskonflikterna mellan Indien och Pakistan (Rann of
Kutch, 1968) och mellan Egypten och Israel
(Taba, 1988). Åren 1966–1990 var han medlem av Permanenta skiljedomstolen i Haag.
Han var hovrättspresident, riksmarskalk och
hade även flera andra internationella domaruppdrag, bland annat i Europadomstolen i
Strasbourg och i den internationella domstolen i Tanger. Han var dessutom ledamot i två
tyska domstolar som avgjorde skadeståndskrav eller återställande av egendom som
hade beslagtagits av nazisterna. Boken som
initierats av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut är utgiven på Ekerlids
förlag.
Skiljedomens ädla konst – internationell domare
för handel, fred och mänskliga rättigheter av
Anders Johnson.

Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning / Anna Lewander,
Iustus.
Den skatterättsliga klassificeringen och
gränsdragningen mellan ränta och utdelning
är en fråga av stor betydelse för aktiebolagets finansiering. I svensk skatterätt lagregleras varken hur denna klassificering görs eller
gränsdragning går till. I redovisningsrätten
finns däremot utförliga regler för detta ändamål och det finns exempel på andra länder
där den skatterättsliga klassificeringen har
lagreglerats. I avhandlingen analyserar Anna
Lewander, Uppsala universitet, hur den skat-

Björk, Annah: Båt 370 : döden på
Medelhavet / Annah Björk, Mattias Beijmo (Norstedts. 277 s.)
Finlands civil- och handelsrätt : en introduktion / redigerad av Johan
Bärlund, Frey Nybergh, Katarina
Petrell (5. uppl. Helsingfors :
Talentum, 2016. 501 s.)
IFRS-volymen 2017 (14. uppl. Far
Akademi. 978 s.)
Insolvensvolymen 2017 (22. uppl.
Far Akademi. 768 s.)
Johansson, Anders: Fallet Samir /
Anders Johansson, Samir Sabri
(Ordfront. 330 s.)
Jonsson, Anna: Att förebygga och
hantera påverkansförsök : en
handbok / Anna Jonsson, Ka-

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

rolina Hurve, Johanna Skinnari
(Brottsförebyggande rådet.
132 s.)
Lavin, Rune: Viteslagstiftningen :
en kommentar (3. uppl. Wolters
Kluwer. 247 s. Gula biblioteket)
Mellqvist, Mikael: Konkurs och
annan insolvensrätt / Mikael
Mellqvist och Lars Welamson
(12. uppl. Wolters Kluwer.
392 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 41)
Olsson, Jan: Grundläggande kriminalteknik / Jan Olsson och
Thomas Kupper (3. uppl. Jure.
388 s.)
Sellgren Karlsson, Monika: Stora
förundersökningar och brottmål

: utveckling, omfång och karaktär / Monika Sellgren Karlsson,
Martin Geisler och Nina Törnqvist (Brottsförebyggande rådet. 98 s. BRÅ rapport ; 2017:4)
Svernlöv, Carl: Svensk kod för bolagsstyrning : en kommentar
(5. uppl. Wolters Kluwer. 244 s.
Gula biblioteket)
Wennberg, Suzanne: Introduktion
till straffrätten (11. uppl. Wolters
Kluwer. 116 s.)
LÄS MER
Alla nyheter hittar du på
Juridiska bibliotekets webbplats
www.advokatsamfundet.se/
juridiska-biblioteket
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Nya uppdrag och priser
l När Resumé för femte

gången korade Sveriges 150
superkommunikatörer kom
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
på plats 110. I kategorin: myndigheter, organisationer och
ideell sektor kom Ramberg på
plats 17. Toppade listan gjorde
Antonia Ax:son Johnson.

Södertörns tingsrätt vann Klarspråkskristallen
Södertörns tingsrätt har tilldelats Klarspråkskristallen 2017 av Institutet för språk och folkminnen.
Priset delas ut till den myndighet, kommun eller
landsting som har genomfört det mest inspirerande
klarspråksarbetet.

Södertörns tingsrätt vann med bland annat
följande motivering: ”Klarspråkskristallen 2017
tilldelas Södertörns tingsrätt för dess långsiktiga
och systematiska arbete med att skriva begripliga
domar och beslut.”

l Erik Sjöman är

utsedd till Advokaternas advokat
i publikationen
Legally Yours
undersökningen om vilken
kollega som advokater helst
skulle anlita i ett affärsjuridiskt ärende, På fem-i-topplistan återfinns även Christer
Danielsson, Lena Frånstedt
Lofalk, Robin Oldenstam och
Björn Hurtig.
l Advokat David Boberg i Piteå har anställts på en tidsbegränsad anställning som rådman i Haparanda tingsrätt.
l Mikael Ribbenvik har av
regeringen utsetts till ny
generaldirektör för Migrationsverket. Han har sedan i
höstas varit vikarierande chef
för myndigheten.
l Elisabet Fura, tidigare
bland annat ordförande i
Advokatsamfundet, ingår i
den grupp av tre som ska utreda korruptionsanklagelser
som riktats mot vissa toppar
inom Europarådets parlamentariska församling.

Bodström
ny ordförande
i FIFA-kommitté
Advokat Thomas Bodström,
tidigare justitieminister och
allsvensk fotbollsspelare, har
utnämnts till ny ordförande i
FIFA Appeal Committee, den
internationella fotbollsorganisationens överinstans.
– Det här är fotbollens motsvarighet till hovrätt, vilket är sista
instans för fotbollen. Därutöver
finns ett Högsta domstolen
gemensamt för alla idrotter.
Besluten som kan överklagas till

Rättelse
I Advokaten nr 4 blev uppgifterna om Östra avdelningens styrelse
2017 tyvärr fel. Den riktiga styrelsesammansättningen är som följer:
Ordförande
David Sommestad, Nyköping
Vice ordförande
Anna von Knorring, Jönköping
Sekreterare
Henrik Snellman, Växjö
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Ledamöter
Sandra Putsén, Norrköping
Lisa Almgren, Växjö
Magnus Nedstrand, Linköping
Suppleanter
Karin Carlsson, Katrineholm
Erika Lindquist, Eskilstuna
Emil Löfström, Kalmar

kommittén som jag är ordförande i är allting från avstängningar
av spelare i VM- och OS-sammanhang till mer ekonomiska
och juridiska frågor.
Vad kan du bidra med?
– Jag hoppas att min långa
erfarenhet som jurist, både
som lagstiftare och advokat, ska
komma till sin rätt. Dessutom är
jag passionerad fotbollsälskare,
vilket gör det till en väldigt spännande kombination.

Hur kommer uppdraget att påverka din advokatverksamhet?
– Jag kommer att fortsätta
driva advokatbyrå, det är även
fortsättningsvis min bas. Men
som advokat är det viktigt att
ta sig den tid som behövs för
varje uppdrag, så då säger det
sig självt att jag behöver ta något
färre uppdrag då jag kommer
att ha sammanträden i Zürich
varannan månad och delta vid
fotbolls-VM för både damer och
herrar samt OS.

Anna Dahlbäcks minnesfonds stipendium
Stiftelsen Anna Dahlbäcks Minnesfond har utsett den turkiska advokaten Eren Keskin till mottagare av stiftelsens stipendium 2017.
Motiveringen lyder bland annat: ”Eren Keskin har under många
år med stort mod och juridisk skicklighet arbetat för de grundläggande demokratiska värderingarna i sitt hemland. Hon har
försvarat mänskliga rättigheter både inom ramen för sitt yrke och
i oberoende människorättsorganisationer.” Stipendiet från Anna
Dahlbäcks Minnesfond på 50 000 kronor kommer att utdelas den
8 september 2017 i Stockholm. Minnesfonden instiftades 2016 för
att uppmärksamma och fortsätta verksamhet som advokat Anna
Dahlbäck ägnade sig åt till sin bortgång 2015.
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Samfundet
Här redovisas tre beslut samt två skiljaktiga meningar från Advokatsamfundets disciplinnämnd.
På grund av beslutens längd kan de inte redovisas i sin helhet i tidskriften, däremot finns de att ta del av
i sin helhet på Advokatsamfundets webbplats.

DISCIPLINÄRENDE BESLUT 2017

3

Intressekonflikt. Samtycke har inte kunnat läka konflikten. Erinran. Skiljaktig mening.

BAKGRUND

Bolag I ägs av en branschförening. Bolag I:s verksamhet
består endast i att förvalta tre
varumärken (”Varumärkena”).
Varumärkena licensieras ut
till medlemsföretag och andra
vilka producerar eller saluför
viss produkt. Bolag I har ingått
licensavtal avseende Varumärkena (”Avtalet”) med Bolag II.
Bolag II påkallade i mars 2016
skiljeförfarande mot Bolag I i en
tvist om ogiltighet av Varumärkena. Anmälaren A företräder
Bolag I i tvisten. Advokaterna
BI och BII, verksamma vid
advokatbyrån (”Advokatbyrån”)
i B-stad, företräder Bolag II.
Advokaterna CI och CII, verksamma vid Advokatbyrån i Cstad, anlitades i februari 2011 av
Bolag I att för Bolag I:s räkning
företräda ett antal lantbrukare
mot Bolag III i pilotmål med
yrkande om skadestånd för felaktiga analyser som lantbrukarna avropat enligt ett ramavtal
mellan Bolag I och Bolag III.
Vid anmälans ingivande
var båda tvisterna pågående.
Huvudförhandling i skiljemålet mellan Bolag I och Bolag II
var utsatt till slutet av januari
2017. Huvudförhandling i målet
mellan Bolag I och Bolag III var
utsatt till mars 2017.
Läs det fullständiga beslutet
på Advokatsamfundets hemsida.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT

Av utredningen framgår
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sammanfattningsvis följande.
Advokater vid Advokatbyråns kontor i B-stad – som
sedan många år hade haft
Bolag II som klient i olika
angelägenheter – åtog sig 2010
det uppdrag för Bolag II som
rörde Bolag II:s licensavtal med
Bolag I avseende de tre av Bolag
I förvaltade varumärkena. Bolag
I registrerades då inte i Advokatbyråns register över motparter
på ett korrekt sätt.
Under 2011 antog CI och CII
vid Advokatbyråns kontor i
C-stad uppdraget för Bolag I i
ärendet mot Bolag III. Eftersom
Bolag I då inte fanns korrekt noterat i Advokatbyråns
motpartsregister, gjordes ingen
konfliktprövning.
Advokaternas i B-stads uppdrag för Bolag II utvecklades
sedermera till en öppen konflikt
med Bolag I som ledde till att BI
och BII, som ombud för Bolag
II, påkallade det skiljeförfarande
mot Bolag I som syftade till
att få de av Bolag I förvaltade
varumärkena ogiltigförklarade.
Vid den konfliktkontroll som
gjordes hösten 2015 upptäcktes det att Bolag I var klient på
Advokatbyråns kontor i C-stad i
ärendet mot Bolag III.
När det förhållande som
angetts i föregående stycke
upptäcktes, bedömdes det
att en eventuell föreliggande
intressekonflikt kunde läkas
genom samtycke från Bolag I.
Samtycket skulle således göra

det möjligt för BI och BII att
fortsätta att biträda Bolag II mot
Bolag I trots det uppdrag som CI
och CII hade för Bolag I. CI och
CII fick i uppdrag att inhämta
samtycke från Bolag I varefter
bolagets dåvarande VD lämnade
det samtycke som redogjorts för
ovan.
Nämnden konstaterar inledningsvis att advokaterna på
kontoret i B-stad redan 2010 då
uppdraget att företräda Bolag II
i angelägenheten rörande Bolag
II:s licensavtal med Bolag I antogs, borde ha registrerat Bolag
I i Advokatbyråns motpartsregister.
Advokaternas i C-stads ärende
för Bolag I mot Bolag III har inte
haft något sakligt samband med
advokaternas i B-stads ärende
för Bolag II mot Bolag I. Det
står emellertid enligt nämndens
mening klart att det senare
ärendet har rört frågor av sådan
avgörande betydelse för Bolag
I:s verksamhet, nämligen giltigheten av de tre varumärkena,
att reglerna om intressekonflikt
har utgjort hinder för BI och BII
på kontoret i B-stad att biträda
Bolag II mot Bolag I samtidigt
som Bolag I har varit klient på
Advokatbyråns kontor i C-stad.
Om en intressekonflikt av
sådan art som den aktuella
föreligger, är det emellertid,
undantagsvis, möjligt för
advokaten att trots intressekonflikten ändå anta eller fortsätta
ett uppdrag om berörd klient
eller berörda klienter lämnar
ett uttryckligt samtycke och
dessutom förutsatt att omständigheterna inte är sådana att
det finns anledning till tvivel på
advokatens förmåga att fullt ut
tillvarata klientens intressen.

Det måste understrykas att det
alltid är advokaten som har att
avgöra om situationen är sådan
att det är möjligt att genom
samtycke läka den föreliggande
intressekonflikten.
Möjligheten att genom uttryckligt samtycke från klientens
sida läka en föreliggande intressekonflikt, är således avsedd
att kunna användas endast
undantagsvis. Huvudregeln är
att en konstaterad intressekonflikt utgör hinder för advokaten
att anta eller att fortsätta det
ifrågavarande uppdraget. I det
nu aktuella fallet har, som redan
sagts ovan, Bolag II:s ärende
mot Bolag I rört frågor av så
avgörande betydelse för Bolag
I:s verksamhet att det enligt
nämndens mening inte ens med
ett uttryckligt samtycke från
Bolag I:s sida har varit möjligt
för BI och BII vid Advokatbyråns
kontor i B-stad att biträda Bolag
II mot Bolag I samtidigt som
Bolag I var klient på Advokatbyråns kontor i C-stad.
Så snart BI och BII vid konfliktkontrollen 2015 upptäckte
att Bolag I var klient på Advokatbyråns kontor i C-stad, har det
därför ålegat dem att frånträda
uppdraget för Bolag II mot
Bolag I. Genom att inte göra det
har de åsidosatt sina plikter som
advokater. En proportionalitetsbedömning föranleder ingen
annan slutsats.
Nämnden tilldelar därför
envar av BI och BII erinran
enligt 8 kap. 7 § andra stycket
rättegångsbalken.
När det gäller anmärkningen
mot CI:s och CII:s frånträdande
av deras uppdrag för Bolag I
framgår det av utredningen att
Bolag I:s ombud i tvisten med
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Bolag II till disciplinnämnden
har anmält såväl Bolag II:s
ombud som Bolag I:s ombud på
Advokatbyråns kontor i C-stad
för brott mot god advokatsed. I
det läget har CI och CII försökt
få besked från Bolag I om bolaget fortfarande hade förtroende
för dem så att de även fortsättningsvis kunde biträda Bolag I
i tvisten med Bolag III. Enligt
nämndens mening framgår det
av utredningen att CI och CII
inte fått något klart svar på sin
fråga. I det läget har det, enligt
nämndens mening, stått CI och
CII fritt att lämna uppdraget för
Bolag I.
Två ledamöter var av skiljaktig mening enligt följande.
Av utredningen framgår att
CI och CII vid Advokatbyråns
kontor i C-stad, på uppdrag
av Bolag I, har företrätt vissa
lantbrukare i en tvist mot
Bolag III, samtidigt som BI och
BII vid Advokatbyråns kontor
i B-stad företrätt Bolag II i en
tvist mot Bolag I. Även om
de båda tvisterna inte har
varit relaterade, har situationen – framför allt på grund av
tvisternas karaktär och deras
betydelse för Bolag I – varit
av sådant slag att reglerna om
intressekonflikt aktualiseras.
När Advokatbyråns kontor i B-stad 2010 åtog sig det
uppdrag för Bolag II som några
år senare resulterade i en tvist
med Bolag I, noterades inte
Bolag I som motpart i Advokatbyråns motpartsregister. Detta
skedde först 2015, när det mera
tydligt framkom att ärendet
utvecklats till en tvist. Disciplinnämnden konstaterar att en
mera omsorgsfull registrering
Advokaten Nr 5 • 2017

av klient- och motpartsförhållanden borde ha resulterat i att
Bolag I blivit registrerad som
motpart redan 2010, även om
det initialt kan vara förenat med
vissa svårigheter att göra en
sådan bedömning.
Vad härefter gäller det under
2011 antagna uppdraget för
Bolag I i tvisten mot Bolag III,
konstaterar nämnden att det
vid den aktuella tidpunkten,
baserat på den information som
fanns tillgänglig, inte förelåg
något hinder för Advokatbyråns
kontor i C-stad att åtaga sig
ifrågavarande uppdrag.
När ärendet för Bolag II 2015
utvecklats på sådant sätt att det
stod klart att det förelåg en tvist
med Bolag I, gjorde Advokatbyråns kontor i B-stad en förnyad
intressekonfliktskontroll, vilken
utvisade att motparten, Bolag
I, var klient på byrån. Även om
de båda tvisterna inte hade
med varandra att göra, skulle
Advokatbyrån i den uppkomna
situationen komma att företräda
en klient i en tvist mot Bolag I,
samtidigt som Advokatbyrån
skulle företräda Bolag I i en
tvist mot en annan motpart. En
sådan potentiell konflikt kan
undantagsvis läkas genom samtycke från berörda klienter.
Av obestridda uppgifter framgår att Bolag II lämnat ett sådant
samtycke, och att Bolag I, på
förfrågan från CII, också lämnat
samtycke till att Advokatbyrån
skulle fortsätta med båda uppdragen.
Disciplinnämnden konstaterar att samtycke från berörda
klienter, i en situation som denna, kan göra det möjligt för en
advokatbyrå att biträda en klient
i ett visst ärende, samtidigt som

byrån biträder klientens motpart i ett annat, icke relaterat,
ärende. Det ankommer dock
alltid på advokaten – även om
samtycke lämnats – att avgöra
om det är möjligt att utan ovidkommande hänsyn biträda båda
klienterna fullt ut.
I ärendet har ifrågasatts, om
det av Bolag I lämnade samtycket varit lämnat med korrekt
informationsunderlag, och om
det omfattat den situation som
ställde samtycket på sin spets,
nämligen ett skiljeförfarande
mellan Bolag II och Bolag I. Det
har också ifrågasatts om det var
korrekt av advokaten att efterhöra om samtycke direkt med
företrädare för klienten, eller
om han borde ha gått via något
ombud. Nämnden konstaterar
att samtycket lämnats av den
dåvarande VDn för Bolag I, vid
en tidpunkt då tvisten med
Bolag II var nära förestående
och risken för ett skiljeförfarande var mycket påtaglig. Ett
samtycke som lämnas under sådana förhållanden är något som
advokaten måste kunna förlita
sig på. Ett sådant samtycke kan
alltså typiskt sett inte återkallas, inte ens om en ny företagsledning skulle göra en annan
bedömning.
När det gäller frågan om från
vem ett samtycke skall inhämtas, är det uppenbarligen advokatens klient som skall tillfrågas,
inte advokatens kollegas klients
motparts ombud, således.
Med den förfrågan som Advokatbyråns kontor i C-stad gjorde
hos sin klient, och med det svar
som lämnades av Bolag I, fanns
det ingen skyldighet för vare sig
Advokatbyråns kontor i B-stad
eller Advokatbyråns kontor i

C-stad att i det läget frånträda
något av uppdragen.
När det slutligen gäller CI:s
och CII:s frånträdande av uppdraget för Bolag I, gör disciplinnämnden följande bedömning.
I en situation, där Bolag I:s ombud i tvisten i tvisten mot Bolag
II anmält såväl Bolag II:s ombud
som Bolag I:s egna ombud för
brott mot det advokatetiska
regelverket, var det en naturlig
sak för CI och CII att efterhöra
med Bolag I, om bolaget fortfarande hade förtroende för sina
advokater, och om de sålunda
kunde fortsätta att biträda Bolag
I i tvisten med Bolag III. När varken Bolag I eller dess ombud, A,
trots upprepade påminnelser,
lämnade klart besked om att
advokaterna alltjämt hade klientens förtroende – ett besked
som hade kunnat lämnas genom
en enkel bekräftelse – utan i
stället lämnade undanglidande
och oklara svar, har det uppenbarligen stått CI och CII fritt att
lämna pågående uppdrag. Det
noteras i detta sammanhang att
frånträdande skedde i god tid
före den inplanerade huvudförhandlingen, och att detta
frånträdande skulle ha kunnat
ske väsentligt tidigare, om Bolag
I, eller dess ombud, A, hade
lämnat besked i saken, omgående efter det att frågan första
gången ställts.
Sammanfattningsvis finns
alltså anledning att uttala viss
kritik mot hur ärendet för Bolag
II ursprungligen registrerades
hos Advokatbyrån i B-stad.
Utöver detta uttalande finner
disciplinnämnden inte att det är
visat att BI, BII, CI eller CII har
brutit mot god advokatsed. n
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Av artikel publicerad på webbplatsen SVT Nyheter med rubriken ”Advokatbyrå på dubbla
stolar i strumpskandalen”
framgår bl.a. följande.
När X läns landsting (”Landstinget”) förberedde den upphandling som ledde fram till det
så kallade strumpavtalet, så ville
man ha en extern bedömning
av upplägget. Uppdraget gick till
en advokatbyrå som också jobbade åt affärens stora vinnare
”strumpbolaget” Bolag I.
I fjol avslöjade SVT att Landstingets avtal om hjälpmedel,
med bland annat specialstrumpor för 6.000 kr, blivit betydligt
dyrare än beräknat.
Kritiken efter avslöjandet var
massiv och landstinget gjorde
en ny uppgörelse med Bolag
I, som kortade avtalstiden
men också garanterade Bolag I
inkomster på 450 miljoner om
året i ytterligare två år.
Under processen som ledde
fram till strumpavtalet ville
landstinget ta in en så kallad
second opinion – en extern
juridisk bedömning av upplägget. Uppdraget gick till
advokatfirman (”Advokatbyrån”), som man hade avtal med,
och där två jurister i B-stad

genomförde analysen åt landstinget.
SVT kan nu avslöja att en annan av Advokatbyråns advokater samtidigt jobbade åt det
bolag som redan var leverantör
under det gamla avtalet, och
som så småningom skulle ta
hem vinsten i den nya upphandlingen: Bolag I.
Den aktuella advokaten är
verksam i A-stad, och har både
före och efter second opinionanalysen, företrätt Bolag I
gentemot andra landsting och
kommuner i olika upphandlingsärenden.
Innan han arbetade på Advokatbyrån företrädde han också
Bolag I gentemot Landstinget, i
ett ärende som rörde upphandling av det tidigare hjälpmedelsavtalet.
Med anledning av vad som
förekommit i artikeln har ett
ärende inletts hos Advokatsamfundet. Yttranden har begärts
från berörda advokater.
Läs det fullständiga beslutet
på Advokatsamfundets hemsida.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT

Av utredningen framgår att
A, då han varit verksam vid
Advokatfirman F i A-stad, biträtt
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Advokats agerande har syftat till att förhala processen vid
domstol. Erinran.
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Advokat A har varit ett av ombuden för Bolag I i målen T-14 och
T-15a vid tingsrätten. A har även
varit ombud för X i mål T-15b. X
är ställföreträdare för Bolag I.
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I mål T-14 väckte Bolag I talan
mot Konkursbo I med yrkande
om bättre rätt till Fastigheten
1:2 samt inventarier och lösöre
på denna. Konkursbo I bestred
talan. Som grund för sitt be-

Bolag I i ärende som föranlett
en begäran om överprövning
i dåvarande länsrätten. Målet
uppges ha varit pågående i
länsrätten från den 9 december 2009 till den 12 mars 2010.
Saken rörde överprövning av
en offentlig upphandling från
Landstinget med dess hälso- och
sjukvårdsnämnds förvaltning
som närmare angiven motpart
i målet. Upphandlingen avsåg
och benämndes ”drift av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel”.
Det är upplyst att den 28
september 2010, träffades avtal
om samgående mellan byråerna
Advokatfirman F i A-stad och
Advokatbyrån i A-stad. A är
sedan dess verksam vid Advokatbyrån i A-stad. Ytterligare
är upplyst att ett s.k. ramavtal,
avseende biträde när så påkallats av Landstinget, har förelegat mellan Landstinget och
Advokatbyrån under perioden 1
augusti 2007 till den 31 juli 2013.
Av A:s uppgifter framgår att
han sedan uppdraget för Bolag
I i länsrätten avslutats den 12
mars 2010 löpande har biträtt
Bolag I i främst upphandlingsärenden. A har vidare angett att
det är han som varit och är ansvarig för klienten Bolag I. A har
därtill bekräftat ”att Advokatbyrån har arbetat med Landstinget
i vissa uppdrag och med Bolag I
i andra uppdrag”. Han har emellertid framhållit och menat att
Advokatbyrån inte därigenom

företrätt några dessa klienters
motstridiga intressen.
Från vad B redovisat framgår
att hon under hösten 2013, då
hon var verksam på Advokatbyrån, åtagit sig uppdrag från
Landstinget att granska underlaget till en Landstingets efterföljande upphandling avseende
”drift av hjälpmedelsverksamhet
för förbrukningshjälpmedel”.
Nämnden konstaterar att
Landstinget och Bolag I 2010
varit varandras motparter
i domstol och haft motstridiga intressen i ett mål om
överprövning av en offentlig
upphandling avseende ”drift
av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel”. A var
då ombud för Bolag I och har
därefter löpande biträtt Bolag
I i främst upphandlingsärenden. B:s uppdrag 2013 har gällt
biträde åt Landstinget inför en
efterföljande upphandling som
varit benämnd på samma sätt
som den tidigare upphandlingen
2010 och varit riktad till samma
krets av anbudsgivare som då.
Vid B:s antagande av uppdraget
2013 för Landstinget, har en
beaktansvärd risk för uppkomsten av intressekonflikt förelegat
som varit förtroendeskadlig.
Förhållandena måste för
henne ha framgått av det efter
byråsamgåendet med Advokatfirman F i A-stad sammanförda
klient och motpartsregistret hos
Advokatbyrån. Med hänsyn till
B:s lojalitetsplikt gentemot såväl

stridande anförde konkursboet
i huvudsak att avtalet, varpå
käranden grundade sin talan,
var ett skenavtal alternativt att
avtalet var hävt.
Målet T-15a avsåg en talan som
Bolag I därefter väckte mot en Y
med yrkande om att tingsrätten
skulle fastställa att ett avtal mellan parterna var giltigt och inte
utgjorde ett skenavtal. Enligt
avtalet förvärvade Bolag I ovan

nämnda fastighet, jämte inventarier, för tillträde den 1 mars. Y
bestred yrkandet.
Parterna i T-14 träffade därefter en förlikning i det målet,
som stadfästes i dom. I mål T15a återkallades käromålet. Båda
målen avslutades hos tingsrätten den 28 december 2015.
Målet T-15b har omfattats av
förlikningen ovan på så sätt att
parterna har förbundit sig att
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Landstinget som Bolag I har hon
varit förhindrad att ta uppdraget 2013 för Landstinget. Denna
bedömning påverkas inte av att
Advokatbyrån må ha avböjt att
biträda Bolag I mot Landstinget
i saken 2013. Även med hänsyn
till att det funnits risk för att den
kunskap som fanns på byrån
genom A:s uppdrag för Bolag
I i det tidigare upphandlings
ärendet för Bolag I kunnat ha
betydelse i saken har sådant
hinder förelegat. Genom att
ändå åta sig uppdraget 2013 för
Landstinget har B åsidosatt god
advokatsed.
På grund härav tilldelar
nämnden B erinran enligt 8 kap.
7 § andra stycket rättegångsbalken.
Utredningen i detta ärende
visar inte att andra uppdrag
för Landstinget eller Bolag I
hos Advokatbyrån skulle ha
äventyrat advokats oberoende,
lojalitetsplikt eller tystnadsplikt
på sätt som utgör brott mot god
advokatsed. Ärendet föranleder
därför inte någon åtgärd mot A.
En ledamot var av skiljaktig
mening enligt följande.
Av utredningen framgår att A,
medan han var verksam på Advokatfirman F, biträdde Bolag I i
ett ärende som avsåg överprövning av ett upphandlingsbeslut,
där Landstinget var motpart.
Detta ärende avslutades i mars
2010, efter det att begäran om
överprövning återkallats och

inte överklaga domen, som vunnit laga kraft den 28 december
2015.
Läs det fullständiga beslutet
på Advokatsamfundets hemsida.
NÄMNDENS BEDÖMNING
OCH BESLUT

Nämnden konstaterar inledningsvis att advokatens främsta
plikt är att vara lojal mot
klienten, men att advokaten
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ärendet avskrivits. Därefter
har varken A personligen eller
Advokatbyrån, där A numera är
verksam, haft några uppdrag för
Bolag I, med Landstinget som
motpart. Däremot har A biträtt
Bolag I i andra ärenden, med
andra landsting och kommuner
som motparter.
När B under hösten 2013,
dvs. tre och ett halvt år efter
nyssnämnda omprövningsärende, fick i uppdrag att biträda
Landstinget med en granskning
av ett förfrågningsunderlag inför
en kommande upphandling – en
sak som något oegentligt benämnts ”second opinion” – var
detta ett uppdrag där det inte
fanns någon definierad motpart.
Uppdraget gick alltså ut på att B,
som då var verksam på Advokatbyrån, granskade ett förfrågningsunderlag och därefter
lämnade sina kommentarer till
detta i en promemoria, vilken
överlämnades till Landstinget
den 22 oktober 2013. Vilka företag som så småningom skulle
komma att deltaga i den kommande upphandlingen var inte
känt, när granskningen företogs.
Sålunda var det obekant, om
Bolag I, eller någon annan av
Advokatbyråns klienter, skulle
finnas med bland de potentiella
anbudsgivarna. Om det, rent
hypotetiskt, hade förhållit sig på
det sättet att Bolag I hade varit
leverantör enligt det vid den
aktuella tidpunkten gällande
avtalet – vilket tydligen inte var

fallet, eftersom Bolag I begärt
en omprövning av den tidigare
upphandlingen – och om Bolag
I velat få till stånd en förlängning av gällande avtal, skulle det
givetvis ha förelegat en jävssituation. Så var emellertid inte
fallet. B:s granskning av förfrågningsunderlaget för Landstingets räkning skedde alltså, utan
att det vid denna tidpunkt var
klarlagt, vilka företag som var
intresserade av att deltaga i upphandlingsförfarandet. Med hänsyn till att B:s, och Advokatbyråns, rådgivning var av allmänt
slag, och gick ut på att biträda
Landstinget med en granskning
av förfrågningsunderlaget ur ett
upphandlingsrättsligt perspektiv
– inte att deltaga i den fortsatta
upphandlingsprocessen eller
i själva tilldelningsbeslutet –
fanns det enligt min mening
inte någon anledning för B att
avstå från uppdraget. Endast
det förhållandet att Bolag I (eller
någon annan av byråns klienter)
eventuellt skulle komma att deltaga i den kommande upphandlingen såsom anbudsgivare, gör
inte att det förelegat jäv för B:s
del. Att hävda att reglerna om
jäv och intressekonflikt skall
tolkas på det sättet, att redan
det förhållandet att en klient
till byrån möjligen skulle välja
att deltaga i den kommande
upphandlingen – något som
man då inte visste – gör att jäv
föreligger, menar jag är att driva
intressekonfliktsreglerna alltför

långt. Mot bakgrund härav har
B, genom att åtaga sig uppdraget för Landstinget, enligt min
mening inte agerat i strid med
god advokatsed.
När det senare visade sig att
Bolag I på nytt var intresserat
av att försöka bli leverantör till
Landstinget och därför skulle
komma att lämna anbud i den
aktuella upphandlingen, uppkom fråga om juridiskt biträde
till Bolag I. Mot bakgrund av att
B, och Advokatbyrån, tidigare
lämnat råd till Landstinget beträffande förfrågningsunderlaget till upphandlingen, var det
inte möjligt för A, eller någon
annan advokat vid Advokatbyrån, att biträda Bolag I. Så
skedde inte heller, utan Bolag
I kom att biträdas av en annan
advokatbyrå. A, som efter det
ärende som avslutades i mars
2010 inte hade biträtt Bolag I i
uppdrag mot Landstinget, men
väl mot andra landsting och
kommuner, avstod sålunda från
att biträda i den upphandling,
där Landstinget var motpart.
A har därmed inte heller brutit
mot god advokatsed.
När det gäller frågan om
tystnadsplikt, finns inte något
i ärendet som visar att vare sig
A eller B har agerat i strid med
god advokatsed.
Sammanfattningsvis gör jag
sålunda bedömningen att varken A eller B, genom vad som
förekommit i saken, har brutit
mot god advokatsed. n

samtidigt har vissa skyldigheter
gentemot myndigheter och
domstolar. En sådan skyldighet
är att driva processer på det sätt
som god rättsskipning kräver.
Av utredningen framgår att A
vid upprepade tillfällen, utan att
få gehör för det, begärt att huvudförhandlingen skulle ställas
in. Vidare framgår att han strax
före förhandlingen frånträtt som
ombud för bolaget – men sam-

tidigt fortsatt som ombud för
bolagets ställföreträdare – med
följd att tingsrätten fick ställa in
förhandlingen samt att han kort
därefter återinträtt som ombud
för bolaget vid förlikningsförhandlingarna.
Nämnden finner det mot
bakgrund av omständigheterna
med tillräcklig styrka visat att
A:s agerande sammantaget syftat till att förhala processen.

Genom sitt agerande har A
åsidosatt god advokatsed.
Nämnden tilldelar därför A
erinran enligt 8 kap. 7 § andra
stycket rättegångsbalken. n
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NYA LEDAMÖTER
DEN 12 MAJ 2017
Niklas Ahlklo, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm
Suzanne El Khayat Ali, Familjens
10:40
Advokat i Göteborg AB, Göteborg
Lise-Lotte Banger, Juristbyrå LiseLotte Banger AB, Stocksund
Philippe Benalal, Advokatfirman
Vinge KB, Stockholm
Alexander Berglund, Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB,
Falun
Mathilda Blom, Advokatfirman
Althin HB, Stockholm
Michelle Cargioli, MAQS Advokatbyrå Stockholm AB, Stockholm
Sebastian de Ciutiis, Epsilon Advokatbyrå AB, Stockholm
Lars Dominicus, Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm
Sanna Engelholm, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Stockholm
Jens Erixon, Advokatfirman Devlet AB, Stockholm
Lisa Hanicke, Jur kand Lisa Hanicke AB, Göteborg
Carl-Fredrik Hedengren, Denovo
Advokatbyrå AB, Stockholm
Sarah Hoskins, Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB,
Stockholm

Josefin Johansson, Bird & Bird
Advokat KB, Stockholm
Johan Lidström, Hansen Advokatbyrå KB, Stockholm
Daniel Lindroth, Advokatfirman
Lindahl KB, Göteborg
Pekka Lähdekorpi, Advokatfirman
Lindahl KB, Helsingborg
Helena Mellström, Advokatbyrån
Brottsofferjuristerna Fredriksson AB, Stockholm
Kamo Moghadas, Advokatfirman
Defens AB, Stockholm
Camilla Nordgren, Norrköpings
Advokatbyrå HB, Norrköping
Sophia Näslin, Norrlandsadvokaterna AB, Örnsköldsvik
Caroline Pantzar, Advokaterna
Melin & Fagerberg i Göteborg
AB, Göteborg
Felicia Runsiö, Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm
Hannes Sentek, Front Advokater
AB, Göteborg
Erik Sigfridsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Stockholm
Mattias Sköld, Advokatfirman
Vinge KB, Malmö
Emilie Strömberg, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå i Jönköping HB, Jönköping
Joakim Söderlund, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm
Julia Tavaststjerna, Hannes
Snellman Advokatbyrå AB,
Stockholm

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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Nils Larsson
Stieg Synnergren

Jordabalken
7 kap.
Emelie Zellmer, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Thérèse Zinn, Ramberg Advokater KB, Stockholm

AVLIDNA LEDAMÖTER
UTTRÄDDA LEDAMÖTER
Lena Aben, Stockholm, 1 maj 2017
Hans-Olof Hedbom, Uppsala,
30 april 2017
Sidi Bråkenhielm El Kadmiri,
Stockholm, 1 maj 2017
Zebib Kidane, Stockholm, 9 maj
2017
Lars G Mattsson, Stockholm,
17 april 2017
Jessica Nilsson, Göteborg,
30 april 2017
Malin Nordin, Göteborg, 1 april
2017
Catrine Nylén, Göteborg, 6 maj
2017
Patrik Nyqvist, Katrineholm,
2 maj 2017
Charlotte Nyström, Göteborg,
22 april 2017
Urban Paulsson, Stockholm,
30 april 2017
Adrian Della Morte Pålstam,
Stockholm, 30 april 2017
Jesper Sundström, Göteborg,
1 maj 2017
Helena Wanhainen, Stockholm,
13 april 2017
Johan Widenberg, Uppsala,
9 april 2017

Nyhet

Erik Wulf, Lerum, 11 april 2017
Angelica Ågren, Stockholm, 1 maj
2017

Hans G Klingvall, Kista, 6 maj
2017
Robert Nydahl, Stockholm,
27 april 2017

En kommentar. De allmänna bestämmelserna om nyttjande
rätt och servitut m.m. På ett kärnfullt och koncentrerat vis
analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de
allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och
annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft.

800 kr exkl moms | 978-913911185-6 | wolterskluwer.se

REMISSÄRENDEN
Förteckning över remissärenden
i vilka samfundet avgivit yttrande:
R-2017/0245 Promemorian Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1)
R-2017/0385 Betänkandet Se
barnet! (SOU 2017:6)
R-2017/0443 Promemorian Genomförande av ICT-direktivet
(Ds 2017:3)
R-2017/0792 Utkast till lagrådsremiss Kontroll av biometriska
kännetecken i resehandlingar

Ny upplaga
KOMMERSIELL HYRESRÄTT, 4 u

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

LÄS MER
Läs remissvaren på
www.advokatsamfundet.se .

Nyhet
PREJUDIKAT

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

Syd
TOLK.SE

Utbildade tolkar

Snabbavveckling

Nyhet
LAGEN OM KONTAKTFÖRBUD OCH
LAGEN OM EUROPEISK SKYDDSORDER

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

Ny upplaga
VITESLAGSTIFTNINGEN, 3 u

Rune Lavin
743 kr exkl moms, 978-913902002-8

Beställ på wolterskluwer.se eller i närmaste bokhandel.

www.bolagsratt.se

Pashto, dari, somaliska,
arabiska, bosniska, kroatiska,
serbiska m fl språk.

Telefon: 0736–63 72 70
Vi tar uppdrag över hela Sverige

info@sydtolk.se
www.sydtolk.se
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Advokatsamfundets
fortbildning

KOSTNADSFRIA
KURSER

Vi erbjuder alltid:

för advokater och biträdande jurister

➝ Praktiskt inriktade kurser med advokatperspektiv

Läs mer på
www.advokatsamfundet.se/
Utbildning/Kostnadsfria-kurser/

➝ Kursledare som tillhör Sveriges främsta inom sina områden
➝ Konkurrenskraftiga avgifter
➝ Snabb och professionell service vid bokning och kurs

Ett axplock av höstens kurser:
N Y H E T 2 8 AU G U S T I
Praktisk aktieägaravtals- och bolagsordningsrätt

2 9 AU G U S T I
Change Management på advokatbyrå

NYHET 7–8 SEPTEMBER

12–13 SEPTEMBER

Advokaten som säljare
– konsultativ försäljning och säljretorik

Företagsekonomi för jurister

NYHET 20–22 SEPTEMBER

NYHET 27 SEPTEMBER

Medling och konflikthantering i familjemål

Skadestånd och försäkring i
kommersiella relationer

5 – 6 O K TO B E R

Ersättning vid personskada – grundkurs

N Y H E T 1 2 O K TO B E R

Kvarstad och andra provisoriska åtgärder

ADVOKATDAGARNA 16–17 NOVEMBER
Grand Hôtel, Stockholm

Se hela kursprogrammet på www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Alla-kurser/
Håll också utkik efter fler nyheter i våra digitala nyhetsbrev!
Anmälan sker på www.advokatsamfundet.se/utbildning. För mer information och hjälp med
anmälan: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.
Alla våra kurser får räknas in i det årliga fortbildningskravet (18 timmar) för advokater.

www.advokatsamfundet.se | kursinfo@advokatsamfundet.se | 08-459 03 00

P.S.

Arbeta smartare

ADVOKATEN&MEDIERNA

”Det är inte
rättssäkert”
Efter att Rättsmedicinalverket den 30 maj presenterade resultatet av 581
åldersbedömningar, som
visade att tre av fyra undersökta barn bedöms vara
över 18 år, diskuterade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg
Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar i Sveriges
Radio. Ramberg framhöll
att metoden som går ut på
att röntga handleder och
knäleder är alltför osäker
eftersom den uppgetts ha
tio procents felmarginal.
– Advokatsamfundets
kritik bygger på bristande
tillförlitlighet, sade Anne
Ramberg i programmet
Studio Ett.

Den 25 maj kommenterade Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson i
Svenska Dagbladet lagförslaget som ska minska risken för arbetskraftsinvandrare
att utvisas om deras arbetsgivare har gjort administrativa fel. Ivarsson ansåg att
lagkonstruktionen är märklig eftersom man straffar en arbetstagare för att en
arbetsgivare gör fel. ”Så ser det ut nu men tyvärr kvarstår grundfelet även efter den
föreslagna lagändringen”, sa Ivarsson till Svenska Dagbladet.

TWITTRAT 1

TWITTRAT 2

att advokater avviker på
ett intressant sätt från andra
yrkesgrupper, framgår av fokus
i denna utgåva. När kraven
redan är höga och pressen och
stressen ökar då börjar de allra
flesta i andra yrkeskategorier
må dåligt och vill hellre fly än
illa fäkta. Men så fungerar inte
advokaterna. Tvärtom, då taggar
de till, skärper sig ytterligare och
trivs än mer, visar årets advokatundersökning.
Fast alla, till och med advokater, har en gräns för hur länge
man kan vara uppkopplad och
taggad. Vila, återhämtning är
avgörande. Men IT-revolutionen
har förändrat det. Visserligen
har advokater dragit stor nytta
av IT. Myntets baksida är att det
kan bli si och så med återhämtningen. Fast projektledaren
för årets advokatstudie, Jens
Näsström, är hoppfull att just
advokatkåren kan undvika de
negativa sidorna av IT-utvecklingen. Näsström understryker
att advokaterna är en målinriktad grupp av självständiga,
effektiva individer som kan
bryta den negativa sidan av
IT-utvecklingen och ta kontroll
över IT i sina liv och motverka
dess negativa effekter.
Så hem och njut i sommar
och gör det extra bra med de
tips som ges i denna utgåva av
Advokaten.
Trevlig sommar!
Önskar redaktionen
Tom Knutson
Chefredaktör

TIDSKRIFTEN ADVOKATEN ges ut av Sveriges advokatsamfund Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm Besöksadress: Laboratoriegatan 4, Stockholm Tel: 08-459 03 00 (vxl)
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Tom Knutson (TK),
chefredaktör, journalist
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Magnus Andersson (MA),
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advokatsamfundet.se
Johan Persson (JP),
journalist
08-459 03 07
johan.persson@
advokatsamfundet.se

Advokaten Nr 5 • 2017

ANNONSER
Robert Wallner, MediaKraft AB, 08-23 45 32,
0709-92 53 43, robert.wallner@mediakraft.se

jurister: registrator@advokatsamfundet.se
Prenumeranter: 08-459 03 10 alternativt
prenumeration@advokatsamfundet.se.

FORMGIVNING
Tidningsmakarna AB

MANUS
Manusstopp nästa nummer: 8 augusti 2017.
Sänds till Tom Knutson (e-post eller postadress
denna sida). Åsikter och förslag som framförs
i artiklar står helt för författarnas eller de
intervjuades räkning och behöver inte delas av
Sveriges advokatsamfund. Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka i längre inlägg. För ej
beställda artiklar och bilder tar redaktionen inget
ansvar. ADVOKATENs texter lagras elektroniskt.
Delar av tidskriften publiceras även på internet.

KORREKTUR
Klara Ord Stockholm HB
TRYCK
Lenanders grafiska
ADRESSÄNDRING
Advokatsamfundets ledamöter och biträdande

Den som sänder material till tidskriften anses
medge elektronisk publicering/lagring.
PRENUMERATION
Helår, 9 nr, 530 kr inkl. moms.
Studerande 106 kr inkl. moms.
© Sveriges advokatsamfund 2017

Tidskriften ADVOKATEN är med i Sveriges
Tidskrifter. Den TS-kontrollerade upplagan är
8 900 ex. ISSN 0281-3505

55

Nu med fast pris och månadsbetalning.
799 kr per användare och månad.

Alla jurister vet att det är skillnad
på att ha rätt – och att få rätt
I Crito delar våra specialister med sig av sina egna affärsjuridiska avtal. Crito innehåller även best
practice-klausuler, förhandlingstips och kommentarer som hjälper dig att utforma avtal så att du kan
ge din klient de bästa förutsättningarna att bli framgångsrik. Samtliga avtal finns både på svenska
och engelska. Lyx på juridiska helt enkelt.

Crito innehåller delarna:
• Aktieägaravtal Christer Danielsson

• Köp av lös egendom Jon Kihlman

• Anställningsavtal Toivo Öhman, Raoul Smitt

• Köp och hyra av fast egendom Nils Larsson, Assur Badur

• Bolagsrätt – kapitalanskaffning Svante Johansson

• Legal opinions Dan Hanqvist

• Distributionsavtal Jonas Näsman, Lars Henriksson

• Licensavtal Stojan Arnerstål, Magnus Tonell

• Finansiering och säkerheter Lars Isacsson

• Uppdrags- och konsultavtal Magnus Tonell, Johan Åberg

• Fullmakter och annan firmateckning Jon Kihlman

Kommer snart

• Företagsöverlåtelse Christer Danielsson, Magnus Forssman
• Handels- och kommanditbolag Jonas Näsman

Mer information hittar du på
wolterskluwer.se/crito-avtalsmallar

• Bolagsrätt – minskning av aktiekapital Svante Johansson
• IT-avtal Johan Åberg, Tobias Edvardsson

